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Summary 

This thesis examines the possibility for the board of a limited company to 

avoid personal liability for a company’s new commitments during capital 

deficiency. Capital deficiency is when there is no coverage for at least half 

of the share capital. The rules on involuntary liquidity in case of capital 

deficiency are designed to protect the creditors’ interest of the share capital 

and to ensure that the share capital is not fully consumed before bankruptcy 

is inevitable. The rules imply a duty for the board, when they have reason to 

assume capital deficiency, to adopt a certain pattern of action that will 

ensure either coverage of the capital deficiency or liquidation of the 

company. If the board fails to undertake these measures, a personal liability 

will be incurred for the new obligations that the company undertakes during 

this time. The responsibility is supposed to induce the board to take actions 

according to the pattern, so that the interests of creditors are protected either 

by the capital deficiency being recovered or that the company is liquidated 

before it is completely emptied of assets. 

 

One way to recover the capital deficiency is to reduce the registered share 

capital. This is considered to be practically important in situations where 

capital deficiency is not an actual risk of rapid, negative economic 

development as the share capital is sufficient for the business pursued. 

 

This thesis has investigated whether such a reduction should be permitted to 

recover the capital deficiency when the board has an insight in the fact that 

bankruptcy is inevitable for the company in the near future. The conclusion 

is that such a procedure should not be permitted, as it contradicts the 

purpose of the rules of involuntary liquidation, since it threatens the 

creditors’ legitimate interest for the protection of the share capital and with 

the result that the rules becomes ineffective.   
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker möjligheten för styrelsen i ett aktiebolag att 

undgå personligt betalningsansvar vid kritisk kapitalbrist. Kritisk 

kapitalbrist föreligger när det saknas täckning för minst hälften av 

aktiekapitalet. Reglerna om tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist är 

uppställda för att skydda borgenärernas berättigade intresse av att 

aktiekapitalet inte helt förbrukas innan konkurs är ett faktum. Reglerna 

innebär en plikt för styrelsen att, när de har skäl att anta att kritisk 

kapitalbrist föreligger, vidta ett visst handlingsmönster som ska säkerställa 

att antingen kapitalbristen läks eller att bolaget träder i likvidation. Om 

styrelsen underlåter att vidta dessa åtgärder inträder ett personligt 

betalningsansvar för de nya förpliktelser som bolaget åtar sig under denna 

tidsperiod. Syftet med sanktionen är att ha en påtryckningsfunktion för att 

förmå styrelsen att vidta åtgärderna enligt handlingsmönstret, som leder till 

att borgenärernas intresse skyddas antingen genom att en läkning av 

kapitalbristen eller att bolaget likvideras innan det är tömt på tillgångar. 

 

Ett sätt att läka kapitalbristen är att minska aktiekapitalet. Detta anses vara 

praktiskt viktigt i de situationer då den kritiska kapitalbristen inte innebär en 

faktisk risk för snabb, negativ ekonomisk utveckling då aktiekapitalet är 

tillräckligt för den bedrivna verksamheten. 

 

Uppsatsen har utrett om minskning av aktiekapitalet ska anses läka 

kapitalbristen så att ansvarsperioden inte startar eller att en löpande sådan 

avslutas, när styrelsen gör detta med insikt om att bolagets framtidsutsikter 

är så pass dystra att en konkurs får anses oundviklig inom snar framtid. 

Slutsatsen är att ett sådant förfarande inte borde vara tillåtet, då det står i 

strid med reglernas syfte då det får anses hota borgenärernas berättigade 

intresse om skydd för det bundna kapitalet samt skulle det innebära att 

reglerna om tvångslikvidation blir verkningslösa.  
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Förord 

Under julledigheten 2016 hade jag under fyra veckors tid en notarietjänst 

hos advokatbyrån DLA Piper i Stockholm. Där fick jag testa på livet som 

biträdande jurist på en stor, global affärsjuridisk byrå. Jag arbetade i 

Konkurs- och obeståndsgruppen och en del av mina arbetsuppgifter var att 

göra olika rättsutredningar. En av dagarna skulle jag för ett 

borgenärskollektivs räkning utreda om styrelsen i ett aktiebolag kunde anses 

ha undgått sin kontrollbalansplikt genom att sätta ner bolagets aktiekapital, 

trots att det vid denna tidpunkt måste ha ansetts varit klart för dem att 

bolaget, sett till dess ekonomiska situation, inte skulle kunna undgå en 

konkurs. Syftet från styrelsens sida måste varit att ha möjlighet att driva 

verksamheten vidare och även undgå personligt betalningsansvar. 

 

Arbetet på en stor byrå är hektiskt och jag fick inte tillräckligt med tid för att 

grundligt utreda frågan, utan fick nya arbetsuppgifter. Men jag kunde 

leverera att min tolkning var att styrelsen kan undgå kontrollbalansplikt och 

därmed personligt betalningsansvar genom att sätta ned aktiekapitalet. Jag 

ansåg dock att förfarandet, trots förenligheten med ordalydelsen, måste stå i 

strid med regelverkets syfte och avsedda funktion. Detta till följd av att 

reglerna om tvångslikvidation ska vara ett borgenärsskydd, vilket av 

förfarandet blir undergrävt. Detta är bakgrunden till varför jag valde att 

fördjupa mig i frågan när det blev tid för mig att skriva kandidatuppsats.  
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Förkortningar och terminologi 

Förkortningar 
ABL  Aktiebolagslag (SFS 2005:551) 

HD  Högsta domstolen 

KBR1   Kontrollbalansräkning nummer 1 

KBR2  Kontrollbalansräkning nummer 2 

UB  Utsökningsbalk (SFS 1981:774) 

 

Definitioner 
Aktiekapital 

Med aktiekapital avses det registrerade aktiekapitalet.  

 

Ansvarsperioden 

Den tidsperiod då styrelsen är personligt betalningsskyldiga för förpliktelser 

som bolaget åtar sig under perioden. 

 

Kritisk kapitalbrist 

Kritisk kapitalbrist föreligger när aktiekapitalet saknar täckning med eget 

kapital till mer än 50 %. Bolagets förmögenhet beräknas genom att från 

summan tillgångar dra av bolagets skulder och andra åtaganden.1 Faktisk 

kapitalbrist föreligger när kapitalbristen är konstaterad och befarad 

kapitalbrist när det finns skäl för styrelsen att anta kritisk kapitalbrist som 

ännu inte är konstaterad.  

 

Synonymer 
Ansvar, medansvar och personligt betalningsansvar används som 

synonymer i uppsatsen.  

 

 
                                                
1 Se 25 kap. 14 § ABL.  



 5 

Begreppsförklaring 
Det aktuella förfarandet 

För att hänvisa till den situation som uppsatsen ämnar utreda används 

begreppet det aktuella förfarandet. Situationen är den när styrelsen minskar 

bolagets aktiekapital för att undgå tvångslikvidation trots att styrelsen vet att 

en konkurs är oundviklig inom snar framtid. Styrelsens främsta avsikt för 

minskningen är att skjuta på likvidationsplikten samt undgå personligt 

betalningsansvar. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Aktiebolaget är en kapitalorganisation som karaktäriseras av att aktieägarna 

inte har något personligt betalningsansvar.2 Friheten från personligt 

betalningsansvar gäller även för styrelsen, även om det är styrelsen som 

ytterst ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess 

angelägenheter. Styrelsen ska sköta bolagets ekonomi så att aktieägarnas 

och borgenärernas intressen inte blir lidande, samt fortlöpande se till att 

detta kontrolleras på ett betryggande sätt.3 Styrelsens lagreglerade ansvar är 

ett sätt för lagstiftaren att värna om bolagsborgenärernas intresse. Ytterligare 

skyddsregler för bolagsborgenärerna är reglerna om tvångslikvidation som 

blir aktuella vid kritisk kapitalbrist. Reglerna är ofta kritiserade för att de är 

svåröverblickbara och svårtillämpade, samtidigt som de medför ett 

långtgående ansvar för styrelseledamöterna. Reglerna kritiseras även för att 

de utgår ifrån bolags insufficiens, när bolagets skulder överstiger 

tillgångarna, till skillnad från exempelvis konkursrätten där utgångspunkten 

är när bolaget blir insolvent, oförmögen att betala sina förfallna skulder.4 

Sammanfattat grundas kritiken i att reglerna inte får genomslag för sin 

avsedda effekt och att det avsedda borgenärsskyddet är svagt. Sådan kritik 

förs även i denna uppsats där det utreds om det avsedda borgenärsskyddet 

ska anses hotat i den situationen när styrelsen vill undgå personligt 

betalningsansvar genom minskning av aktiekapitalet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att utreda hur det aktiebolagsrättsliga regelsystemet 

gällande tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist förhåller sig till reglerna 

                                                
2 Sandström, Torsten – Svensk aktiebolagsrätt, femte upplagan, Norstedts Juridik, 2015, s. 
105.  
3 Se 8 kap. 4 § 1–2 st. ABL.  
4 Se bl.a. SOU 2008:49 s. 91. 
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om minskning av aktiekapitalet. Uppsatsen ämnar utreda ifall en kapitalbrist 

ska anses läkt och därmed avsluta ansvarsperioden när styrelsen sätter ned 

aktiekapitalet med syftet att skjuta på en oundviklig likvidationsplikt och 

undgå personligt betalningsansvar.  

 

För att uppnå syftet kommer följande tre frågeställningar att utredas: 

• Hur förhåller sig reglerna om tvångslikvidation vid kritisk 

kapitalbrist till reglerna om minskning av aktiekapitalet?  

• Kan styrelsen minska aktiekapitalet vid kritisk kapitalbrist för att 

undgå personligt betalningsansvar?  

• Finns det någon situation där sådant förfarande ska anses vara ett 

missbruk av reglerna?  

 

De två första frågorna ska utredas för att kunna besvara den tredje frågan, 

som tar sikte på det aktuella förfarandet. 

1.3 Avgränsning 

Med dessa frågeställningar som grund kommer utredningen avgränsas mot 

att endast behandla situationen där styrelsen har skäl att anta kritisk 

kapitalbrist föreligger, inte situationen när kritisk kapitalbrist stadgas av att 

bolaget blivit utmätt enligt 4 kap. utsökningsbalken (UB). Som följd av att 

uppsatsen ämnar ta avstamp i ett borgenärsperspektiv kommer hänsyn till 

andra intressen, såsom aktieägarnas, att lämnas därhän.  Framställningen av 

de tillåtna skälen för minskning av aktiekapital kommer enbart behandla 

minskning för förlusttäckning och hur detta kan ske vid kritisk kapitalbrist, 

då det är vad som är relevant för frågeställningen.  

 

Andra än styrelsen kan åläggas ansvar för bolagets förpliktelser enligt 

reglerna i aktiebolagslagen (ABL). Av utrymmesskäl kommer dock inte 

hela personkretsens ansvar att undersökas, utan endast styrelsens. Utredning 

av när det exakt ska anses föreligga skäl för styrelsen att anta kritisk 
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kapitalbrist kommer ej ske, mer än återge vad som generellt gäller och som 

är nödvändigt för att förstå och besvara frågeställningarna. 

 

Ingen uppdelning har skett mellan privata och publika bolag, trots att 

reglerna kan få olika effekt. Hur revisorns tillsynsroll i sammanhanget 

påverkar eller hur en lösning sker genom andra regler, såsom 

aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar, kommer inte heller att behandlas.  

1.4 Perspektiv och metod 

Utgångspunkten för frågeställningen är att det aktuella förfarandet inte ska 

anses stå i strid med lagtextens ordalydelse, men dock i strid med 

lagstiftningens syfte.5 Detta får anses ge uttryck för ett de lege lata-

perspektiv.6 Till följd av att uppsatsen ämnar utreda och diskutera gällande 

rätt för att analysera om borgenärernas intressen ska anses hotade genom 

detta eventuellt tillåtna förfarande, får den även beskrivas som skriven ur ett 

borgenärsperspektiv. 

 

Uppsatsen har för avsikt att klargöra gällande rätt med ett kritiskt perspektiv 

varför metoden får beskrivas som traditionellt rättsdogmatisk. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att arbetet sker med utgångspunkt i 

gällande rätt och rättskällorna.7 I enlighet med den hierarkiska uppfattningen 

om rättskälleläran analyseras främst lagregleringen för att kunna tolka om 

det aktuella förfarandet ska anses tillåtet. Utfyllnad görs med förarbeten, 

praxis samt relevant och aktuell doktrin. Genom metoden ges verktygen för 

att sedan analysera och diskutera rättsläget för att söka svara på 

frågeställningarna.  

                                                
5 Denna utgångspunkt tar avstamp i en av mig tidigare gjord rättsutredning, se Förord.  
6 Lehrberg, Bert –  Praktisk juridisk metod, sjunde upplagan, Iusté förlag, 2014, s. 203f.  
7 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.); Juridisk metodlära, första upplagan, 
Studentlitteratur AB, 2013, s. 21. 
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1.5 Material och forskningsläge 

På aktiebolagsrättens område finns ett brett utbud med material och gällande 

reglerna om tvångslikvidation görs inte något undantag. I materialet blir 

reglerna oftast kritiserade av författaren för att inte leva upp till det avsedda 

syftet samt funktion som borgenärsskydd.8 Förfarandet om minskning av 

aktiekapital återges nästan lika ofta, då stor del av doktrinen som behandlar 

aktiebolagsrätt behandlar de flesta områdena i ett och samma verk. 

Minskningsförfarandet återges dock sällan lika ingående och 

problematiserande; förmodligen då förfarandet ensamt är mindre omfattande 

och mindre komplicerat, vilket ger upphov till att det sällan är föremål för 

tvist.  

 

Då stort fokus i uppsatsen är reglernas syfte, har förarbeten och 

kommentarer till lagtexten bearbetats för att utröna syftet. Detta för att 

kunna utforska om det aktuella förfarandet ska, om inte i strid med 

ordalydelsen, anses stå i strid med syftet. Därutöver har det sökts vägledning 

i praxis för att se om syftet får genomslag i tillämpningen. Då det aktuella 

förfarandet inte har varit föremål för domstolarnas prövning så har svar på 

uppsatsens frågeställningar sökts med hjälp av analogier från rättsfall som 

förtydligar principer och belyser viktiga aspekter i reglernas tänkta funktion 

som borgenärsskydd. 

 

Behandling av lagtext och förarbeten har kompletterats med behandling av 

tämligen mycket doktrin, för att få en bredare och djupare förståelse för 

reglerna. Vissa verk som bearbetats i undersökningsstadiet har inte blivit 

refererade till i uppsatsen, men har bidragit till insikten om att 

tvångslikvidationsreglerna oftast återges tillsammans med kritik av hur de ej 

lever upp till sitt avsedda syfte. Då mycket doktrin finns tillgängligt på 

området har utgångspunkten varit Svensk aktiebolagsrätt av Torsten 

                                                
8 Se exempelvis förordet till Kapitalbrist i aktiebolag (2015) av Lindskog: Det är inte med 
någon entusiasm jag skriver denna bok. Verklig tillfredsställelse skulle jag dock känna om 
den kan bidra till att det ifrågavarande regelverket avskaffas. 
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Sandström och Aktiebolagets grundproblem av Clas Bergström och Per 

Samuelsson. Författarna är erkänt kunniga på området och litteraturen 

behandlar de flesta områden inom aktiebolagsrätten översiktligt i samma 

verk, varför de anses passande att använda som grund. Som fördjupning har 

främst Stefan Lindskogs kommentar till reglerna använts, Kapitalbrist i 

aktiebolag. Lindskogs kommentar är doktrin som ofta refereras till i domar 

och annan doktrin vilket visar på dess status som etablerad källa inom 

området. Trots att all doktrin är skriven av erkända författare så är 

förhållningssättet till dem kritiskt, särskilt med beaktande av att de står lägre 

i rang än lagtext och förarbeten enligt rättskälleläran.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av en deskriptiv- samt en analytisk del som avslutas med 

en sammanfattande slutsats. För att förstå frågeställningarna och sätta dem i 

sitt sammanhang inleds uppsatsen med en presentation av de aktuella 

bestämmelserna i gällande rätt. Reglerna gällande tvångslikvidation och 

reglerna kring minskning av aktiekapitalet återges inledningsvis var för sig. 

Uppdelningen har skett både för att det blir tydligare då det är två skilda 

aktiebolagsrättsliga förfaranden, men även för att belysa hur det eventuellt 

uppstår luckor som gör det möjligt att inom lagens ramar undgå 

tvångslikvidationsreglernas syfte som borgenärsskydd. Detta följs av korta 

redogörelser av utvalda rättsfall. Tillsammans utgör det basen för den analys 

som leder fram till de avslutande slutsatserna till frågeställningarna.  
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2 Tvångslikvidation vid 
kapitalbrist 

2.1 Syfte med regleringen  

Reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist återfinns i 25 kap. 13–20 a 

§§ ABL och är en del av kapitalskyddets kärna.9 De är tänkta att sätta en 

gräns för hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsätta när den 

inkräktar på bolagsborgenärernas intresse av att det ska finnas täckning för 

aktiekapitalet.10 Reglerna har även en påtryckningsfunktion genom att 

ålägga styrelsen en plikt att handla enligt ett av lagen stadgat 

handlingsmönster. Underlåtelse att handla enligt detta mönster sanktioneras 

med ett solidariskt, personligt betalningsansvar för bolagsförpliktelserna 

under ansvarsperioden.11 Handlande enligt handlingsmönstret är tänkt att 

leda till att kapitalbristen hävs eller att bolaget likvideras inom en 

åttamånadersfrist.12 Reglerna är inte tänkta att fungera som kompensation 

för förluster.13 

2.2 Handlingsmönstret 

2.2.1 Inledning 
Handlingsmönstret som åläggs styrelsen syftar till att skydda tre olika 

intressegrupper:  

(i) befintliga borgenärer (avvecklingsintresset), att hela kapitalet 

inte förbrukas,  

(ii) tillkommande borgenärer (varningsintresset), att de vet att 

kapitalbrist uppstått, samt  

                                                
9 Nerep, Erik –  Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius förlag, 
2003, s. 255.  
10 SOU 1971:15 s. 327 och 1999:36 s. 91; Prop. 1975:103 s. 217 och 2004:05 s. 873.  
11 Se 25 kap. 18 § ABL; SOU 1987:59 och prop. 2000/01:150 s. 43 och 47. 
12 Prop. 2000/01:150 s. 35.  
13 Nial, Håkan - Två aktiebolagsrättsliga prejudikat, Svensk Juristtidning, 1943, s. 703f. 
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(iii) aktieägare (rådrumsintresset), att de får rådrum för att vidta 

lämpliga åtgärder.14  

2.2.2 Aktivitetsplikt vid skäl att anta  
Aktivitetsplikten uppstår så snart styrelsen har skäl att anta att kritisk 

kapitalbrist föreligger, en så kallad befarad kapitalbrist. Kritisk kapitalbrist 

föreligger först när det faktiskt saknas täckning för hälften av det 

registrerade aktiekapitalet. Utgångspunkten för kritisk kapitalbrist är således 

bolagets insufficiens, när skulderna överstiger tillgångarna, och ingen 

hänsyn tas till bolagets soliditet.15 Detta ska konstateras i en 

kontrollbalansräkning, varför första steget i handlingsmönstret kallas 

kontrollbalansplikt.  

 

Rekvisitet skäl att anta är objektivt utformat för att fungera som incitament 

för styrelsen att hålla sig uppdaterad med bolagets situation, även om de 

också har en sådan skyldighet enligt lagen.16 Bedömningen huruvida skäl att 

anta föreligger utgår från all tillgänglig information om bolagets utveckling 

och faktorer som inverkar på bolaget, som en normalt aktsam 

styrelseledamot har eller borde haft tillgång till och vad den borde ha dragit 

för slutsatser av detta.17 Det omfattar i princip allt som varnar för en negativ 

ekonomisk utveckling, såsom ökade förluster, minskade intäkter, ökning av 

kostnader och ändrade marknadsförhållanden.18 Om bolaget går med förlust 

ökar styrelsens uppföljningsplikt.19  

 

Den som påstår att det föreligger skäl att anta kritisk kapitalbrist har 

bevisbördan för sitt påstående.20 Även om bevisbördan uppfylls undgår 

styrelsen ansvar om kontrollbalansräkning 1 (KBR1) avseende tidpunkten 
                                                
14 Lindskog, Stefan; Kapitalbrist i aktiebolag – Kommentar till kap. 25:13–20 ABL, andra 
upplagan, Norstedts Juridik, 2015, s. 20f. 
15 SOU 2008:49 s. 91. 
16 Se 8:4 ABL; Prop. 2000/01:150 s. 100.  
17 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, – Företag i kris – Vad en 
styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor bör tänka på, fjärde upplagan, Jure 
Förlag, 2007, s. 24.  
18 Se RH 1989:43 och RH 1994:18. 
19 Oppenheimer m.fl., 2007, s. 24.  
20 Se NJA 2009 s. 210.  
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ifråga visar att det inte förelegat en faktisk kritisk kapitalbrist, eller att denna 

läks innan en KBR1 skulle ha upprättats.21 Likaså är det den som påstår 

befarad eller kritisk kapitalbrist som har bevisbörda för påståendet, men viss 

bevislättnad åtnjuts.22 Det finns dock inget krav på att den som kräver 

betalning för sin fordran har lidit skada, det är ett strikt ansvar.23 

2.2.3 Upprättande av kontrollbalansräkning 
När styrelsen har skäl att anta kritisk kapitalbrist ska de genast upprätta en 

särskild, av bolagsrevisorn granskad, kontrollbalansräkning för att kartlägga 

bolagets ekonomiska situation.24 Genast i lagtexten innebär inte att KBR1 

ska vara upprättat omedelbart utan styrelsen måste ges rimlig tid. 

Bedömning av hur lång denna tidsfrist ska vara görs med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Fristen börjar löpa när styrelsen 

borde haft styrelsemöte och beslutat om upprättande av KBR1, då de ska 

besluta om detta kollegialt. Slutpunkten är när styrelsebeslut om 

fastställande av KBR1 har eller borde ha fattats.25 Bedömningen ska göras 

med hänsyn till företagets omfattning och verksamhet, de omständigheter 

som gett skäl för den befarade kapitalbristen, tid på räkenskapsåret m.m.26 

Oavsett rör det sig inte mer om än ett par månader.27  

 

Den primära funktionen för KBR1 är att vara kontrollinstrument och 

beslutsunderlag för styrelse och aktieägare.28 För att ge en mer 

verklighetstrogen bild av bolagets ekonomiska ställning ges mer generösa 

värderingsregler än vad försiktighetsprincipen annars tillåter.29 KBR1 har 

även en funktion i att vara en varningssignal, då kontrollbalansplikten 

uppkommer när den negativa utvecklingen i bolaget gått så långt att det 

                                                
21 Sandström, 2015, s. 339.  
22 Prop. 2000/01:150 s. 49; NJA 1988 s. 620 och NJA 1993 s. 484.  
23 Lindskog, 2015, s. 24.  
24 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 13 §, Lexino 2015-
09-22, avsnitt 3.4.  
25 Lindskog, 2015, s. 52f. 
26 Nerep, Adestam och Samuelsson, avsnitt 3.1.  
27 Prop. 2000/01: 150 s. 49.  
28 Prop. 2004/05:85 s. 873; Göta hovrätt mål nr T 3153–10 
29 Se 25 kap. 14 § ABL.  
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finns anledning att noga pröva förutsättningarna för fortsatt drift.30 Den är 

exklusivt bevismedel för läkning av den befarade eller faktiska 

kapitalbristen.31  

2.2.4 Första kontrollstämma, rådrumsfrist och 
andra kontrollstämma 

Om KBR1 visar på att det föreligger faktisk kritisk kapitalbrist ska styrelsen 

genast överlämna den till bolagsstämman.32 Kallelse till den s.k. första 

kontrollstämman ska ske för att informera aktieägarna om bolagets situation 

och framtidsutsikter samt hänskjuta likvidationsfrågan hit.33 Bolagsstämman 

ska då välja att antingen likvidera bolaget, eller om de anser att bolaget kan 

återhämta sig kan de välja att ge bolagsledningen en åttamånadersfrist att 

läka kapitalbristen och på så sätt undgå tvångslikvidation.34 Beslutet lär bli 

beroende på tilltron till bolagets framtidsutsikter. 

 

Beslutar bolagsstämman inte om likvidation vid första kontrollstämman 

börjar den s.k. rådrumsfristen om åtta månader att löpa. Inom denna period 

så måste kapitalbristen läkas genom att ny förmögenhet tillförs bolaget. 

Rådrumsfristen tillgodoser aktieägarnas intresse av att få rådrum för att 

vidta åtgärder. Under fristen har styrelsen inga särskilda skyldigheter enligt 

handlingsmönstret, men har förmodligen fullt upp med att försöka vända 

bolagets ekonomi och förbereda inför andra kontrollstämman och eventuella 

rekonstruktionsplaner.35 Hamnar bolaget på obestånd under denna tid ska 

åtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna som vanligtvis aktualiseras 

vid obestånd.36  

 

                                                
30 Posselius, Elisabet, Grosskopf, Göran, Gometz, Ulf, Huldén, Lennart – Skyddet för 
aktiebolagets egna kapital – Skriftserien 21/1993, tredje reviderade upplagan, Ernst & 
Young, 1993, s. 87. 
31 Sandström, 2015, s. 340; RH 1996:114.  
32 Se 25 kap. 15 § ABL.  
33 Prop. 1975/103 s. 501.  
34 Oppenheimer m.fl., 2007, s. 38. 
35 Sandström, 2015, s. 340.  
36 Oppenheimer m.fl., 2007, s. 39. 
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Vid första kontrollstämman kan styrelse och aktieägare besluta att driva 

verksamheten vidare med risk för styrelsens medansvar för bolagets 

förpliktelser. Här har bolagsborgenärerna ingen möjlighet att kräva 

likvidation. Det enda som står dem till buds för att säkra återbetalning av 

sina fordringar är att stämma styrelsen med yrkande om personligt 

betalningsansvar, men det kräver att fordran de hänvisar till uppkommer 

under ansvarsperioden.37 Annars sätts det stopp för att styrelsen och 

aktieägarna vidtar förfarandet efter åtta månader, då likvidationsplikt 

uppstår.  

 

Vid rådrumsfristens slut ska en andra kontrollstämma hållas för att ta slutligt 

beslut i likvidationsfrågan. Där ska kontrollbalansräkning 2 (KBR2) 

presenteras. Om den visar att kapitalbristen har läkts genom att hela 

aktiekapitalet är återställt, behöver bolagsstämman inte fatta något beslut 

alls. Visar KBR2 att kapitalbristen inte har läkts inträder en 

likvidationsplikt.38 Denna likvidationsplikt tillgodoser befintliga 

borgenärers avvecklingsintresse. Fattar inte bolagsstämman själva 

likvidationsbeslutet har styrelsen en skyldighet att ansöka om likvidation 

inom två veckor, annars blir de återigen personligt betalningsansvariga.39 

Ansökan kan även göras av styrelseledamot, VD, revisor och aktieägare 

men inte av borgenärer.40 

2.3 Medansvar 

2.3.1 Ansvarsperiodens början 
Startpunkten för ansvarsperioden är den tidpunkt då styrelsen senast skulle 

ha handlat enligt handlingsmönstret eller från den tid som onödigt dröjsmål 

                                                
37 Löfgren, Kent, Lagerstedt, Anders, Persson Österman, Roger, Svensson, Bo – Personligt 
ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid 
obestånd, fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2009, s. 64.  
38 Ibid., s. 34. 
39 Se 25 kap. 17 § 2 st. ABL. 
40 Lindskog, 2015, s. 112.   
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med sådant handlande föreligger.41 Ansvar uppkommer därför i följande 

situationer:42  

(i) när styrelsen inte upprättar en KBR1 vid befarad kapitalbrist. 

Enligt både rättspraxis och förarbeten uppkommer ansvar om 

styrelsen inte låtit en revisor granska KBR1, då det ska 

jämställas med att någon KBR1 inte upprättats alls.43 Om 

kapitalbristen läks innan KBR1 senast skulle vara upprättad, kan 

styrelsen undvika ansvar.44  

(ii) när styrelsen inte kallat till första bolagsstämma trots att KBR1 

visar på faktiskt kapitalbrist. Betalningsansvar kan uppkomma 

även vid dröjsmål med sammankallandet.45 

(iii) när styrelsen inte ansökt om likvidation när det vid 

rådrumsfristens slut inte finns en KBR2 som visar att 

kapitalbristen har läkts.  

2.3.2 Ansvarets innebörd 
Har styrelsens underlåtit att handla på sådant sätt att ansvarsperioden börjar, 

inträder ett personligt betalningsansvar för bolagets nya förpliktelser under 

ansvarsperioden.46 Det är en betungande sanktion varför tillämpningen får 

antas vara restriktiv och ansvarsfrågan bör därför hänföras till det 

handlingsdirigerande syftet.47 

 

Underlåtelsen, tillsammans med att både befarad och faktiskt kapitalbrist har 

förelegat, utgör de objektiva förutsättningarna för ansvar.48 Är dessa 

uppfyllda föreligger ett presumtionsansvar som styrelseledamoten kan 

undgå genom exculpering.49 Kraven är höga då styrelsen enligt 

aktiebolagslagen har ett ansvar att hålla sig underrättad om bolagets 
                                                
41 Lindskog, 2015, s. 146.   
42 Se 25 kap. 18 § 1 st. ABL. Detta förutsätter dock att kapitalbristen även är läkt vid den 
tidpunkt då KBR1 senast skulle vara upprättad, se NJA 1988 s. 620.  
43 Se NJA 2005 s. 792. 
44 Se 25 kap. 18 § 4 st. ABL.  
45 Sandström, 2015, s. 339.  
46 Se 25 kap. 18 § 1st. ABL; Prop. 2000/01:150 s. 44. 
47 Lindskog, 2015, s. 119. 
48 Se 25 kap. 17 § 4 st. ABL; Löfgren m.fl., 2009, s. 59.  
49 Se 25 kap. 18 § 3 st. ABL.   
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förhållanden.50 Eventuell exculpering ska hänföras till individuella 

omständigheter.51 Att styrelseledamoten varit medvetet passiv är inte 

ansvarsbefriande, men har styrelseledamoten fått felaktig information eller 

undanhållits information nödvändig för att förstå att kontrollbalansplikt 

förelegat, kan det vara ansvarsbefriande.52 Om enskild styrelseledamot 

exculperas, påverkar det inte styrelsens kollegiala ansvar.53  

 

Styrelsen har ett solidariskt ansvar för bolagsförpliktelser som uppkommer 

under ansvarsperioden.54 Avtal som träffas under perioden är nya 

förpliktelser, medan förpliktelser som härrör från avtal som ingåtts innan 

ansvarsperioden kan föranleda tolkningsproblem. Sker prestationen 

successivt, exempelvis leverans av vara, så borde det som presteras under 

ansvarsperioden kunna anses vara en ny förpliktelse.55  

2.3.3 Ansvarsperiodens upphörande 
Ansvarsperioden löper så länge som underlåtenheten består, då syftet med 

betalningsansvaret är att få styrelsen att agera.56 Ansvarsperioden upphör 

därför när:57 

(i) styrelsen ansökt om likvidation till rätten, 

(ii) en av revisorn granskad KBR2 som påvisar att kapitalbristen har 

läkts visats på bolagsstämma. Det måste inte vara en KBR utan 

kan även vara en balansräkning som är del av bolagets 

årsredovisning,58 eller 

(iii) när styrelsen har beslutat om likvidation. 

 

                                                
50 Löfgren m.fl., 2009, s. 60. 
51 Se NJA 2014 s. 892 (p. 13).  
52 Prop. 1987/88:10 s. 71f.  
53 Lindskog, 2015, s. 130. 
54 Prop. 2000/01:150 s. 99.  
55 Löfgren m.fl., 2009, s. 63.  
56 Prop. 2000/01:150 s. 44.  
57 Se 25 kap. 20 § ABL.  
58 Se NJA 2005 s. 792.  
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Styrelsen ansvarar inte för förpliktelser som uppkommit därefter men är 

fortfarande ansvariga för de förpliktelser som åtagits under 

ansvarsperioden.59  

 

En läkning av kapitalbristen innebär slutet på ansvarsperioden endast om det 

har styrkts i en KBR som granskats av bolagets revisor och lagts fram på 

bolagsstämma.60 Skulle kapitalbrist fortfarande föreligga, p.g.a. att 

balansräkningen är felaktig, fortlöper ansvarstiden. Godkännandet från 

stämman får då anses vara ansvarsfrihetsgrundande för de ledamöter som 

kan visa att de inte varit försumliga när de antog att balansräkningen var 

korrekt.61 

 

Personligt betalningsansvar görs vanligen gällande vid bolagets konkurs, 

ofta flera år senare. Bedömningen om ansvar föreligger blir besvärlig då det 

först måste konstateras om en ansvarsperiod förelegat genom att konstatera 

kritisk kapitalbrist, för att sedan konstatera om förpliktelsen uppkommit 

under den. Denna bedömning torde därmed bli invecklad och till viss del 

spekulativ.62 

2.3.3.1 Preskription 
Sedan maj 2013 finns en preskriptionsregel som innebär att det personliga 

betalningsansvaret för en viss förpliktelse upphör om borgenären inte väcker 

talan inom tre år från uppkomsten av den förpliktelsen, eller inom ett år från 

det att den skulle ha fullgjorts.63 Det är endast stämning som anses vara 

preskriptionsavbrott. Syftet är att främja företagandet då styrelseledamöter 

med en konkurs i ryggen ska våga starta nya företag och inte tvingas 

likvidera ett nytt, framgångsrikt företag enbart för att de får en 

betalningsförpliktelse sedan innan.64  

                                                
59 Prop. 2000/01:150 s. 102.  
60 Se NJA 2012 s. 858. 
61 Lindskog, 2015, s. 152.  
62 Stattin, Daniel - Rättsfall –  Några frågor om det personliga betalningsansvaret, Juridisk 
tidskrift, nummer 1, 2009/10, s. 128; Nerep, Erik, 2003, s. 477f.  
63 Se 25 kap. 20 a § 1 st. ABL.  
64 Prop. 2012/13:65 s. 1 och 6f.  
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2.3.3.2 Rättelse 
Ansvaret gäller under den tid som underlåtenhet att följa handlingsmönstret 

består, vilket innebär att ett annat sätt att sätta punkt för ansvarsperioden är 

att vidta åtgärderna enligt handlingsmönstret, om än försenat.65 Detta kallas 

rättelse. Om styrelsen inte följer nästkommande steg i handlingsmönstret 

börjar en ny ansvarsperiod att löpa.  

 

                                                
65 Se 25 kap. 18 § 1 st. ABL.  
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3 Minskning av aktiekapitalet 

3.1 Aktiekapitalet  

Aktiekapitalet fastställs i samband med bolagsbildningen och kan därefter 

både ökas och minskas. Aktiekapitalet utgör största delen av bolagets 

bundna egna kapital och ska balansera avsaknaden av personligt 

betalningsansvar för aktieägare och bolagsledning. Detta görs genom att 

förmögenhet på debetsidan i bolagets balansräkning reserveras för att täcka 

aktiekapitalet, vilket får funktionen av en garanti för att förpliktelser 

gentemot borgenärerna ska kunna fullgöras.66  

 

I privata aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 50 000 kronor och i 

publika minst 500 000 kronor.67 Det finns inget krav på att aktiekapitalet ska 

svara mot verksamhetens omfattning eller karaktär, utan minimikravet är det 

enda kravet.68 Minimikravet motiveras med att det är ändamålsenligt sett till 

aktiekapitalets syfte att balansera avsaknaden av personligt 

betalningsansvar.69 

3.2 Syfte med regleringen 

Syftet med reglerna om minskning av aktiekapitalet är att skydda det 

bundna egna kapitalet från att sjunka till en nivå som hotar aktiekapitalets 

funktion som garanti för bolagsborgenärernas fordringar.70 Reglerna är 

således borgenärsskyddsregler då det bundna kapitalet är ett av 

bolagsborgenärernas berättigade intressen. Intresset skyddas genom att 

minskningen endast får ske genom lagens reglerade förfaranden.71  

                                                
66 Sandström, 2015, s. 104ff; Löfgren m.fl., 2009, s. 26. 
67 Se 1 kap. 5 § och 14 § ABL.  
68 Lindskog, 2015, s. 21f.  
69 SOU 1999:36 s. 90 ff. 
70 Prop. 2004/05:85 s 212. 
71 Lindskog, 2015, s. 16.  
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3.3 Minskningsändamålen 

Minskning av aktiekapitalet regleras i 20 kap. ABL. I 20 kap. 1 § ABL 

anges de tre godtagbara minskningsändamålen: 

(i) för att täcka förlust som inte kan täckas av fritt eget kapital,  

(ii) avsättning till fritt eget kapital och  

(iii) återbetalning till aktieägarna. 

 

Lagens huvudregel är att minskning av aktiekapitalet inte får ske annat än 

för något av de tre angivna ändamålen. Däremot finns inga hinder mot att de 

kombineras.72 

 

Vid aktiekapitalminskning för förlusttäckning ställs enda villkoret att det 

inte ska finnas fritt eget kapital som kan täcka förlusten, dvs. balanserad 

vinst eller fria fonder.73 Finns fritt eget kapital, men inte tillräckligt, får 

minskning endast ske i den utsträckning förlusten överstiger dessa poster.74 

Förlusten måste inte framgå av en fastställd balansräkning, utan även förlust 

som uppstått efter balansdagen för den senast upprättade balansräkningen är 

möjlig att täcka.75  

3.4 Beslut om minskning 

Minskningen kan ske antingen som en bokföringsåtgärd eller tillsammans 

med en återbetalning till aktieägarna. Det förstnämnda sker oftast i samband 

med förluster när styrelsen vill rekonstruera balansräkningen för att undvika 

likvidationsplikt. Inga kontanta medel betalas ut ur bolaget, till följd av att 

förfarandet är en regelrätt bokföringsåtgärd som jämnar ut en redovisad 

                                                
72 Prop. 2004/05:85 s. 414f.; Nerep, Erik & Samuelsson, Per – Aktiebolagslagen, kapitel 
11–22, en lagkommentar, andra upplagan, Thomson Reuters, 2009, s. 352. 
73 Sandström, 2015, s. 199.  
74 Prop. 2004/05:85 s. 784. 
75 Svensson, Bo & Danelius, Bo -  Aktiebolagslagen, kommentar och lagtext, tredje 
upplagan, Thorlin & Larssons Förlag, 2012, s. 166.  
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förlust genom minskningsbeloppet. Det kan beskrivas som att aktiekapitalet 

utnyttjas som buffertfond.76   

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman efter förslag 

av styrelsen eller annan förslagsställare.77 Det kan fattas på såväl ordinarie 

som extra bolagsstämma. Om beslutet fattas vid årsstämma är det material 

som vanligtvis är tillgängligt på årsstämma tillräckligt som beslutsunderlag. 

I annat fall måste beslutsunderlag göras tillgänglig, däribland en redogörelse 

undertecknad av styrelsen och revisor gällande händelserna som lett till att 

de vill fatta minskningsbeslutet.78  

 

Minskningsbeslutet är endast giltigt om det har fattats med två tredjedelars 

majoritet av stämman.79 Beslutet ska anmälas till aktiebolagsregistret och 

aktiekapitalet ansetts ha minskat först när registrering skett.80 Eftersom 

aktiekapitalet ska anges i bolagsordningen, ska beslut om ändring av denna i 

enlighet med minskningsbeslutet ske.81 

3.5 Borgenärsskyddet vid förlusttäckning 

Beslut om minskning behöver inte underrättas till bolagsborgenärerna.82 Det 

krävs heller inget tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol för att 

minska aktiekapitalet för att täcka en förlust, då detta inte omedelbart 

behöver påverka borgenärernas ställning. Istället krävs tillstånd från 

Bolagsverket för vinstutdelning de tre nästföljande åren från 

registreringen.83 Denna karensregel bygger på synsättet att en minskning 

försämrar borgenärernas ställning, genom att förlusttäckningen ökar 

utrymmet för framtida vinstutdelningar på bekostnad av aktiekapitalets 

                                                
76 Posselius m.fl., 1993, s. 67. 
77 Se 20 kap. 3 och 6 §§ ABL.  
78 Se 20 kap. 11–12 §§ ABL.  
79 Se 20 kap. 5 § 1 st. ABL.   
80 Se 20 kap. 19 § och 20 § 2 st. ABL.  
81 Se 20 kap. 4 § 1 st. ABL.  
82 Se 20 kap. 24 § 1 st. ABL.  
83 Se 20 kap. 23 och 30 §§ ABL.  
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storlek. Tillstånd krävs inte om aktiekapitalet efter, eller i samband med, 

minskningsbeslutet har ökat med minst minskningsbeloppet.84 

3.6 Minskning av aktiekapitalet vid kritisk 
kapitalbrist 

Syftet med minskning av aktiekapitalet vid en kritisk kapitalbrist är oftast att 

undvika tvångslikvidation genom att åstadkomma en full täckning av 

aktiekapitalet.85 Förfarandet är enligt förarbetena av stor praktisk betydelse. 

Lagstiftaren har ett intresse av att lönsamma företag inte avvecklas i onödan, 

varför en minskning kan vara ändamålsenligt om aktiekapitalet är satt 

alldeles för högt och bolaget har ett tillräckligt kapital för den bedrivna 

verksamheten.86  

 

Att minska aktiekapitalet kan verka suspekt, men det behöver det inte alltid 

vara.87 Orsaken till att bolaget har behövt vidta denna åtgärd är det som 

främst är oroväckande för bolagsborgenärerna. Om minskningen gör att 

bolaget får fortsätta verksamheten och kan göra det framgångsrikt, saknar 

bolagsborgenärerna anledning att oroa sig.88 Detta som följd av att 

bolagsborgenärernas fordringar kan få ett starkare skydd genom att bolaget 

återuppbygger en stark kapitalbas.  

 

Genom att minska aktiekapitalet på detta sätt undgår inte bara bolaget 

likvidationsplikt, utan styrelsen undgår medansvar om minskningen sker 

innan den tidpunkt då KBR1 senast skulle vara upprättad.89 Det får anses 

innebära att även en ansvarsperiod kan avslutas om detta sker senare i 

processen och täckningen kan visas i en KBR2.90  

                                                
84 Nerep & Samuelsson, 2009, s. 353. 
85 Bergström, Clas & Samuelsson, Per – Aktiebolagets grundproblem, femte upplagan, 
Norstedts Juridik, 2015, s 198. 
86 Prop. 2004/05:85 s. 414. 
87 Sandström, 2015, s. 131.  
88 Ibid.   
89 Prop. 2000/01: 150 s 49; NJA 1988 s. 620.  
90 Se NJA 1942 s. 696.  



 24 

4 Rättspraxis 

4.1 Inledning 

Att det uttryckligen är tillåtet att minska aktiekapitalet för att undgå 

tvångslikvidation kan vara skäl till att praxis som behandlar frågan om 

kontrollbalans- och likvidationsplikt i sådana situationer är fattig. Frågan 

om medansvar uppkommer och/eller består när minskning av aktiekapitalet 

sker för att undgå tvångslikvidation i en situation som det aktuella 

förfarandet, får därför försöka besvaras med hjälp av analogier gällande 

ansvarsperiodens slut och när en kapitalbrist ska anses läkt.  

4.2 NJA 1988 s. 620 

I fallet hade styrelsen haft skäl att anta kritisk kapitalbrist varför ett tillskott 

skedde genom att en av styrelseledamöterna gjorde en betalningsutfästelse 

som skulle ge täckning för aktiekapitalet, dock med villkor om 

återbetalning. Frågan var om kapitalbristen skulle anses läkt.  

 

Högsta domstolen (HD) hänvisade i sitt avgörande till tidigare praxis och 

doktrin när de uttalade att om täckning till fullo skett innan den tidpunkt då 

KBR1 skulle varit upprättad, undgår styrelsen ansvar.91 Detta förutsatt att 

kapitalbristen även är läkt vid den tidpunkt då KBR1 senast skulle vara 

upprättad. Nästa fråga var då om det gjorda tillskottet skulle innebära att 

läkning skett. Först konstaterades att tillskott genom utfästelse kräver att den 

som gjort utfästelsen är betalningsduglig. Vidare konstaterade HD att om 

tillskottet sker med återbetalningsvillkor för bolaget ska det anses vara en 

försträckning och redovisas som skuld i KBR1, varför läkning inte kunde 

anses skett. Detta ansågs gälla även om återbetalning skulle göras först efter 

att bolagsborgenärernas fordringar reglerats, men domstolen lämnade öppet 

för situationen då återbetalning ska ske först vid likvidation eller konkurs.  

                                                
91 Se NJA 1942 s. 696 och Nial, 1943, s. 704.  
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4.3 RH 1994:17  

Fallet rörde en ensam styrelseledamot i ett bolag som blev 

likvidationspliktigt i princip omedelbart vid verksamhetens uppstartande. 

Styrelseledamoten var medveten om likvidationsplikten men valde att driva 

bolaget vidare för att försöka få ekonomin på rätt köl, utan att fullfölja sin 

kontrollbalansplikt eller vidta övriga åtgärder enligt ABL:s 

handlingsmönster. Till följd därav blev personligt betalningsansvar aktuellt, 

vilket styrelseledamoten menade skulle exculperas för de förpliktelser som 

uppkommit efter det att han ställt in betalningar. Domstolen ansåg inte att 

styrelseledamoten hade visat att han inte varit försumlig. ABL:s klara 

handlingsregler kan inte sättas ur spel genom att en styrelse beslutat om att 

ställa in betalningar, då styrelsen själva förfogar över sådant beslut. Sådant 

förfarande skulle åsidosätta borgenärernas berättigade intresse gällande 

aktiekapitalet. 

4.4 RH 2003:15 

Fråga i målet var möjligheten att avsluta ansvarsperioden genom att 

hänskjuta en kontrollbalansräkning till bolagsstämma, trots att 

formföreskrifterna för en sådan inte iakttagits. Domstolen ansåg att detta var 

tillräckligt för att undgå personligt ansvar. Det motiverades med att syftet 

med reglerna hade uppnåtts; styrelsen hade vidtagit åtgärderna enligt 

handlingsmönstret, vilket i detta fall lett till att bolaget likviderades inom 

rådrumsfristen.  

4.5 NJA 2005 s. 792  

I fallet var det ostridigt att det hade förelegat kritisk kapitalbrist och att 

styrelseledamoten haft insikt därom. Kontrollbalansplikten var inte fullgjord 

då KBR1 inte hade granskats av bolagets revisorer. Styrelseledamoten 

menade att ansvarsperioden hade tagit slut innan de stridiga fordringarna 

uppkommit antingen p.g.a. att det fortfarande presenterats en KBR som 
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fastslagits på bolagsstämma. Annars skulle ansvarsperioden tagit slut genom 

ett kapitaltillskott som redovisats och slagits fast på bolagsstämman, som 

inneburit att kapitalbristen läkts. För att svara på frågan undersökte HD både 

förarbeten och tidigare praxis.  

 

Syftet med införandet av att revisorer ska granska KBR1 var att motverka 

efterhandskonstruktioner. Att inte låta revisorn granska KBR1 ska bedömas 

på samma sätt som om någon KBR1 över huvud inte upprättats. Därför 

innebar det inte ett slut på ansvarsperioden i detta fallet.  

 

HD ansåg att stöd fanns för att medge att något medansvar inte kan bli 

aktuellt när bolagets aktiekapital har återställts, då medansvaret är tänkt som 

påtryckning för att åtgärder ska ske för att antingen läka kapitalbristen eller 

för att bolaget ska avvecklas.92 Dock ansågs det inte räcka i sig, då syftet 

med revisorsgranskning skulle bli undergrävt om man inte upprätthöll det 

kravet. Därför tillade HD att det borde, ifall en revisorsgranskning inte skett, 

vara höga beviskrav för att visa att kapitaltillskottet inträffat före tidpunkten 

då KBR1 senast skulle vara revisorsgranskad.  

4.6 NJA 2012 s. 858  

Fallet handlade om ansvaret för två nytillträdda styrelseledamöter till ett 

bolag som vid inträdestidpunkten hade en icke åtgärdad kritisk kapitalbrist 

sedan flera år, varför en ansvarsperiod löpte. Sen deras tillträde köpte 

bolaget varor som de inte betalade för och frågan var om de nytillträdda 

styrelseledamöterna kunde anses vara ansvariga för denna förpliktelse. 

Frågan blev avhängig om förpliktelserna uppkom under ansvarsperioden 

eller om den skulle anses avslutad då styrelseledamöterna vidtagit en 

nyemission som återställde aktiekapitalet strax efter deras tillträde.  

 

HD konstaterade samma som tidigare praxis gällande kapitaltillskott. 

Läkning av kapitalbristen genom nyemission avslutar inte en ansvarsperiod 

                                                
92 Jämför med NJA 1988 s. 620. 
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om kontrollbalansplikten inte fullföljts. Detta trots att det kräver 

bolagsrevisorns medverkan och kommer genom registrering till offentligt 

uttryck. Förklaringen var att nyemissionen inte involverar en sådan kontroll 

av aktiekapitalets täckning som är syftet med en KBR. Det ansågs dock den 

fastställda årsredovisningen göra. En sådan kan aldrig visa ett högre värde 

av det egna kapitalet än en KBR p.g.a. de speciella värderingsreglerna. 

Därför kan en, inom den lagstadgade tiden, reviderad årsredovisning som 

visar täckning för aktiekapitalet likställas med KBR2. Således är 

fastställandet av en sådan att anse som ett avslut på ansvarsperioden, 

förutsatt att täckning faktiskt finns vid fastställandet. 

4.7 Sammanfattande kommentarer  

Eftersom syftet med KBR1 är att kontrollera att kapitalbristen faktiskt är 

läkt inom den lagstadgade tiden och syftet med att revisorn ska granska den 

är för att motverka efterhandskonstruktioner, är återställning av aktiekapital 

i sig inte tillräckligt enligt HD för att undgå ansvar när kontrollbalansplikten 

inte fullföljs. I NJA 2005 s. 792 stadgas att ansvarsperioden inte slutar vid 

läkning av kapitalbristen genom kapitaltillskott och enligt NJA 2012 s. 858 

gäller samma när läkningen skett genom nyemission. För att aktiekapitalet 

ska anses återställt, måste full täckning visas i en KBR.  

 

Eftersom det är borgenärer som väcker talan om ansvar är det oftast deras 

intresse som domstolen tar hänsyn till i sitt resonemang. I 1988 års fall 

stadgas att läkning inte kan ske genom aktieägartillskott om det är villkorat 

med en återbetalningsskyldighet för bolaget. Detta trots att borgenärernas 

intresse får anses vara skyddat av att återbetalningen ska ske först efter att 

borgenärernas fordringar betalas. Med öppningen för att 

återbetalningsskyldigheten istället skulle aktualiseras vid likvidation eller 

konkurs, kan slutsatsen dras att det värnas om att tvångslikvidationen ska få 

genomslag även när borgenärernas intresse inte tar skada, möjligtvis i syfte 

att skydda andra intressen av att inte låta underkapitaliserade bolag driva 

verksamhet för länge. Inte heller i RH 2003:15 blev ansvar aktuellt då 
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reglernas handlingsdirigerande funktion hade fått genomslag och bolaget 

hade inom rådrumsfristen trätt i likvidation.  
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5 Sammanfattande analys 

5.1 Reglerna i förhållande till varandra 

Reglerna om tvångslikvidation är kapitalskyddsregler med syfte att sätta 

stopp för hur länge bolag får fortsätta förlustbringande verksamhet. 

Reglerna ska säkerställa att olönsamma bolag antingen likvideras eller att 

dess kapitalbrist läks. Reglerna kring minskning av aktiekapital ska skydda 

bolagsborgenärernas intresse av att bundet kapital inte lämnar bolaget helt 

oreglerat då aktiekapitalet utgör den främsta säkerheten för deras fordringar.  

 

Att läka en kapitalbrist genom minskning av aktiekapitalet anses av 

lagstiftaren vara praktiskt nödvändigt när ett aktiekapital är satt för högt, när 

ett nystartat företag inte kommit igång än eller när det finns förutsättningar 

för ett bolag att hamna på rätt ekonomisk köl igen. De två förstnämnda 

motiveras i förarbetena med att det kan finnas ”tillräckligt kapital för den 

bedrivna verksamheten”. I det aktuella förfarandet kan inte sådant kapital 

anses föreligga sett till bolagets ekonomiska situation. Om bolag har 

möjlighet att vända på sin ekonomiska situation och lyckas göra det, innebär 

det förmodligen att bolagsborgenärernas fordringar får ett starkare skydd 

genom att bolaget skaffar en större kapitalbas.  

 

Kontrollbalansplikten ska fortfarande fullföljas, då täckning för 

aktiekapitalet föreligger först när sådant redovisats i en KBR eller 

årsredovisning. På detta sätt får syftet med KBR genomslag: att tillgodose 

varningsintresset för samtliga intressegrupper. Men eftersom inget 

personligt betalningsansvar blir aktuellt vid underlåtenhet att fullfölja 

kontrollbalansplikten om täckning för aktiekapitalet sker innan KBR1 senast 

ska vara upprättad, försvinner påtryckningsfunktionen. Varningssignalen 

skulle vara på sin plats om minskningen skett i en sådan situation som det 

aktuella förfarandet. Även om upprättelse av KBR1 sker är det en klen tröst 

för befintliga borgenärer som månar om avvecklingsintresset. 
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Trots tvångslikvidationsreglernas syfte att eventuellt åstadkomma en 

likvidation har borgenärerna ingen talerätt när det kommer till att ansöka om 

likvidation vid likvidationsplikt, om styrelsen underlåter att göra detta. Det 

innebär att en ansvarsperiod börjar löpa två veckor efter andra 

kontrollstämman, med personligt betalningsansvar för de förpliktelser som 

åtas under denna ansvarsperiod. Innan det föreligger likvidationsplikt finns 

det inte några egentliga tillvägagångssätt för borgenärerna att tillvarata sina 

intressen, varför avvecklingsintresset inte kan anses vara tillgodosett.  

 

5.2 Minskning av aktiekapitalet kan leda 
till undgående av ansvar  

Styrelsens personliga betalningsansvar vid kritisk kapitalbrist är tänkt att få 

styrelsen att agera enligt lagens handlingsmönster i syfte att åstadkomma en 

täckning av aktiekapitalet alternativt en avveckling av bolaget. Ansvaret 

prövas i två steg; först prövas om de objektiva förutsättningarna föreligger 

för ansvar för att sedan se om styrelseledamoten kan exculpera sig genom 

att visa att denna inte förfarit försumligt. De objektiva förutsättningarna är 

att det vid tidpunkten för förpliktelsen förelegat faktisk kritisk kapitalbrist 

samt att styrelsen underlåtit att handla enligt lagens handlingsmönster. Det 

är först när bolagsborgenärerna har bevisat att ansvar föreligger på objektiva 

grunder som det görs en försumlighetsprövning, där hänsyn tas till 

subjektiva omständigheter. 

 

Om minskning av aktiekapital sker, innan en KBR1 senast skulle vara 

upprättad, aktualiseras aldrig det personliga betalningsansvaret. 

Ansvarsprövningen stannar vid första steget, varför någon 

försumlighetsbedömning inte sker. Först där värderas styrelsens val av 

åtgärder, såsom att styrelsen vidtar det aktuella förfarandet, särskilt sett till 

att de har insikten om bolagets framtid. Skulle försumlighetsbedömning bli 
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aktuellt i sådant fall, borde försumlighet anses föreligga då styrelsen har 

underlåtit att ta hänsyn till borgenärernas berättigade intresse.93  

5.3 Det aktuella förfarandet borde vara ett 
missbruk av reglerna  

Tvångslikvidationsreglerna ska skydda borgenärerna från att styrelsen driver 

verksamheten vidare och tar slut på kapitalet när det inte finns något 

framtidshopp för bolaget, vilket de beviljas göra om det aktuella förfarandet 

ska vara tillåtet. Men även om det är det uttryckta syftet, kan det ifrågasättas 

om det verkligen är det primära syftet vid granskning av lagstiftningen. 

Förutsatt att en KBR1 upprättas, även utan påtryckningsfunktionen med 

personligt betalningsansvar, tillgodoses varningsintresset. Eftersom 

rådrumsfristen är så lång som åtta månader, får även rådrumsintresset anses 

tillgodosett. Om denna långa rådrumsfrist innan likvidationsplikt inträder 

kan förlängas ytterligare genom nedsättning av aktiekapitalet, är det 

oroväckande för de befintliga borgenärernas avvecklingsintresse. 

Lagstiftaren värnar om att främja företagsverksamhet, se till exempel de 

nyligen införda preskriptionsreglerna samt motiveringarna till möjlighet att 

undgå tvångslikvidation genom minskning av aktiekapitalet.  

 

Möjligheten att minska aktiekapitalet vid kapitalbrist för att undgå 

likvidationsplikt kan inte anses nödvändigt i de fall styrelsen har insikt om 

att bolaget inte kan undgå en konkurs. Det enda en sådan minskning leder 

till är att borgenärernas ställning försämras, dock saknas både uttryckligt 

lagstöd och praxis för att stödja detta. Ett sådant förfarande får anses stå i 

strid med reglernas tänkta syften.94 Eftersom syftet med 

tvångslikvidationsreglerna är att sätta stopp för hur länge förlustbringande 

verksamhet får drivas vidare, borde inte bolaget själva kunna besluta om att 

skjuta på likvidationsplikten.95  

                                                
93 Se avsnitt 4.3.  
94 Se avsnitt 4.4. 
95 Se avsnitt 4.3.  
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Eventuellt skulle man kunna tolka in i den gällande rätt som presenterats att 

det aktuella förfarandet inte är tillåtet. Med insikt om att konkursen är 

oundviklig skulle det kunna tolkas som att redan här uppstår skäl att anta 

kritisk kapitalbrist igen, insikt om fortsatta förluster som kommer innebära 

kritisk kapitalbrist. Antingen får aktivitetsplikten anses utlöst igen 

alternativt att ansvarsperioden inte tar slut vid minskningen. Men då det är 

en objektiv förutsättning att det faktiskt har förelegat kritisk kapitalbrist 

torde inte detta vara ett sätt för borgenärerna att fullfölja sin bevisbörda.  

 

Ett annat tolkningsalternativ är att ansvarsperioden inte får ett slut genom att 

kapitalbristen inte ska anses läkt av minskningen p.g.a. insikten. Läkning 

som sker vid den tidpunkt KBR1 senast skulle vara upprättad gör att ingen 

ansvarsperiod börjar, så länge den fortfarande är läkt vid nyssnämnda 

tidpunkt. Kanske är det ändamålsenligt att i tillägg till detta kräva en 

avsaknad av insikt om fortsatta förluster?   

 

Kanske blir det avgörande vid vilken tid minskningen sker. Sker den under 

en ansvarsperiod, kan borgenärerna kanske lyckas visa att de objektiva 

förutsättningarna för personligt ansvar är uppfyllda. Då blir en 

försumlighetsbedömning aktuell där domstolen borde komma till samma 

slutsats som redovisats ovan, att insikten inte kan anses 

ansvarsfrihetsgrundande.   

5.4 Avslutande funderingar 

Om minskning av aktiekapitalet görs till en sådan nivå att aktiekapitalet inte 

kan anses vara ändamålsenligt sett till verksamhetens karaktär och 

omfattning, eller om det redan är satt så lågt från början, kommer kritisk 

kapitalbrist att föreligga först när det redan finns begränsat med tillgångar 

för att tillgodose borgenärernas fordringar.  Avvecklingsintresset får då 

knappt genomslag och är minst sagt föga tillgodosett. Därför får antingen 

kravet på minimikapital ses över, alternativt definitionen på kritisk 

kapitalbrist. Skall avvecklingsintresset tillgodoses så borde kritiska 
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kapitalgränsen göras beroende av verksamheten, såsom att det föreligger 

kritisk kapitalbrist när det saknas täckning för hälften av ett ”rimligt 

kapital”. När reglerna har utgångspunkt i kritisk kapitalbrist sett till det 

registrerade aktiekapitalet, men man alltid kan minska det till miniminivån, 

saknas det anledning att utgå ifrån det registrerade aktiekapitalet. I denna 

diskussion finns det helt klart mer att säga, men det får bli ämnet för en 

annan uppsats.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är helt självklart hur 

reglerna om tvångslikvidation och minskning av aktiekapital ska förhålla sig 

till varandra vid det aktuella förfarandet. De luckor som uppstår kan 

utnyttjas för att undgå personligt betalningsansvar. Det aktuella förfarandet 

borde inte vara tillåtet då det strider mot reglernas tänkta syfte som kapital- 

och borgenärsskydd, som blir verkningslösa.  
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6 Slutsats 
Hur förhåller sig reglerna om tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist till 

reglerna om minskning av aktiekapitalet?  

Styrelsen får undgå likvidationsplikt genom att minska aktiekapitalet, eller 

beroende till bolagets ekonomiska situation skjuta upp den. Dock så finns 

fortfarande en kontrollbalansplikt efter en minskning för att läka 

kapitalbristen, då aktiekapitalet anses återställt först när det har visats i en 

revisorsgranskat KBR1 att det skett inom den lagstadgade tiden. Om en 

läkning sker innan KBR1 senast ska vara upprättad, undgår styrelsen 

personligt ansvar. Till följd av detta saknas dock påtryckningsfunktionen att 

faktiskt fullfölja kontrollbalansplikten. 

 

Kan styrelsen minska aktiekapitalet för att undgå personligt 

betalningsansvar?  

Läkning av kapitalbristen innebär att en ansvarsperiod aldrig påbörjas 

alternativt avslutar den en löpande ansvarsperiod. Personligt 

betalningsansvar förutsätter faktisk kritisk kapitalbrist som saknas om 

läkningen sker innan KBR1 senast ska vara upprättad. Reglernas syfte har 

då uppfyllts; påtryckningen med hot om personligt betalningsansvar för 

styrelsen har lett till att de agerat så att kapitalbristen har läkts.   

 

Finns det någon situation där detta ska anses vara ett missbruk av 

reglerna?  

Resultatet av att tillåta att minskning sker för att skjuta på 

likvidationsplikten när insikt finns om att en konkurs är oundviklig, eller för 

att undgå personligt betalningsansvar, är att reglerna om tvångslikvidation 

blir verkningslösa och inte lever upp till det tilltänkta syftet, då varken 

reglernas påtryckningsfunktion eller borgenärsskydd får genomslag. 

Reglernas utgångspunkt i registrerat aktiekapital blir helt meningslös.  



 35 

Käll- och litteraturförteckning 

Förarbeten 
Prop. 1975:103 ”Om förslag till ny aktiebolagslag m.m.” 

Prop. 2000/01:150 ”Likvidation av aktiebolag m.m.”  

Prop. 2004/05:85 ”Ny aktiebolagslag” 

Prop. 2012/13:65 ”Förkortad tid för styrelseledamöters personliga 

betalningsansvar”  

 

SOU 1971:15 ”FÖRSLAG AKTIEBOLAGSLAG M.M.” 

SOU 1999:36 ”Likvidation av aktiebolag” 

SOU 2008:49 ”Aktiekapital i privata aktiebolag” 

 

Litteratur 
Bergström, Clas & Samuelsson, Per – Aktiebolagets grundproblem, femte 

upplagan, Norstedts Juridik, 2015.  

 
Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.) –  Juridisk metodlära, första 
upplagan, Studentlitteratur AB, 2013. 
 

Lehrberg, Bert –  Praktisk juridisk metod, sjunde upplagan, Iusté förlag, 

2014.  

 

Lindskog, Stefan; Kapitalbrist i aktiebolag – Kommentar till kap. 25:13–20 

ABL, andra upplagan, Norstedts Juridik, 2015.   

 

Löfgren, Kent, Lagerstedt, Anders, Persson Österman, Roger & Svensson, 

Bo – Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, 

företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd, fjärde upplagan, Norstedts 

Juridik, 2009. 

 

 



 36 

Nerep, Erik –  Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, 

Mercurius förlag, 2003.  

 

Nerep, Erik & Samuelsson, Per – Aktiebolagslagen, kapitel 11–22, en 

lagkommentar, andra upplagan, Thomson Reuters, 2009. 

 

Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, 
 – Företag i kris – Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor 
bör tänka på, fjärde upplagan, Jure Förlag, 2007, s. 24.  
 

Posselius, Elisabet, Grosskopf, Göran, Gometz, Ulf & Huldén, Lennart – 

Skyddet för aktiebolagets egna kapital – Skriftserien 21/1993, tredje 

reviderade upplagan, Ernst & Young, 1993.  

 

Sandström, Torsten –  Svensk aktiebolagsrätt, femte upplagan, Norstedts 

Juridik, 2015.  

 

Svensson, Bo & Danelius, Bo –  Aktiebolagslagen, kommentar och lagtext, 
tredje upplagan, Thorlin & Larssons Förlag, 2012.  
 

Artiklar 
Nial, Håkan - Två aktiebolagsrättsliga prejudikat, Svensk Juristtidning, 

1943 s. 667–707. 

 
Stattin, Daniel - Rättsfall –  Några frågor om det personliga 
betalningsansvaret, Juridisk tidskrift, nummer 1, 2009/10 s. 126–131.  
 

Elektroniska källor 
Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 13 §, 

Lexino 2015-09-22, hämtad 2017-04-13.  

 

 



 37 

Rättsfallsförteckning 

Hovrätter 
RH 1989:43  

RH 1994:17 

RH 1994:18 

RH 2003:15 

Göta hovrätt mål nr T 3153–10 

 

Högsta domstolen 
NJA 1942 s. 696 

NJA 1988 s. 620 

NJA 1993 s. 484 

NJA 2005 s. 792 

NJA 2012 s. 858 

NJA 2014 s. 892 

 


