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Summary 
The overall purpose of the essay is to investigate and analyze the capital 
deficiency rules in the Swedish Companies Act. Initially, the essay provides 
an overall picture of the rules' construction. The focus is then placed on the 
latest legal developments that have taken place in the area regarding the 
expiry of the liability period. Since the most recent legal development 
concerned the relationship between the capital deficiency rules and the 
insolvency rules on bankruptcy and corporate restructuring, these rules are 
also dealt with in the essay. 
 
In short, the capital deficiency rules means that the board of a limited 
liability company has an obligation to take certain measures when it can be 
feared that the equity is less than half of the registered share capital. If the 
board fails to comply with the rules, this may lead to the board members 
being affected by personal liability for the obligations that arise for the 
company during the time of the omission, the so-called liability period. The 
rules are intended to protect the company's creditors against the situation 
where the company's entire capital is being consumed before a liquidation of 
the company begins. The rules have been criticized and are considered by 
many to be insufficient to achieve their purpose. 
 
According to the law, the liability period can be terminated in different 
ways. The Swedish Supreme Court have, however, stated that the 
possibilities specified in the law to terminate the liability period are not 
exhaustive. In several cases, the Supreme Court have had to decide whether 
or not to terminate an ongoing liability period. In these cases, the Supreme 
Court stated that the purpose of the rules should be of great importance 
when the provisions were interpreted. In the "Trollhotellen" NJA 2012 
p. 858 and "Konkursbolagets skulder " NJA 2018 p. 602, the Supreme Court 
stated that an established annual report that shows full coverage of the 
registered share capital and a bankruptcy, respectively, ends an ongoing 
period of liability. In NJA 2014 p. 892, however, the Supreme Court ruled 
that a resignation from the board during an ongoing period of liability does 
not result in the termination of the liability period for the board member. 
Based on the purpose of the capital deficiency rules, the Supreme Court's 
solutions in the cases appear to be the most appropriate.  
 
In”Rekonstruktionsbolagets skuld” NJA 2018 p. 1038, the Supreme Court 
concluded that a granted restructuring does not end an ongoing liability 
period. There are reasons to question the Supreme Court's conclusions in 
this case. There are several reasons supporting the fact that the corporate 
restructuring rules also meet the interests that the capital deficiency rules 
intend to meet. For these reasons, the Supreme Court should have allowed a 
granted restructuring to end an ongoing liability period. 
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With the Supreme Court's decision, it is clear that a granted restructuring 
does not end an ongoing liability period. However, there are reasons why 
the legislature should take measures to change the legal situation. On the 
one hand, the corporate restructuring rules must be considered to adequately 
meet the interests that the capital deficiency rules intend to protect, and on 
the other, it must be considered more favorable to the creditors that the 
debtor restructures his business compared to liquidating it. This is also in 
line with the underlying idea of the EU's new directive on restructuring. For 
these reasons, the corporate restructuring rules should take precedence over 
the capital deficiency rules. 
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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de 
aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Inledningsvis ger uppsatsen en 
övergripande bild av reglernas konstruktion. Fokus läggs sedan på den sen-
aste rättsutveckling som skett på området med avseende på ansvarspe-
riodens upphörande. Eftersom den senaste rättsutvecklingen bl.a. berört för-
hållandet mellan kapitalbristreglerna och de insolvensrättsliga reglerna om 
konkurs och företagsrekonstruktion behandlas även dessa rättsregler i upp-
satsen. 
 
Kapitalbristreglerna innebär i korthet att ett aktiebolags styrelse har en skyl-
dighet att vidta vissa åtgärder när det kan befaras att det egna kapitalet un-
derstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om styrelsen underlåter 
att följa reglerna kan detta leda till att styrelseledamöterna drabbas av per-
sonligt betalningsansvar för de förpliktelser som uppkommer för bolaget 
under den tid som underlåtenheten består, den s.k. ansvarsperioden. Regler-
na syftar till att skydda bolagets borgenärer mot att bolagets hela kapital 
förbrukas innan en avveckling av bolaget inleds. Reglerna har utsatts för 
hård kritik och anses av många att inte vara tillräckliga för att uppnå sitt 
syfte.  
 
Enligt lagen kan ansvarsperioden avslutas på olika sätt. I praxis har HD 
dock angivit de i lagen angivna möjligheterna att avsluta ansvarsperioden 
inte är uttömmande. HD har i flera fall haft att bedöma om en löpande an-
svarsperiod ska avslutas eller inte. I dessa fall har HD valt att fästa stor vikt 
vid just syftet när de tolkat bestämmelserna. I rättsfallen ”Trollhotellen” 
NJA 2012 s. 858 och ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 s. 602 angav 
HD att en fastställd årsredovisning som utvisar full täckning av det registre-
rade aktiekapitalet respektive ett konkursbeslut avslutar en löpande ansvars-
period. I NJA 2014 s. 892 däremot slog HD fast att ett utträde ur styrelsen 
under en löpande ansvarsperiod inte medför att ansvarsperioden avslutas för 
styrelseledamoten. Utifrån kapitalbristreglernas syfte framstår HD:s lös-
ningar i målen vara de mest ändamålsenliga.  
 
I ”Rekonstruktionsbolagets skuld” NJA 2018 s. 1038 kom HD fram till slut-
satsen att en beviljad företagsrekonstruktion inte avslutar en löpande an-
svarsperiod. Det finns anledningar att ifrågasätta HD:s slutsatser i detta fall. 
Det finns flera skäl till stöd för att även företagsrekonstruktionsreglerna till-
godoser de intressen som kapitalbristreglerna avser att tillgodose. Av dessa 
anledningar fanns det stöd för att låta en beviljad företagsrekonstruktion 
avsluta en löpande ansvarsperiod. 
 
I och med HD:s dom står det dock klart att en beviljad företagsrekonstrukt-
ion inte avslutar en löpande ansvarsperiod. Det finns dock skäl för att lag-
stiftaren bör vidta åtgärder för att ändra rättsläget. Dels måste företagsre-
konstruktionsreglerna anses att på ett tillfredställande sätt tillgodose de in-
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tressen som kapitalbristreglerna avser att skydda, dels måste det anses mer 
gynnsamt för borgenärskollektivet att gäldenären rekonstruerar sin verk-
samhet jämfört med att den likvideras. Detta överensstämmer även med den 
bakomliggande tanken till EU:s nya rekonstruktionsdirektiv. Av dessa an-
ledningar bör ordningen vara att företagsrekonstruktionsreglerna har före-
träde framför kapitalbristreglerna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kapitalbristreglerna, även kallade medansvarsreglerna, innebär i korthet att 
ett aktiebolags styrelse har en skyldighet att vidta vissa åtgärder när det kan 
befaras att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktieka-
pitalet.1 Om styrelsen underlåter att följa reglerna kan detta leda till att sty-
relseledamöterna blir personligt betalningsansvariga för de förpliktelser som 
uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består.2 
 
Bestämmelserna syftar till att hindra att bolag drivs vidare när det egna ka-
pitalet inte är tillräckligt stort. Enligt förarbetena ska det personliga betal-
ningsansvaret utgöra ett påtryckningsmedel för att få styrelsen att handla på 
det sätt som lagen föreskriver.3 Syftet är framför allt att skydda befintliga 
och tillkommande borgenärer, men även att ge aktieägarna rådrum för att 
kunna vidta olika åtgärder.4 
 
Reglerna har utsatts för hård kritik.5 I doktrinen anförs att reglernas faktiska 
betydelse inte ska överskattas. Detta beror bl.a. på bevissvårigheter, att reg-
lerna inte är ändamålsenliga samt rättsekonomiskt ineffektiva.6 Rättsläget 
anses även i många avseenden vara oklart och många frågor har lämnats till 
rättstillämpningen att besvara.7 HD har genom sina senaste avgöranden ut-
vecklat rättsläget och har vid tolkningen av bestämmelserna tillmätt syftet 
med reglerna stor betydelse.8 Det finns dock anledning att diskutera i vilken 
mån HD:s slutsatser varit de mest ändamålsenliga och även ifrågasätta hur 
reglerna tillämpats i förhållande till andra rättsregler. Framför allt reglerna 
på det insolvensrättsliga området.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de aktiebolagsrättsliga 
kapitalbristreglerna med fokus på ändamålsenligheten i den senaste rättsut-
vecklingen vad gäller ansvarsperiodens upphörande. Eftersom den senaste 
rättsutvecklingen bl.a. berört förhållandet mellan kapitalbristreglerna och de 

                                                 
1 Prop. 2000/01:150 s. 34. 
2 25 kap. 18 § ABL.  
3 Prop. 2000/01:150 s. 34 och 43. 
4 NJA 2005 s. 792 på s. 802. 
5 Se t.ex. Andersson (2010) s. 255, Dotevall (2015a) s. 491, Karlsson-Tuula (2018) s. 380, 
Leffler (2008/09) s. 826, Lindskog (2015) s. 5, Stattin (2009/10a) s. 163 f. 
6 Andersson (2010) s. 255. 
7 Ds. 2011:45 s. 15. 
8 Se t.ex. NJA 2005 s. 792, NJA 2013 s. 725, NJA 2014 s. 892, NJA 2018 s. 602 och NJA 
2018 s. 1038. 
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insolvensrättsliga reglerna om konkurs och företagsrekonstruktion syftar 
uppsatsen även till att ge en grundläggande förståelse av dessa rättsregler. 
 
För att uppfylla uppsatsens syften kommer följande frågeställningar att bes-
varas: 
 

- Hur förhåller sig den senaste rättsutvecklingen med avseende på an-
svarsperiodens upphörande till kapitalbristreglernas bakomliggande 
syfte? 

- Bör lagstiftaren vidta åtgärder för att samordna kapitalbristreglerna 
med reglerna på det insolvensrättsliga området? 

 
Inledningsvis kommer uppsatsen ge en övergripande bild av reglerna och på 
så sätt ge läsaren en förståelse kring reglernas innebörd samt hur ansvarspe-
rioden inleds och avslutas. Fokus kommer sedan läggas på den senaste 
rättsutveckling som skett på området med avseende på ansvarsperiodens 
upphörande. Slutligen kommer rättsutvecklingen och de insolvensrättsliga 
reglerna diskuteras och analyseras i förhållande till kapitalbristreglernas 
bakomliggande syfte. 
 

1.3 Metod 
I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts. En stor del av dagens 
rättsvetenskapliga framställningar får betecknas som dogmatiska. Det finns 
dock ingen entydig uppfattning om vad rättsdogmatik är.9 En vanlig be-
skrivning är att metoden går ut på att de allmänt accepterade rättskällorna 
används för att fastställa och analysera gällande rätt. De rättskällor som 
åsyftas är vanligen lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin.10 
 
Rättsdogmatiken kan även bestå i att analysera vilka argument som finns för 
och emot en lösning av ett visst problem. Det är här viktigt att skilja på de 
lege lata och de lege ferenda. Den förra går ut på att försöka beskriva hur 
rättsläget ser ut, medan den senare går ut på att argumentera för hur rättslä-
get borde se ut. Den rättsdogmatiska metoden bör dock inte enbart användas 
för att försöka fastställa vad som är gällande rätt, utan den bör även använ-
das för att kritisera det som framkommit.11 
 
Genom att tillämpa den rättsdogmatiska metoden har det varit min avsikt 
förklara och utreda rättsläget angående kapitalbristreglerna. Det rättsläge 
som klarlagts i uppsatsen har sedan analyserats utifrån ett kritiskt förhåll-
ningssätt. Analysen har bestått av en prövning av ändamålsenligheten i den 
senaste rättsutvecklingen utifrån reglernas bakomliggande syfte. Uppsatsen 
är därför inte enbart av de lege lata-karaktär, utan innehåller även övervä-
ganden av de lege ferenda-karaktär.  
                                                 
9 Sandgren (2005) s. 649. 
10 Kleineman (2018) s. 21. 
11 Kleineman (2018) s. 36.  
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1.4 Material 
Eftersom medansvaret regleras i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, har i 
första hand lagtexten använts för att beskriva reglerna. Detsamma gäller vid 
beskrivningen av reglerna om konkurs och företagsrekonstruktion. Därutö-
ver har förarbetena till de olika lagarna använts för att beskriva de rekvisit 
som förekommer i lagtexten. Medansvarsreglerna i dagens ABL fördes i 
princip oförändrade över från 1975 års ABL,12 varför förarbetena till denna 
lag använts i stor utsträckning. 
 
Rättslig doktrin på området har också använts. Först och främst har Stefan 
Lindskogs bok Kapitalbrist i aktiebolag – kommentarer till kap. 25:13-20 
ABL använts. Hans tankar och åsikter kring kapitalbristreglerna har haft stor 
påverkan på övrig doktrin på området. Annan doktrin som använts är bl.a. 
Aktiebolagslagen: En kommentar: kapitel 25-32 av Erik Nerep, Per Samu-
elsson och Johan Adestam, och Aktiebolagslagen: en kommentar Del 3 kap. 
23-32 av Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog. Vid beskriv-
ningen av rättsinstituten konkurs och företagsrekonstruktion har framför allt 
Konkurs och annan insolvensrätt av Mikael Mellqvist och Lars Welamson, 
och Företagsrekonstruktion: i teori och praktik av Annina H. Persson och 
Marie Karlsson-Tuula använts. Därutöver har diverse juridiska artiklar ut-
gjort material till uppsatsen.  
 
I många delar har det överlämnats åt rättstillämpningen att avgöra hur olika 
situationer ska lösas. Den rättspraxis som utvecklats av HD har därför också 
använts i stor utsträckning. Eftersom uppsatsen bl.a. syftar till att redogöra 
för den utveckling som skett i praxis med avseende på medansvarets upphö-
rande har dessa avgöranden redogjorts för ingående.  
 
Under sommaren 2019 antog EU ett nytt direktiv som bl.a. innehåller regler 
om företagsrekonstruktion.13 Vid beskrivningen av innehållet i direktivet 
har texten i direktivet varit den huvudsakliga källan. Regeringens kommit-
tédirektiv14 av vilket de beslutade att utse en särskild utredare med uppdrag 
att ta ställning till hur reglerna i direktivet ska genomföras i Sverige har 
också använts i denna del. 
 

1.5 Avgränsning 
Inledningsvis kan nämnas att läsaren förväntas ha viss grundläggande kun-
skap om de aktiebolagsrättsliga reglerna. Det kommer således inte ske nå-
gon redogörelse av t.ex. vad som utmärker den aktiebolagsrättsliga associat-
                                                 
12 Prop. 2004/05:85 s. 872 ff. 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk 
för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder 
för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare 
samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och insolvensdirektiv). 
14 Dir. 2019:60 s. 1. 
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ionsformen, vad aktiekapital är och vilka de beslutande organen i aktiebolag 
är.  
 
Uppsatsen ämnar endast till att behandla det personliga betalningsansvar 
som kan uppkomma för styrelseledamöter. Under vissa förutsättningar kan 
sådant ansvar även uppkomma för andra företrädare för bolaget, t.ex. VD 
och aktieägare. Under vilka förutsättningar detta kan ske kommer inte att 
behandlas. Detsamma gäller för reglerna om preskription. 
 
Styrelseledamöter kan även bli ersättningsskyldiga enligt de aktiebolags-
rättsliga skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL. Eftersom det är reglerna om 
medansvar i ABL som är av intresse kommer inte heller dessa regler att stu-
deras.  
 
Vid sidan av det aktiebolagsrättsliga medansvaret finns det ett s.k. företrä-
daransvar enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta ansvar liknar det 
ansvar som gäller enligt ABL och innebär i korthet att styrelseledamöter 
som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte betalat skatt eller avgift blir 
personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Med anledning av 
uppsatsens syfte kommer detta ansvar inte att behandlas. 
 
Riksdagen har röstat igenom en lagändring som innebär att det lägsta tillåtna 
aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr.15 
Eftersom kapitalbristreglerna utlöses då bolagets egna kapital understiger 
hälften av det registrerade aktiekapitalet kommer detta naturligtvis få en 
inverkan på reglernas tillämpning.  En del av den kritik som förts mot reg-
lerna har handlat om att ett bolags kapitalnivå inte säger mycket om bola-
gets ekonomiska ställning.16 På samma sätt som vid sänkningen från 
100 000 kr till 50 000 kr uttalas i förarbetena till den nu genomförda änd-
ringen att det finns anledning att överväga behovet av att se över kapital-
bristreglerna. Någon ändring var dock inte nödvändig för att genomföra 
sänkningarna.17 Med anledning av uppsatsens syfte att undersöka den sen-
aste rättsutveckling kommer lagändringen och dess potentiella effekter inte 
att behandlas. 
 
Vid en nordisk jämförelse kan det konstateras att de svenska kapitalbristreg-
lerna saknar motsvarighet i dessa länder.18 I Norge och Danmark har styrel-
sen en skyldighet att se till att bolaget har en försvarlig kapitalbas i förhål-
lande till bolagets verksamhet. Reglerna sanktioneras genom det generella 
skadeståndsansvaret. I Finland hade man tidigare en reglering som liknade 
den svenska vad gäller tvångslikvidation vid kapitalbrist. Det förelåg dock 
inget personligt betalningsansvar. I stället tillämpades de generella skade-
ståndsreglerna. Efter en lagändring år 2006 har dessa regler bytts ut mot en 

                                                 
15 Prop. 2019/20:21 s. 1.  
16 Dotevall (2015b) s. 31; Lindskog (2015) s. 21 not 32. 
17 Prop. 2009/10:61 s. 12 f.; prop. 2019/20:21 s 13 f. 
18 Lindskog (2015) s. 36. 
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skyldighet för styrelsen att göra en registrering om de konstaterar att bola-
gets egna kapital är negativt.19 
 
Utanför Norden kan Storbritanniens reglering om ansvar för wrongful tra-
ding nämnas. Anledningen är att det inom svensk doktrin förespråkats att de 
svenska kapitalbristreglerna bör bytas ut till förmån för en reglering som 
liknar den om wrongful trading.20 Till skillnad från den svenska regleringen 
är ansvaret kopplat till bolagets befarade insolvens. Reglerna innebär att om 
det inte fanns någon rimlig chans för bolaget att undvika att bli insolvent 
och en styrelseledamot insåg eller borde insett detta, kan ledamoten bli er-
sättningsskyldig mot bolaget eller konkursboet. Ersättningen tillfaller på så 
sätt hela borgenärskollektivet.21 
 
Det kan konstateras att den svenska regleringen vid en komparativ jämfö-
relse saknar motsvarighet.22 Man kan fråga sig vad detta beror på? En trolig 
förklaring kan vara att den svenska regleringen har starka historiska rötter. 
Kravet på ett minsta aktiekapital har genom historien ansetts vara av stor 
betydelse för borgenärsskyddet. Regler om likvidationsskyldighet vid kapi-
talbrist och personligt betalningsansvar för uppkomna förpliktelser har fun-
nits sedan 1895 års ABL.23 Enligt svensk uppfattning utgör ABL:s regler till 
skydd för kapitalet en garanti som gäller kollektivt för alla borgenärer. Utan 
sådana regler hade i stället individuella överenskommelser i syfte att skydda 
borgenärens intressen krävts i större omfattning, t.ex. återtaganderättsförbe-
håll. Detta skulle innebära ökade transaktionskostnader för alla parter.24 Det 
har även nämnts att eftersom de svenska kapitalbristreglerna har funnits 
under lång tid har detta skapat en förutsebarhet hos både gäldenärer och 
borgenärer.25 
 
Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka de svenska kapitalbristreglerna 
och ändamålsenligheten kring den senaste rättsutvecklingen på området 
kommer ingen komparativ jämförelse att göras. Frågan om sådana alterna-
tiva lösningar som används inom andra rättsordningar hade varit bättre uti-
från de intressen som kapitalbristreglerna avser att tillgodose ligger således 
utanför uppsatsens syfte. 
 
I uppsatsen kommer EU:s nya rekonstruktionsdirektiv att behandlas. Direk-
tivet innehåller nyheter i förhållande till svensk rätt och av den anledningen 
kan det ligga ett värde i att undersöka hur direktivet och den svenska regle-
ringen förhåller sig till närliggande rättsordningar. Danmark och Finland har 
rekonstruktionsregler som på många sätt liknar de svenska reglerna. T.ex. 
vissa krav för att få inleda förfarandet, möjligheten till ekonomisk uppgö-

                                                 
19 SOU 2008:49 s. 67 ff. 
20 Se t.ex. Andersson (2010) s. 255, Dotevall (2015a) s. 504 ff., Dotevall (2015b) s. 31 ff., 
Karlsson-Tuula (2018) s. 380, Stattin (2009/10a) s. 157 ff. 
21 Dotevall (2015a) s. 504 ff.; Dotevall (2015b) s. 31 ff.; SOU 2008:49 s. 73 f. 
22 Dotevall (2015b) s. 25 ff. 
23 Lindskog (2015) s. 25; Oppenheimer m.fl. (2013) s. 113 ff. 
24 SOU 2008:49 s. 82 ff. 
25 SOU 2008:49 s. 91 f. 



 
11 

 

relse med borgenärerna och gäldenärens rådighet över sin egendom. Men 
det finns också skillnader, t.ex. får borgenärerna vara med och rösta om an-
tagandet av rekonstruktionsplanen. I Sverige är det rekonstruktören i samråd 
med gäldenären som upprättar denna.26 Eftersom uppsatsen bl.a. syftar till 
att diskutera kapitalbristreglernas förhållande till företagsrekonstruktions-
reglerna, och inte hur rekonstruktionsdirektivet ska implementeras i svensk 
rätt kommer inga komparativa jämförelser att göras.  
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av nio kapitel. I kapitel två och tre presenteras kapitalbrist-
reglerna. I kapitel två beskrivs det handlingsschema som lagen föreskriver. I 
kapitel tre beskrivs under vilka förutsättningar en ansvarsperiod inleds och 
avslutas. Syftet med dessa två kapitel är att ge läsaren en förståelse i kapi-
talbristreglernas konstruktion. I kapitel fyra till sju sker en redogörelse av de 
senaste prejudikaten. De rättsfall som behandlas har alla gemensamt att HD 
har haft att bedöma om en löpande ansvarsperiod ska upphöra eller inte. För 
att bättre förstå HD:s resonemang i de olika rättsfallen inleds dessa kapitel 
med ett översiktligt avsnitt om andra rättsregler som varit aktuella i målen. I 
kapitel åtta diskuteras och analyseras den senaste rättsutveckling. Uppsatsen 
avslutas med sammanfattande slutsatser i kapitel nio. 
  

                                                 
26 SOU 2016:72 s. 118 ff. 
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2 Tvångslikvidation på grund 
av kapitalbrist 

2.1 Syfte och skyddsintresse 
Kapitalbristreglerna i 25 kap. 13-20a §§ ABL syftar i första hand till att 
skydda aktiebolagets borgenärer genom att hindra att bolagets aktiekapital 
förbrukas. De handlingsregler som föreskrivs vid befarad kapitalbrist är äg-
nade att förmå styrelsen och aktieägare att agera på ett visst sätt. Antingen 
måste de agera för att stärka bolagets ekonomi eller inleda en avveckling av 
bolaget genom likvidation.27 Reglernas existens grundas på principen att 
aktieägarna inte är personligt ansvariga för bolagets skulder och syftar där-
för till att säkerställa att det finns tillräckligt med kapital i bolaget för att 
täcka dessa förpliktelser.28  
 
Enligt Lindskog är det tre intressegrupper som reglerna syftar till att skydda. 
Den första gruppen är befintliga borgenärer. Dessa borgenärer har ett in-
tresse av att avveckling sker innan hela kapitalet förbrukas. Lindskog be-
tecknar detta som avvecklingsintresset. Den andra gruppen är tillkommande 
borgenärer som har ett intresse av att bli varnade om att en kapitalbrist har 
uppstått. Detta betecknas som varningsintresset. Tredje gruppen är aktieä-
garna vars intresse ligger i att få rådrum för att kunna vidta lämpliga åtgär-
der. Detta betecknas som rådrumsintresset.29 Att reglerna syftar till att 
skydda dessa intressegrupper har också godtagits av HD.30 
 
Vid en jämförelse av dessa intressen är Lindskog av uppfattningen att det 
främst är varningsintresset och rådrumsintresset som tillgodoses. Att av-
vecklingsintresset har givits en låg prioritet motiverar han bl.a. genom att 
aktieägarna har givits en lång rådrumsfrist och att handlingsreglerna utlöses 
först när halva aktiekapitalet har förbrukats. Detta gör att ekonomiska pro-
blem nästan alltid leder till att bolaget går i konkurs innan likvidationsskyl-
dighet inträder.31 
 
Nerep anser också att det föreligger en viss skillnad i skyddsintresset vad 
gäller befintliga och tillkommande borgenärer. Reglerna syftar till att vara 
handlingsdirigerande. Det rör sig således om ett preventivt system. Risken 
att drabbas av personligt betalningsansvar har till syfte att verka som ett 
påtryckningsmedel. Det personliga betalningsansvaret omfattar dock enbart 
framtida förpliktelser, dvs. endast förpliktelser som uppkommer efter det att 
styrelsen underlåtit att vidta de åtgärder som krävs. Av denna anledning 

                                                 
27 Andersson m.fl. (2018) s. 25:25; prop. 2000/01:150 s. 34. 
28 Nerep m.fl. (2019) s. 40. 
29 Lindskog (2015) s. 20 f. 
30 NJA 2005 s. 792 på s. 802; Pehrson (2005/06) s. 671. 
31 Lindskog (2015) s. 21 f. 
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föreligger det en skillnad i skyddet för befintliga respektive tillkommande 
borgenärer. Regelkonstruktionen gör att tyngdpunkten ligger i att undvika 
att nya borgenärer tillkommer. Befintliga borgenärer får nöja sig med att 
likvidation kan komma att ske i enlighet med de stadgade tidsfristerna.32 
 
Enligt förarbetena är det dock avvecklingsintresset som träder i förgrunden. 
Som nämndes ovan är ändamålet med reglerna att skydda bolagets borgenä-
rer mot att hela bolagets kapital förbrukas innan en avveckling av bolaget 
inleds. Det är tydligt att skyddet riktar sig mot befintliga borgenärer. Det 
sanktionssystemet som utformats avser dock enbart nya förpliktelser och 
tillvaratar då främst de tillkommande borgenärernas intressen. Det förelig-
ger således en diskrepans mellan det uttalade syftet enligt förarbetena och 
det sanktionssystem som ska verka handlingsdirigerande.33 
 

2.2 Skyldighet att upprätta en 
kontrollbalansräkning 

2.2.1 Befarad kritisk kapitalbrist 
Enligt 25 kap. 13 § 1 p. ABL har styrelsen en skyldighet att genast upprätta 
och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl 
att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade akti-
ekapitalet (kritisk kapitalbrist). 
 
Vad som utlöser handlingsplikten för styrelsen är misstanke om att kritisk 
kapitalbrist föreligger.34 Rekvisitet skäl att anta är objektivt. Bedömningen 
ska ske utifrån vad en normalt aktsam styrelseledamot hade dragit för slut-
satser utifrån den information som styrelsen fått om bolagets utveckling. 
Styrelseledamöterna har en skyldighet att hålla sig underrättade om bolagets 
utveckling och även en skyldighet att säkerställa att rapporter som tagits 
emot inte är bristfälliga. Undermålig rapportering kan inte verka som an-
svarsfrihetsgrund. Frågan som blir avgörande för bedömningen är om en 
normal rapportering hade givit skäl till att anta att kritisk kapitalbrist fö-
relåg. Allt som signalerar en negativ ekonomisk utveckling för bolaget utgör 
sådana utlösande omständigheter. Det kan t.ex. röra sig om ökade kostnader, 
minskade intäkter och ändrade marknadsförutsättningar.35 Att styrelseleda-
moten inte haft kunskap om ett visst förhållande till följd av bristande kom-
petens, osv. är inte ansvarsbefriande.36 
 
Enligt lagtexten ska kontrollbalansräkningen upprättas genast. Tidsfristens 
startpunkt bör vara från den tidpunkt då styrelsen senast borde ha fattat ett 

                                                 
32 Lindskog (2015) s. 26; Nerep (2003) s. 471. 
33 Prop. 1982/83:94 s. 54; prop. 2000/01:150 s. 35; Nerep m.fl. (2019) s. 40 f. 
34 Lindskog (2015) s. 38. 
35 Nerep m.fl. (2019) s. 43; Strandberg (2017/18) s. 94; Svernlöv (2012) s. 68−70. 
36 Lindskog (2015) s. 43 f.; Nerep m.fl. (2019) s. 44. 
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beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning. Eftersom det är styrelsen 
som ska ta beslutet bör startpunkten relatera till ett tänkt styrelsemöte. Ut-
rymme måste då ges för att t.ex. kunna sammankalla styrelsen och i övrigt 
följa de förfaranderegler för styrelsens arbete som anges i 8 kap. ABL.37 
Hur lång tid styrelsen sedan har på sig att upprätta kontrollbalansräkningen 
bör avgöras utifrån relativt företagsspecifika faktorer, t.ex. rörelsens omfång 
och tid under räkenskapsåret.38 
 
I förarbetena anges att bedömningen av hur lång tid styrelsen har på sig att 
upprätta kontrollbalansräkningen får bedömas från fall till fall. Vidare anges 
att det inte bör kunna bli fråga om mer än högst någon eller ett par måna-
der.39 Lindskog anser att omständigheterna i det enskilda fallet ska vara av-
görande och att användandet av en schablon inte bör förekomma. En alltför 
skönsmässig bedömning av domstolarna kan få en katastrofal betydelse för 
den enskilde, eftersom en vecka hit eller dit kan vara avgörande för ansvars-
frågan.40 Nerep, Samuelsson och Adestam anser att två månader är alltför 
lång tid och anser i stället att tidsfristen bör vara mellan två till sex veckor, 
bl.a. med anledning av dagens informationsteknologi och övriga möjligheter 
att löpande kontrollera bolagets utveckling.41 
 
Jag anser att fördelen med att använda sig av en schablon är att det blir lät-
tare för domstolarna att tillämpa regeln. Det är många faktorer som måste 
beaktas och utan en ram att förhålla sig till finns en större risk att det görs 
olika bedömningar. En schablon främjar således förutsebarheten. Nackdelen 
är förstås det Lindskog nämner, dvs. effekterna kan bli mycket stora för den 
enskilde. Detta talar för att det bör ske en bedömning utifrån de specifika 
förhållandena i varje enskilt fall. Å andra sidan borde en på förhand bestämd 
tidsram medföra att styrelsen blir mer aktiv i sitt arbete. Om styrelsen vet att 
de inte kan dröja med upprättandet mer än en viss tid bör detta gynna reg-
lernas handlingsdirigerande syfte. Tidsfristen bör dock inte sättas alltför 
kort.  
 
Som anges ovan har reglerna inte ett reparativt syfte. En kort tidsfrist borde 
främst gynna tillkommande borgenärer eftersom det endast är dessa som 
kan erhålla ersättning om styrelseledamöterna drabbas av personligt betal-
ningsansvar. Eftersom syftet med reglerna främst är handlingsdirigerande 
finns det inga skäl för att sätta en kort tidsfrist. Slutsatsen blir att det finns 
fördelar med att använda sig av en schablon. Denna bör dock inte vara allt-
för kort. De tidsfrister som nämnts i förarbetena och doktrinen borde rimlig-
en i de allra flesta fall vara tillräckliga för att hinna upprätta en kontrollba-
lansräkning. Att använda sig av en schablon hindrar förstås inte möjlighet-
erna att i det enskilda fallet godta en längre upprättandefrist. I sådana fall 
bör det dock vara upp till styrelseledamöterna att visa på att omständighet-
erna medger en sådan längre upprättandefrist. 
                                                 
37 Johansson (2018) s. 341; Lindskog (2015) s. 54 f. 
38 Nerep m.fl. (2019) s. 48 f. 
39 Prop. 2000/01:150 s. 91. 
40 Lindskog (2015) s. 57 ff. 
41 Nerep m.fl. (2019) s. 52. 
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2.2.2 Otillräcklig utmätning 
I 25 kap. 13 § 2 p. ABL anges att skyldigheten att upprätta en kontrollba-
lansräkning även uppkommer när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsök-
ningsbalken (1981:774) visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betal-
ning av utmätningsfordringen.42 Syftet med bestämmelsen är att minska 
svårigheterna att göra styrelsen personligt betalningsansvarig då styrelsen 
invänder att de inte haft någon anledning att misstänka att någon kritisk ka-
pitalbrist förelegat.43 
 

2.3 Kontrollbalansräkningen 

2.3.1 Allmänna utgångspunkter  
I 25 kap. 14 § ABL anges hur kontrollbalansräkningen ska upprättas. Kon-
trollbalansräkningen har funktionen att skilja ut de bolag som har ekono-
miska förutsättningar att fortsätta verksamheten från de som inte har sådana 
förutsättningar. De speciella värderingsreglerna som gäller för kontrollba-
lansräkningen syftar till att förhindra att livsdugliga bolag tvingas vidta såd-
ana åtgärder som inte är nödvändiga. Utan dessa speciella regler skulle det 
kunna uppstå situationer där solida bolag som skulle kunna fortsätta med sin 
verksamhet blir tvungna att träda i likvidation.44 
 
Utgångspunkten är att kontrollbalansräkningen ska upprättas i enlighet med 
tillämplig lag om årsredovisning. För aktiebolag gäller i allmänhet årsredo-
visningslagen (1995:1554), ÅRL. Hänvisningen innebär att samtliga där 
aktuella bestämmelser ska tillämpas.45 För att skydda livsdugliga bolag från 
att tvingas träda i likvidation har vissa avsteg från dessa regler tillåtits. De 
justeringar som är tillåtna enligt bestämmelsen är uttömmande.  Det kan 
vara viktigt att framhålla att det är justeringar som får göras. Det är inget 
krav på att justeringar måste göras utan en kontrollbalansräkning som upp-
rättats helt i enlighet med tillämplig årsredovisningslag godtas som kon-
trollbalansräkning.46 
 

2.3.2 Värderingen 
Justeringar som tillåts är bl.a. att tillgångar får tas upp till ett högre värde 
och avsättningar och skulder får tas upp till ett lägre värde än i den ordinarie 
redovisningen samt att tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet. 
 

                                                 
42 Nerep m.fl. (2019) s. 47 f. 
43 Prop. 2000/01:150 s. 51. 
44 Oppenheimer m.fl. (2013) s. 47; prop. 2000/01:150 s. 37. 
45 Prop. 2000/01:150 s. 92. 
46 Prop. 2000/01:150 s. 37 f.; Andersson m.fl. (2018) s. 25:30. 
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I 2 kap. 4 § ÅRL anges bl.a. att ett bolag är tvunget att tillämpa samma re-
dovisningsprinciper från ett år till ett annat, den s.k. kontinuitetsprincipen. 
Syftet med principen är att man ska kunna jämföra bolagets årsredovisning 
från år till år. Denna princip gäller inte vid upprättandet av kontrollbalans-
räkningen. Bolaget får därför fritt välja mellan de redovisningsalternativ 
som god redovisningssed tillåter för att på så sätt spegla de verkliga förhål-
landena på bästa sätt. Det kan t.ex. vara så att det bokförda värdet av en till-
gång understiger marknadsvärdet eftersom en felaktig avskrivningsplan har 
använts.47  
 
Tillgångar får även redovisas till nettoförsäljningsvärdet. Enligt ÅRL får 
omsättningstillgångar, t.ex. lager, inte skrivas upp till ett högre värde. Detta 
löses genom att nettoförsäljningsvärdet får användas i kontrollbalansräk-
ningen. Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljningspriset med av-
drag för försäljningskostnader. Detsamma gäller för anläggningstillgångar, 
t.ex. fastigheter. Dessa tas upp till anskaffningsvärdet i den ordinarie balans-
räkningen och får endast värderas upp under vissa specifika förutsättning-
ar.48 
 

2.3.3 Revisorns granskning 
Av 25 kap. 13 § ABL framgår också att kontrollbalansräkningen ska grans-
kas av bolagets revisor. Det huvudsakliga syftet är att motverka efterhands-
konstruktioner genom att redovisa tillgångar eller skulder på ett oriktigt sätt, 
antedatera kontrollbalansräkningen, osv.49 Skulle styrelsen upprätta en kon-
trollbalansräkning utan att låta en revisor granska den kommer frågan om 
styrelsens personliga betalningsansvar att bedömas som om någon kontroll-
balansräkning aldrig upprättats.50  
 
Huvuduppgiften för revisorn är att kontrollera att kontrollbalansräkningen 
upprättats i enlighet med 25 kap. 14 § ABL.51 Hur ingående granskningen 
måste vara framgår inte av lag eller förarbeten. Troligen behöver gransk-
ningen inte vara lika ingående som vid den ordinarie årsredovisningen.52 
 
Kravet på revisorgranskning förutsätter att bolaget har en revisor. Aktiebo-
lag kan under vissa förutsättningar med stöd av 9 kap. 1 § ABL föreskriva i 
bolagsordningen att bolaget inte ska ha någon revisor. Har ett sådant förbe-
håll tagits in i bolagsordningen finns det inget krav på att kontrollbalansräk-
ningen ska revisorgranskas, detta påverkar dock inte styrelsens skyldighet 
att upprätta en kontrollbalansräkning.53 
 
                                                 
47 Andersson m.fl. (2018) s. 25:31; Nerep m.fl. (2019) s. 57. 
48 Andersson m.fl. (2018) s. 25:32 f.; Nerep m.fl. (2019) s. 62 f. 
49 Andersson m.fl. (2018) s. 25:28. 
50 Prop. 1990/91:198 s. 8 och 16; NJA 2005 s. 792; Nerep m.fl. (2019) s. 53. 
51 Nerep m.fl. (2019) s. 53. 
52 Lindskog (2015) s. 42 f.  
53 Andersson m.fl. (2018) s. 25:28. 
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2.4 Kontrollstämmorna 

2.4.1 Första kontrollstämman 
Av 25 kap. 15 § ABL framgår att om kontrollbalansräkningen utvisar att 
bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 
ska styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma. Stämman 
ska sedan pröva om bolaget ska gå i likvidation. Kontrollbalansräkningen 
och ett yttrande av revisorn ska läggas fram på stämman.  
 
Enligt förarbetena har styrelsen rätt att utnyttja den längsta kallelsefrist som 
lag och bolagsordning föreskriver. Enligt 7 kap. 20 § ABL får kallelsefristen 
maximalt vara 6 veckor. Om nästa ordinarie bolagsstämma ska hållas inom 
sex till åtta veckor från revisorgranskningen, bör styrelsen kunna vänta och i 
stället lägga fram kontrollbalansräkningen på den ordinarie stämman.54 
 
Enligt 25 kap. 3 § ABL ska styrelsen upprätta ett förslag till beslut som 
stämman ska pröva. Det finns således ingen skyldighet att i detta läge be-
sluta om likvidation. Stämman har fortfarande rätt att besluta att bolaget ska 
drivas vidare. Beslutar stämman att bolaget ska likvideras sker detta enligt 
reglerna om frivillig likvidation i 25 kap. ABL.55 
 
Kontrollbalansräkningen som läggs fram tjänar som underlag för stämmans 
beslut i frågan. Stämman är dock inte bunden av kontrollbalansräkningen 
utan de har rätt att göra justeringar för att den ska återspegla de verkliga 
förhållandena på stämmodagen. Situationen kan då bli att det egna kapitalet 
blir högre än vad det var tidigare, och att det överstiger den kritiska grän-
sen.56 
 
Enligt förarbeten ska man i dessa fall skilja på tre olika situationer. För det 
första kan bolaget, t.ex. till följd av ett aktieägartillskott, ha ett eget kapital 
som minst motsvarar det registrerade aktiekapitalet. I dessa fall är styrelsen 
inte skyldig att vidta några ytterligare åtgärder. För det andra kan det t.ex. 
p.g.a. nytillkommen information om bolagets ekonomiska ställning konsta-
teras att bolagets egna kapital aldrig understigit den kritiska gränsen. Några 
ytterligare åtgärder behöver styrelsen inte vidta i denna situation heller. 
Hade styrelsen haft tillgång till korrekt information från början hade den 
inte behövt sammankalla någon kontrollstämma över huvud taget. För det 
tredje kan det visa sig att det egna kapitalet tidigare har understigit den kri-
tiska gränsen, men vid tidpunkten för den första kontrollstämman överstiger 
det egna kapitalet den kritiska gränsen, men inte det registrerade aktiekapi-
talet, dvs. en partiell återhämtning. I detta fall kvarstår styrelsen skyldighet 
enligt 25 kap. 16 § ABL, varom mer nedan.57 
 
                                                 
54 Prop. 2000/01:150 s. 95. 
55 Nerep m.fl. (2019) s. 81. 
56 Prop. 2000/01:150 s. 95. 
57 Prop. 2000/01:150 s. 95 f.; Johansson (2018) s. 344; Avsnitt 2.4.2. 
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2.4.2 Andra kontrollstämman 
Av 25 kap. 16 § ABL framgår att om den kontrollbalansräkning som lagts 
fram vid den första kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet vid 
tidpunkten för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och 
stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation, ska bolagsstäm-
man inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frå-
gan om bolaget skall gå i likvidation. Inför den andra kontrollstämman ska 
styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor 
granska den. Kontrollbalansräkningen och ett yttrande av bolagets revisor 
ska läggas fram på stämman. 
 
De åtta månader som bolaget har på sig att läka kapitalbristen brukar kallas 
rådrumsfristen. Fristen börjar löpa från stämmodagen eller, om ingen ak-
tieägare infann sig vid den första stämman, från den utsatta stämmodagen.58 
Frågan om vad som gäller då den första kontrollstämman inte hålls över 
huvud taget är inte helt klar. En uppfattning är att rådrumsfristen börjar löpa 
från den tidpunkt som den första kontrollstämman borde ha hållits.59  
 
Lindskog delar inte denna uppfattning utan menar att rådrumsfristen börjar 
löpa då styrelsen lagt fram kontrollbalansräkningen på den första kontroll-
stämman eller då det för samtliga aktieägare står klart att det föreligger en 
kritisk kapitalbrist och att det ligger i deras händer att avgöra om bolaget ska 
likvideras. Aktieägarna bör således själva kunna besluta om att utlösa råd-
rumsfristen, trots att styrelsen inte överlämnat kapitalbristfrågan alls eller 
om de inte gjort det i enlighet med vad lagen föreskriver. Ett argument för 
detta är att aktieägarna annars riskerar att inte få en möjlighet att läka kapi-
talbristen. Lindskogs resonemang bygger på en uppdelning av rådrumsfris-
tens utlösande och det underlåtenhetsansvar som medför personligt betal-
ningsansvar för styrelseledamöterna.60 Resonemanget kommer förtydligas 
nedan under avsnitt 3.1.2.  
 
Vilka åtgärder som kan vidtas för att läka kapitalbristen varierar. De vanlig-
aste alternativen är aktieägartillskott, eftergift av fordringar av aktieägarna, 
minskning av aktiekapitalet och nyemission till överkurs. Dessa alternativ 
kan givetvis kombineras. Det viktiga är att den kontrollbalansräkning som 
läggs fram på den andra kontrollstämman utvisar ett eget kapital som minst 
motsvarar det registrerade aktiekapitalet. En partiell läkning så att det egna 
kapitalet överstiger den kritiska gränsen är inte tillräckligt.61 
 

                                                 
58 Prop. 2000/01:150 s. 96. 
59 Nerep m.fl. (2019) s. 81, 93 och 113; Malmborg (2014) s. 204. 
60 Lindskog (2015) s. 97 ff. och 160 f.; Nerep m.fl. (2019) s. 81. 
61 Nerep m.fl. (2019) s. 85 f. 
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2.5 Tvångslikvidation 
Av 25 kap. 17 § ABL följer att allmän domstol ska besluta om likvidation, 
om någon andra kontrollstämma inte har hållits inom de åtta månader som 
anges i 25 kap. 16 § ABL, eller om den kontrollbalansräkning som lagts 
fram vid den andra kontrollstämman inte har granskats av bolagets revisor 
eller inte utvisar att det egna kapitalet vid tidpunkten för stämman uppgick 
till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att 
bolaget skall gå i likvidation. Styrelsen ska i sådana fall inom två veckor 
från den andra kontrollstämman ansöka om likvidation eller, om en sådan 
inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits. 
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3 Personligt betalningsansvar 
för bolagets företrädare 

3.1 Ansvarsgrunder 
Reglerna om styrelsens medansvar för bolagets förpliktelser framgår av 
25 kap. 18–20 §§ ABL. I 25 kap. 18 § 1 st. anges de olika ansvarsgrunder 
som utlöser det personliga betalningsansvaret. Reglerna är konstruerade som 
ett underlåtenhetsansvar och utlöses vid underlåtelse att upprätta en första 
kontrollbalansräkning, kalla till en första kontrollstämma eller ansöka om 
likvidation. Ansvaret är individuellt, personligt och solidariskt tillsammans 
med bolaget. Ansvaret gäller för de förpliktelser som uppkommer för bola-
get under den tid som underlåtenheten består. Styrelsen kan således undgå 
fortsatt ansvar genom att avhjälpa den underlåtenhet som har utlöst ansvaret, 
s.k. rättelse.62 
 
I NJA 2014 s. 948 hade en borgenär vetskap om att ett bolag befann sig i en 
besvärlig ekonomisk situation och att en ansvarsperiod hade börjat löpa. 
Borgenären valde trots detta att ingå ett avtal med bolaget. HD uttalade att 
en sådan borgenär inte kan anses vara påtagligt skyddsvärd. De anförde att 
reglerna ämnar till att varna tillkommande borgenärer, men en borgenär som 
redan vet att en ansvarsperiod har inletts är inte i behov av en sådan varning. 
Av denna anledning menade HD att om en borgenär har vetskap om att en 
ansvarsperiod löper utesluter detta medansvar för styrelseledamöterna. Ge-
nom avgörandet kan sägas att HD infört en indirekt informationsskyldighet. 
Om bolaget informerar en potentiell borgenär om en kapitalbrist utesluter 
denna vetskap medansvar för styrelseledamöterna.63 
 

3.1.1 Underlåtenhet att upprätta en första 
kontrollbalansräkning 

3.1.1.1 Förutsättningar för ansvar 

Enligt 25 kap. 18 § 1 st. 1 p. ABL utlöses styrelsens ansvar vid underlåten-
het att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. 
Detta innebär dels att kontrollbalansräkningen måste vara upprättad i tid 
(genast) från det att styrelsen haft skäl att anta kritisk kapitalbrist, dels att 
den är upprättad enligt de normer som anges i 14 §. Om kontrollbalansräk-
ningen är felaktig och det egna kapitalet på så sätt är för högt i förhållande 
till de verkliga förhållandena drabbas följaktligen styrelsen av medansvar. 

                                                 
62 Andersson m.fl. (2018) s. 25:46 f.; Nerep m.fl. (2019) s. 102 f.; prop. 2000/01:150 s. 98 
f.  
63 Lindskog (2015) s. 154 f.; NJA 2014 s. 948 p. 5–7. 
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Eftersom ansvaret gäller under den tid som underlåtenheten består måste en 
korrekt kontrollbalansräkning upprättas för att avsluta ansvarsperioden.64 
 

3.1.1.2 Faktisk kapitalbrist  

I 25 kap. 18 § 4 st. första meningen ABL anges att det krävs att faktisk kri-
tisk kapitalbrist förelåg vid den tidpunkt då styrelsens skyldighet att upprätta 
en kontrollbalansräkning uppkom för att medansvar ska aktualiseras. Detta 
innebär att om styrelsen haft skäl att anta att kritisk kapitalbrist förelåg, men 
försummar skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning kommer nå-
got medansvar ändå inte aktualiseras om det inte samtidigt förelåg en faktisk 
kritisk kapitalbrist.65  
 
Enligt fjärde styckets andra mening framgår att styrelsen kan undgå medan-
svar om bolagets egna kapital, efter att skyldigheten att upprätta den första 
kontrollbalansräkningen uppstod, återhämtar sig till en nivå över den kri-
tiska gränsen. Detta förutsätter dock att återhämtningen sker innan den tid-
punkt då kontrollbalansräkningen senast skulle ha varit upprättad, dvs. inom 
den tid som följer av rekvisitet genast.66 Till skillnad från situationen i 
första meningen är det här följaktligen frågan om en situation där bolagets 
egna kapital låg under den kritiska gränsen, men som därefter återhämtat sig 
till en nivå över denna gräns. I första meningen regleras situationen då det 
aldrig förelegat någon faktisk kritisk kapitalbrist, trots att styrelsen hade skäl 
att anta detta.  
 
Förhållandet som regleras i andra meningen måste skiljas från situationen då 
återhämtningen av det egna kapitalet sker efter den tidpunkt som den första 
kontrollbalansräkningen skulle ha upprättats. Fjärde stycket kan inte med 
ansvarsbefriande verkan åberopas i denna situation.67 I stället blir 25 kap. 
16 § ABL tillämplig. För att undgå medansvar i en sådan situation krävs 
således att kapitalbristen återställs i sin helhet. Det krävs även att detta kon-
stateras genom att en kontrollbalansräkning läggs fram på en bolagsstämma 
inom rådrumsfristen.68 
 

3.1.2 Underlåtenhet att kalla till första 
kontrollstämma 

I anslutning till revisorgranskningen ska styrelsen snarast möjligt kalla till 
en första kontrollstämma. Av NJA 2009 s. 221 följer att ansvarsperioden 
börjar löpa från den tidpunkt då kontrollstämman senast borde ha hållits. 
Ansvarsperioden kan avslutas genom att den första kontrollstämman hålls.69 
                                                 
64 Nerep (2003) s. 543; Nerep m.fl. (2019) s. 103 f. 
65 Andersson m.fl. (2018) s. 25:49; prop. 2000/01:150 s. 100. 
66 Prop. 2000/01:150 s. 100. 
67 Prop. 2000/01:150 s. 100 f. 
68 Lindskog (2015) s. 52. 
69 Lindskog (2015) s. 160; Nerep m.fl. (2019) s. 110. 
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Som nämndes ovan70 råder det delade meningar om rådrumsfristen börjar 
löpa eller inte om någon första kontrollstämman inte hålls över huvud taget. 
En uppfattning är att rådrumsfristen börjar löpa från den tidpunkt som den 
första kontrollstämman borde ha hållits. Åtta månader från denna tidpunkt 
inträder således likvidationsskyldigheten.71  
 
Lindskog däremot gör en uppdelning mellan rådrumsfristen och underlåten-
hetsansvaret som utlöses då den första kontrollstämman inte hålls. Som 
nämnts har styrelsen en möjlighet att vidta rättelse genom att utföra den un-
derlåtna åtgärden, t.ex. genom att hålla den första kontrollstämman. Vid 
rättelse avslutas den löpande ansvarsperioden. Lindskog är av åsikten att 
åttamånadersfristen inte börjar löpa från den tidpunkt som den första kon-
trollstämman borde ha hållits. I stället börjar den löpa genom att styrelsen 
lägger fram kontrollbalansräkningen på den första kontrollstämman eller 
genom att aktieägarna själva utlöser rådrumsfristen genom att ta till sig ka-
pitalbristfrågan. Detta innebär att underlåtenhetsansvaret inleds från den 
tidpunkt som den första kontrollstämman borde ha hållits och avslutas ge-
nom att rådrumsfristen utlöses på något sätt. Från denna senare tidpunkt har 
aktieägarna sedan åtta månader på sig att antingen läka kapitalbristen eller 
besluta om likvidation av bolaget.72 
 
Lindskog motiverar sin uppdelning med att hela det handlingsmönster som 
lagen föreskriver fram till och med den första kontrollstämman syftar till att 
utlösa rådrumsfristen. Syftet med rådrumsfristen är att aktieägarna ska få en 
möjlighet att läka kapitalbristen eller likvidera bolaget. Om rådrumsfristen 
börjar löpa från den tidpunkt som den första kontrollstämman borde ha hål-
lits riskerar aktieägarna att inte få en möjlighet att läka kapitalbristen. Han 
menar också att möjligheten att vidta rättelse verkar som ett incitament för 
styrelsen att utföra den underlåtna åtgärden. Genom denna möjlighet främ-
jas reglernas handlingsdirigerande syfte. Av dessa anledningar menar han 
att det måste vara bättre att styrelsen hänskjuter frågan till aktieägarna, om 
än för sent, än att inte göra detta alls.73 
 
Nerep, Samuelsson och Adestam tar inget definitivt ställningstagande i frå-
gan. De menar att ordalydelsen i 25 kap. 16–17 §§ ABL möjligen talar för 
att det krävs att en första kontrollstämma faktiskt hålls för att rådrumsfristen 
ska börja löpa. Samtidigt anför de att det är möjligt och inte uteslutet att 
åttamånadersfristen ska räknas från den tidpunkt som den första kontroll-
stämman borde ha hållits. Som argument mot Lindskogs uppfattning anför 
de att aktieägarnas intresse av att få en möjlighet att läka bristen inte bör gå 
ut över lagens övergripande syfte, vilket är att säkerställa att icke-
livsdugliga bolag avvecklas i borgenärernas intresse. Att rådrumsfristen 
börjar löpa så tidigt som möjligt är i borgenärernas intresse eftersom om 

                                                 
70 Avsnitt 2.4.2. 
71 Nerep m.fl. (2019) s. 81 och 93; Malmborg (2014) s. 204. 
72 Lindskog (2015) s. 97 ff., 160 f. och 166. 
73 Lindskog (2015) s. 97 ff., 160 f. och 166. 
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kapitalbristen inte har läkts vid utgången av denna frist måste bolaget likvi-
deras.74  
 
Det kan dock nämnas att Nerep och Samuelsson i sin kommentar från år 
2009 uttalade att åttamånadersfristen inleds vid den tidpunkt som den första 
kontrollstämman borde ha hållits. De menade då att en annan tolkning 
skulle innebära att borgenärerna måste anses vara likgiltiga inför när åt-
tamånadersfristen inleds, eftersom de ändå skyddas av styrelsens underlå-
tenhetsansvar. Ett sådant synsätt skulle sätta reglernas sanktionsbestämmel-
ser i fokus. Som framgår ovan är det dock det handlingsdirigerande syftet 
som är det primära.75 
 
Som framgår råder det ingen konsensus i doktrinen om hur frågan ska lösas. 
Det faktum att Nerep och Samuelsson öppnat dörren för att åttamånaders-
fristen inte inleds förrän första kontrollstämman faktiskt har hållits anser jag 
vara ett argument för att Lindskogs uppfattning kan vara den rätta. Det får 
emellertid anses klart att bedömningen kommer bli beroende av en intresse-
avvägning mellan två intressen. Det ena är aktieägarintresset som går ut på 
att de ska ges en möjlighet att läka kapitalbristen. Om styrelsen aldrig gör 
ägarna medvetna om kapitalbristen kan det sluta med att de aldrig får en 
möjlighet att läka bristen. Det andra är borgenärsintresset som går ut på att 
bolaget ska likvideras då det fortfarande finns kapital kvar i bolaget. På så 
sätt ska skadan inte bli för stor. Om man väljer Lindskogs tolkning kan det 
ta mycket längre tid än åtta månader innan bolaget likvideras. Risken är då 
att befintliga borgenärer lider större skada än vad som annars hade varit fal-
let. 
 
Av 25 kap. 16 § ABL framgår att den andra kontrollstämman ska hållas 
”inom åtta månader från den första kontrollstämman [min kursivering]”.76 
Som Nerep, Samuelsson och Adestam är inne på borde en strikt tolkning av 
ordalydelsen innebära att en första kontrollstämma faktiskt måste hållas. 
Som nämnts tidigare, och som även kommer framgå av rättsfallsgenom-
gången, fäster HD stor vikt vid syftet bakom reglerna vid tolkningen av ka-
pitalbristreglerna. De anger bl.a. att reglerna i första hand syftar till att 
skydda borgenärerna från att hela bolagets kapital förbrukas innan en av-
veckling av bolaget inleds.77 Samtidigt framgår av förarbetena att reglerna 
även tillgodoser aktieägarnas intresse av att informeras om att det föreligger 
en kapitalbrist.78 Utifrån HD:s senaste praxis tror jag dock att HD hade låtit 
borgenärsintresset få företräde och av denna anledning bedömt att åttamå-
nadersfristen ska räknas från den tidpunkt som den första kontrollstämman 
borde ha hållits.  
 
Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräk-
ning och låta bolagets revisor granska denna. Frågan uppkommer då från 
                                                 
74 Nerep m.fl. (2019) s. 81, 93 och 113. 
75 Nerep och Samuelsson (2009) s. 258. 
76 25 kap. 16 § ABL. 
77 NJA 2018 s. 602 p. 15–16; NJA 2018 s. 1038 p. 9; prop. 2000/01:150 s. 34 f. 
78 Prop. 2000/01:150 s. 35. 
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vilken tidpunkt som styrelsen snarast möjligt ska kalla till bolagsstämma. 
Det föreligger olika meningar om tidsfristen ska börja löpa från utgången av 
tidsfristen genast eller revisorns granskning. Nerep, Samuelsson och Ade-
stam är av uppfattningen att det senare alternativet verkar mest rimligt. 
Detta motiveras bl.a. av att revisorgranskningen är ett lagstadgat krav som 
måste uppfyllas för att styrelsen inte ska hållas personligt betalningsansva-
riga. Uppfattningen borde även anses få stöd av förarbetena där det anges att 
styrelsen ska ta ställning till om en bolagstämma ska sammankallas så snart 
kontrollbalansräkningen granskats av revisorn.79  
 
Lindskog är däremot av uppfattningen att när kontrollbalansräkningen har 
undertecknats av styrelsen inträder skyldigheten att kalla till en första kon-
trollstämma, även om kontrollbalansräkningen inte ännu har granskats av 
revisorn. Han motiverar detta med att det ligger i både aktieägarnas och 
borgenärernas intresse att överlämnandet sker snabbt. Han menar också att 
granskningen fyller störst funktion då kontrollbalansräkningen utvisar att 
kritisk kapitalbrist inte föreligger, t.ex. för att kontrollera om styrelsen har 
redovisat tillgångar eller skulder på ett oriktigt sätt.80 
 
Av 25 kap. 15 § ABL framgår att styrelsen ska kalla till första kontroll-
stämma om kontrollbalansräkningen utvisar att det föreligger en kritisk ka-
pitalbrist. Båda tolkningar borde kunna anses passa in i bestämmelsens or-
dalydelse. Eftersom uppfattningen att kallelseskyldigheten uppkommer då 
revisorgranskningen är klar får stöd av uttalandena i förarbetena borde detta 
vara den lösning som kommer tillämpas i domstol. Jag är dock av åsikten att 
Lindskogs lösning leder till mest ändamålsenligt resultat. Om kallelseskyl-
digheten uppkommer först då revisorgranskningen är klar skulle detta inne-
bära att det är aktieägarna och borgenärerna som får bära risken för att revi-
sorns granskning drar ut på tiden. Eftersom reglerna syftar till att tillgodose 
både aktieägarnas och borgenärernas intressen måste denna lösning anses 
stå i strid med syftet. Det kan inte heller anses vara särskilt betungande för 
styrelsen att kallelseskyldigheten uppkommer redan då styrelsen underteck-
nar kontrollbalansräkningen. Eftersom kallelseskyldigheten kommer upp-
komma oavsett val av lösning måste bördan för styrelsen anses vara den-
samma.  
 
Ytterligare en fråga där åsikterna i doktrinen går isär är vad som gäller avse-
ende ansvarsperioden då styrelsen inte fullgjort sin skyldighet att upprätta 
en kontrollbalansräkning eller låta revisorn granska den, men där en första 
kontrollstämma har hållits enligt 25 kap. 15 § ABL. Nerep, Samuelsson och 
Adestam är av uppfattningen att underlåtenhetsansvaret för att inte upprätta 
en kontrollbalansräkning ska bedömas självständigt. Ansvaret p.g.a. under-
låtenheten att upprätta en första kontrollbalansräkning ska således vara obe-
roende vilka andra åtgärder som styrelsen vidtagit. Detta får följden att råd-
rumsfristen börjar löpa från det att den första kontrollstämman har hållits, 
men ansvarsperioden p.g.a. underlåtenheten att upprätta en kontrollbalans-

                                                 
79 Nerep m.fl. (2019) s. 78 f., 110 f.; prop. 2000/01:150 s. 95. 
80 Lindskog (2015) s. 56, 86 f. och not 243. 
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räkning eller låta revisorn granska den fortlöper till dess att rättelse har 
skett.81 
 
Lindskog anser däremot att aktieägarna själva kan utlösa rådrumsfristen 
oavsett om styrelsen har agerat enligt lagens föreskrifter eller inte eftersom 
aktieägarna också har ett intresse av att fristen börjar löpa. Han menar att 
det handlingsschema i 25 kap. 13–15 §§ ABL som styrelsen har att följa 
syftar till att utlösa rådrumsfristen. Eftersom syftet uppfylls menar Lindskog 
att borgenärerna inte har något skyddsintresse med avseende på vad som har 
föregått den första kontrollstämman. Av denna anledning anser han att något 
medansvar inte bör utlösas om rådrumsfristen har börjat löpa inom den tid-
period som den första kontrollstämman senast borde ha hållits, trots att sty-
relsen har försummat sina skyldigheter med avseende på den första kon-
trollbalansräkningen. Att rådrumsfristen har börjat löpa inom rätt tid är nå-
got som styrelseledamöterna borde få dra nytta av.82 
 
Även här förespråkar Lindskog en mer pragmatisk lösning. Av ordalydelsen 
i 25 kap. 18 § ABL framstår det som klart att underlåtenhet med att upprätta 
en kontrollbalansräkning eller låta revisorn granska den medför medansvar, 
oavsett om någon första kontrollstämma har hållits eller inte. På en princi-
piell nivå är jag dock villig att hålla med Lindskog. Är man av åsikten att 
aktieägarnas insikt om kapitalbristen och rådrumsfristens utlösande är det 
viktiga framstår det som omotiverat att även kräva en sådan formell åtgärd 
som att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning. Som 
Lindskog nämner kan borgenärerna inte anses ha något intresse av ett sådant 
upprättande när väl aktieägarna har tagit kapitalbristfrågan till sig. Eftersom 
ordalydelsen i bestämmelsen får anses vara relativt klar i jämförelse med de 
andra tolkningsfrågor som berörts ovan tror jag dock att HD vid en eventu-
ell prövning hade utgått ifrån ordalydelsen, och således behandlat underlå-
tenheten att upprätta eller låta revisor granska en kontrollbalansräkning som 
en självständig grund för medansvar.  
 

3.1.3 Underlåtenhet att ansöka om likvidation 
Styrelsens skyldighet att ansöka om likvidation regleras i 25 kap. 17 § ABL. 
Ansökan om likvidation ska ske inom två veckor från dagen för den andra 
kontrollstämman eller, om någon andra kontrollstämma inte har hållits, från 
den tidpunkt då den senast borde ha hållits. Utgångspunkten i det senare 
fallet blir tidpunkten för den första kontrollstämman med tillägg för åtta 
månader. Har inte heller en första kontrollstämma hållits blir bedömningen 
beroende av lösningen på den tolkningsfråga som redogjorts för ovan, dvs. 
när rådrumsfristen ska anses börja löpa vid utebliven första kontrollstämma. 
Antingen infaller skyldigheten att ansöka om likvidation åtta månader från 

                                                 
81 Nerep m.fl. (2019) s. 111 f.  
82 Lindskog (2015) s. 88, 98 f. och 160 f.  
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det att den första kontrollstämman borde ha hållits eller åtta månader från 
det att rådrumsfristen utlösts på det sätt som Lindskog förespråkar.83 
 

3.2 Exculpering 
Av 25 kap. 18 § 3 st. ABL följer att styrelseledamöterna inte är ansvariga 
enligt ovan nämnda punkter om de visar att de inte har varit försumliga. 
Prövningen av huruvida en styrelseledamot ådragit sig personligt betal-
ningsansvar eller inte görs i två steg. Det första steget består i att bedöma 
om det föreligger objektiva förutsättningar för personligt ansvar. Det rör sig 
här om de ansvarsgrunder som redogjorts för ovan. Det andra steget består i 
att bedöma om det har förelegat försumlighet hos styrelseledamöterna, s.k. 
subjektiva förutsättningar för personligt ansvar.84 
 
Vem som har bevisbördan för att de olika förutsättningarna har överlämnats 
till rättstillämpningen att avgöra. Enligt praxis ligger det på borgenären att 
visa att ansvarsgrund föreligger, dock med ett lägre beviskrav än vad som är 
normalt i tvistemål.85 Detta innefattar även en skyldighet att visa att styrel-
sen hade skäl att anta att kritisk kapitalbrist förelåg. Har borgenären uppfyllt 
sin bevisbörda ankommer det sedan styrelseledamoten att visa att han eller 
hon inte har varit försumlig.86 
 
Den omvända bevisbörda ska inte ses som en presumtion för att styrelsele-
damoten agerat försumligt. Den innebär i stället att ledamoten har bevisbör-
dan för de omständigheter som åberopas till stöd för att ledamoten inte varit 
försumlig.87 HD uttalade i ”Trollhotellen” NJA 2012 s. 858 att försumlig-
hetsprövningen inte ska vara inriktad på formalitetsfrågan. I stället ska be-
dömningen handla om frågan om ledamoten på det hela taget agerat försvar-
ligt i den situation bolaget befann sig i. Krisande bolag befinner sig ofta i 
situationer som medför svåra beslutsfrågor för styrelsen. Av denna anled-
ning bör man vid den efterhandsbedömning som görs ha en relativt generös 
och förstående syn på vad som borde eller inte borde ha gjorts. Om ledamö-
terna i en rimlig grad hållit sig informerade och gjort en seriös bedömning 
av situationen finns det sällan anledning att ifrågasätta de ställningstaganden 
som gjorts.88 
 
Av detta följer att om ledamoten har förhållit sig passiv och p.g.a. detta varit 
omedveten om bolagets ekonomiska ställning föreligger ingen grund för 
ansvarsfrihet. Inte heller bristande kompetens kan utgöra sådan grund. Där-

                                                 
83 Nerep m.fl. (2019) s. 112 f. 
84 NJA 2009 s. 210 på s. 219. 
85 NJA 1988 s. 620; NJA 1993 s. 484. 
86 NJA 2009 s. 210 på s. 220; Stattin (2009/10b) s. 127 f.  
87 NJA 2012 s. 858 p. 20.  
88 NJA 2014 s. 892 p. 13. 
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emot skulle exculpering kunna ske om väsentlig information om bolagets 
ekonomiska ställnigna har undanhållits från ledamoten.89  
 

3.3 Förpliktelsers uppkomst 
Av 25 kap. 18 § 1 st. framgår att det personliga betalningsansvaret endast 
omfattar förpliktelser som uppkommer under ansvarsperioden. Hur tidpunk-
ten för förpliktelsens uppkomst ska bestämmas är dock inte alltid helt klart. 
Av ”ProCell” NJA 2009 s. 291 följer att bedömningen i hög grad är bero-
ende av ändamålet bakom den regel som ska tillämpas.90 
 
Utgångspunkten för bestämmandet av tidpunkten för en förpliktelses upp-
komst vid tillämpningen av medansvarsreglerna tillhandahålls av HD i 
NJA 2013 s. 725.91 I målet behandlades dels frågan om när en hyresfordran 
skulle anses uppkommen, dels om när en fordran avseende hyresgästan-
passningar skulle anses uppkommen. Hyresgästen försattes i konkurs under 
år 2007 och vid denna tidpunkt var hyror för perioden mellan april 2005 och 
december 2006 obetalda. Det var ostridigt att en ansvarsperiod hade inletts i 
början av år 2006. Innan ansvarsperiod hade inletts hade också en hyresgäs-
tanpassning av den aktuella lokalen beställts och genomförts. Fakturering 
skedde dock efter att ansvarsperioden hade inletts.92 Tvisten gällde följaktli-
gen om dessa fordringar skulle anses uppkomna under ansvarsperioden. 
 
HD ansåg att vilka möjligheter som funnits att påverka avtalsförhållandet 
under ansvarsperioden borde vara avgörande vid bedömningen av när en 
förpliktelse ska anses uppkommen.93 De konstaterade att det inte finns nå-
gon skyldighet för styrelsen att varna borgenärerna om att det uppkommit en 
kapitalbrist. Däremot ansåg HD att om bolaget i stället haft en rätt att avbe-
ställa prestationen under ansvarsperioden utan att ådra sig ersättningsskyl-
dighet borde detta ha betydelse för det personliga ansvaret. Enligt HD fanns 
det starka skäl för att styrelseledamöterna skulle vara personligt betalnings-
ansvariga för förpliktelser som de hade kunnat avbeställa, men där de valt 
att inte göra så.94 
 
Vad gäller hyresavtal angav HD att hyran inte är beroende av nyttjandet av 
lokalen. I detta fall rörde det sig om ett hyresavtal på bestämd tid och hyres-
gästen kunde inte frigöra sig från skyldigheten att betala genom att flytta 
från lokalen. Hyresgästen hade därför inte haft någon möjlighet att avbe-
ställa eller häva avtalet i förtid utan att bli ersättningsskyldig. Av denna an-

                                                 
89 Nerep m.fl. (2019) s. 115 f.; prop. 1987/88:10 s. 71; Strandberg (2017/18) s. 94 f.  
90 NJA 2009 s. 291 på s. 298; Nyman (2014) s. 154 f.  
91 Nerep m.fl. (2019) s. 125.  
92 NJA 2013 s. 725 p. 1–3. 
93 NJA 2013 s. 725 p. 7–9. 
94 NJA 2013 s. 725 p. 10. 
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ledning ansåg HD att, vid tillämpningen av medansvarsreglerna, förpliktel-
sen att betala hyra uppkom vid avtalsslutet.95 
 
Vad gäller hyresgästsanpassningarna hade dessa beställts och utförts innan 
ansvarsperioden inträdde. Fakturering hade dock skett under ansvarspe-
rioden. HD tog även här i beaktning om arbetena hade kunnat avbeställas 
eller inte. De menade att om hyresgästen inte haft en avtalsenlig rätt att av-
beställa arbetet skulle förpliktelsen även här anses ha uppkommit vid avtals-
slutet.96 
 

3.4 Ansvarsperiodens slut 
Av 25 kap. 20 § ABL följer att ansvarsperioden avslutas om en ansökan om 
likvidation lämnas in till domstol, om en revisorgranskad kontrollbalansräk-
ning som utvisar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade ak-
tiekapitalet läggs fram på en bolagsstämma, eller om bolagsstämman, Bo-
lagsverket eller domstol har beslutat om likvidation. Viktigt att observera 
här är att en fullständig läkning av kapitalbristen således inte medför ett slut 
på ansvarsperioden. Det krävs ytterligare handlande av styrelsen i form av 
upprättande av en kontrollbalansräkning.97 
 
Som nämndes ovan gäller ansvaret under den tid som underlåtenheten be-
står, 25 kap. 18 § 1 st. ABL. Ansvarsperioden kan följaktligen även avslutas 
genom att rättelse vidtas. Fortsatt ansvarsfrihet förutsätter givetvis att styrel-
sen i fortsättningen följer de handlingsregler som följer av lagen.98 I förarbe-
tena anger lagstiftaren att möjligheten till rättelse har samma syfte som 
medansvarsreglerna i övrigt, dvs. att verka som ett påtryckningsmedel. Att 
inte tillåta rättelse med ansvarsbefriande verkan skulle inte främja detta 
syfte. Möjligheten utgör snarare ett ytterligare incitament att handla i enlig-
het med reglerna.99 
 
De i lagen angivna möjligheterna att avsluta ansvarsperioden är inte uttöm-
mande. I praxis har HD angivit att även andra omständigheter utöver de som 
anges i lagen ska medföra att ansvarsperioden avslutas. En genomgång av 
denna praxis kommer göras i de nästkommande kapitlen.    

                                                 
95 NJA 2013 s. 725 p. 11–12. 
96 NJA 2013 s. 725 p. 13. 
97 Prop. 2000/01:150 s. 102. 
98 Prop. 2000/01:150 s. 99. 
99 Prop. 2000/01:150 s. 44. 
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4 Ansvarsperiodens slut vid 
upprättande av en 
årsredovisning 

4.1 Allmänt om upprättandet av en 
årsredovisning 

Ovan beskrivs vilka regler som gäller vid upprättandet av en kontrollbalans-
räkning.100 Enligt 25 kap. 14 § ABL ska den upprättas i enlighet med till-
lämplig lag om årsredovisning. För aktiebolag ska i allmänhet ÅRL tilläm-
pas. Som nämndes föreskriver ÅRL vissa grundläggande principer som 
måste följas vid upprättandet av en årsredovisning. Bl.a. ska god redovis-
ningssed följas. Principen innebär att man vid upprättandet ska följa de lagar 
och de redovisningsprinciper som anges i lag, men även råd och rekommen-
dationer från andra normgivande organ ska tillmätas betydelse.101 Andra 
redovisningsprinciper som ska tillämpas vid upprättandet av en årsredovis-
ning är bl.a. kontinuitetsprincipen och fortlevnadsprincipen. Enligt 25 kap. 
14 § ABL får avsteg göras från dessa principer. Enligt samma bestämmelse 
får även tillgångar redovisas till nettoförsäljningsvärdet. Att tillgångar får 
tas upp till ett högre nettoförsäljningsvärde gör också att bolagets egna kapi-
tal enligt kontrollbalansräkningen kan bli högre än vad det hade varit enligt 
årsredovisningen.102 
 

4.2 ”Trollhotellen” NJA 2012 s. 858 
I ”Trollhotellen” NJA 2012 s. 858 prövade HD frågan om en ansvarsperiod 
kunde anses avslutad trots att ingen av de i lagen angivna omständigheterna 
var för handen. Styrelsen hade således varken vidtagit rättelse eller någon av 
de i 25 kap. 20 § ABL uppräknade möjligheterna för att avsluta ansvarspe-
rioden. 
 
I målet hade Trollhotellen AB (bolaget) någon gång under räkenskapsåret 
2001 haft ett eget kapital som understeg hälften av det registrerade aktieka-
pitalet. Någon kontrollbalansräkning hade inte upprättats och således hade 
en ansvarsperiod börjat löpa. Under slutet av räkenskapsåret 2003 skedde ett 
ägarbyte där två nya personer tillträde som styrelseledamöter. När detta 
skedde löpte fortfarande ansvarsperioden och enligt HD gällde denna även 
för de tillträdande ledamöterna.103 

                                                 
100 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2. 
101 FAR (2017) s. 1441 ff.  
102 Nerep m.fl. (2019) s. 55 ff. 
103 NJA 2012 s. 872 p. 3–4. 
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I samband med ägarbytet genomfördes en nyemission. Det upprättades se-
dan en årsredovisning för räkenskapsåret 2003 vilken fastställdes på en bo-
lagsstämma i maj 2004. Årsredovisningen visade då att aktiekapitalet var 
helt täckt. Bolaget gick sedan i konkurs under år 2005 och en borgenär 
väckte då talan mot styrelseledamöterna i bolaget och menade att de var 
personligt betalningsansvariga för de förpliktelser som uppkommit för bola-
get under år 2004. Borgenären menade att när styrelsen tillträdde löpte en 
ansvarsperiod, och den kunde inte anses avslutad eftersom ingen kontrollba-
lansräkning hade upprättats.104 
 
HD konstaterade inledningsvis att en kapitalbrist kan läkas genom t.ex. ett 
kapitaltillskott. De anförde vidare att ett kapitaltillskott inte är tillräckligt för 
att avsluta en ansvarsperiod. Det krävs att en revisorgranskad kontrollba-
lansräkning läggs fram på en bolagsstämma. Detsamma gäller om kapital-
bristen läkts genom en nyemission, trots att det kräver medverkan av bola-
gets revisor. Anledningen till detta var att en nyemission inte innefattar den 
kontroll av kapitaltäckningen som är syftet med en kontrollbalansräkning.105 
 
HD ställde sig sedan frågan om en fastställd årsredovisning kunde utgöra en 
slutpunkt för ansvarsperioden. De angav att samma redovisningsprinciper, 
med vissa undantag, gäller vid upprättandet av både en kontrollbalansräk-
ning och en årsredovisning. Dessa undantag medför att det egna kapitalet 
enligt kontrollbalansräkningen kan vara lika högt eller högre än det som 
framgår av årsredovisningen. HD ansåg av denna anledning att en årsredo-
visning som fastställts på en bolagstämma är att likställa med en andra kon-
trollbalansräkning. Fastställandet av en årsredovisning som utvisar full 
täckning av aktiekapitalet ska därför anses avsluta en löpande ansvarspe-
riod. Detta innebar att ansvarsperioden fick anses avslutad i maj 2004.106  
 
Från ägarbytet fram till dess att årsredovisningen fastställdes löpte dock 
ansvarsperioden. Efter en försumlighetsbedömning kom HD emellertid fram 
till att styrelseledamöterna inte var medansvariga för de förpliktelser som 
uppkommit under denna period. De åtgärder som ledamöterna hade vidtagit 
ansågs adekvata och det dröjsmål som förelåg mellan ägarbytet och faststäl-
landet av årsredovisningen ansågs godtagbar.107  
 
HD gjorde även uttalanden angående möjligheten att vidta rättelse för att 
avsluta ansvarsperioden. Utgångspunkten har under tiden före avgörandet 
varit att rättelse alltid medför att ansvarsperioden avslutas.108 HD gjorde 
dock några svårtolkade uttalanden i domen som lett till en viss osäkerhet 
kring rättsläget. Borgenären menade att styrelsen omgående efter ägarbytet 
hade behövt lägga fram en revisorgranskad kontrollbalansräkning på en bo-
lagsstämma för att avsluta ansvarsperioden. HD avvisade dock detta och 
                                                 
104 NJA 2012 s. 872 p. 3–6 och p. 26. 
105 NJA 2012 s. 872 p. 9–10. 
106 NJA 2012 s. 872 p. 11–12 och p. 17. 
107 NJA 2012 s. 872 p. 18–31. 
108 Andersson (2010) s. 265; Nerep (2003) s. 547; Nerep m.fl. (2019) s. 107 f.  
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angav att detta hade ”varit en åtgärd utan betydelse för ansvarsfrågan, ef-
tersom ansvarsperioden redan hade utlösts [min kursivering].”109 De me-
nade i stället att styrelsen antingen kunde ansöka om likvidation eller helt 
åtgärda kapitalbristen.110 
 
Eftersom HD formulerade sig på detta sätt skulle rättsfallet kunna tolkas 
som så att möjligheten att vidta rättelse begränsas. Ansvarsperioden började 
i detta fall löpa eftersom någon första kontrollbalansräkning inte upprätta-
des. HD uttalade sedan att en rättelse i form av en upprättad kontrollbalans-
räkning omedelbart efter ägarbytet hade varit utan betydelse. Av 25 kap. 
18 § 1 st. ABL framgår dock att ansvarsperioden löper under den tid som 
underlåtenheten består, dvs. att en rättelse avslutar ansvarsperioden.111  
 
Lindskog har en förklaring till varför HD:s uttalanden inte ska uppfattas i 
enlighet med sin lydelse. Enligt honom har HD formulerat sig otydligt och 
de borde ha påpekat att uttalandet grundades på uppfattningen att rådrums-
fristen löpt ut. Från det att skyldigheten att upprätta en första kontrollbalans-
räkning uppstod till dess att ägarbytet genomfördes hade det gått nästan två 
år. När rådrumsfristen löpt ut och kapitalbristen inte läkts är styrelsen skyl-
dig att ansöka om likvidation. Med anledning av detta skulle det vara me-
ningslöst att upprätta en första kontrollbalansräkning. Ett sådant upprättande 
kunde då inte ses som en rättelse. Lindskogs resonemang bygger således på 
att ansvarsperioden löpte på en annan ansvarsgrund, dvs. underlåtenheten att 
ansöka om likvidation.112  
 

                                                 
109 NJA 2012 s. 872 p. 26. 
110 NJA 2012 s. 872 p. 27. 
111 Nerep m.fl. (2019) s. 107 f. 
112 Lindskog (2015) s. 101, 165 ff. och not 451.  
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5 Ansvarsperiodens slut vid 
styrelseledamots utträde 

5.1 Allmänt om styrelseledamotens 
arbete 

Av 8 kap. 1 § ABL följer att ett aktiebolag ska ha en styrelse bestående av 
en eller flera ledamöter. Styrelsen är bolagets ledning och dess högsta verk-
ställande organ. De sköter bolagets förvaltning i enlighet med bolagsstäm-
mans order och fattar även beslut i viktiga förvaltningsfrågor. Enligt 8 kap. 
4 § ABL har den även en skyldighet att fortlöpande bedöma bolagets eko-
nomiska ställning. I denna skyldighet ligger att ledamöterna måste hålla sig 
underrättade om hur rörelsen utvecklas, hur tillverkningens och omsättning-
ens storlek ser ut, hur lagret och andra tillgångar utvecklas, bolagets likvidi-
tet och kreditläge, osv. Styrelsen får inte förhålla sig passiv i dessa frågor.113 
 
Styrelsen utses enligt 8 kap. 8 § ABL av bolagsstämman. Uppdraget som 
styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det 
år då ledamoten utsågs. Dock får en ändring i styrelsens sammansättning 
inte verkan förrän ändringen har anmälts hos Bolagsverket. Uppdraget kan 
även upphöra i förtid genom att styrelseledamoten själv anmäler att uppdra-
get ska upphöra. Även i detta fall får ändringen verkan först då detta har 
anmälts hos Bolagsverket.114 
 

5.2 NJA 2014 s. 892 
I målet prövade HD hur medansvarsreglerna skulle tillämpas då en styrelse-
ledamot hade avgått under en löpande ansvarsperiod. Vegagatans Blomster-
handel AB (bolaget) hade en ensam styrelseledamot. Under år 2000 såldes 
alla tillgångar i bolaget och verksamheten upphörde. Under samma år upp-
stod även en kritisk kapitalbrist i bolaget. Någon kontrollbalansräkning upp-
rättades inte och en ansvarsperiod började således löpa. I slutet av år 2003 
såldes bolaget och styrelseledamoten lämnade styrelsen. Under efterkom-
mande år, dvs. efter ledamotens utträde, beställde bolaget varor från ett an-
nat företag (borgenären). Bolaget gick sedermera i konkurs. När detta sked-
de hade borgenären inte fått betalt för sina varor och bolagets styrelse hade 
inte heller genomfört någon av de åtgärder som krävts för att avsluta an-
svarsperioden som hade börjat löpa under år 2000.115 
 

                                                 
113 Lehrberg (2016) s. 220 ff.; Andersson m.fl., Aktiebolagslag (2005:551) kommentaren 
till 8 kap. 4 §, Zeteo. 
114 8 kap. 13–14 §§ ABL. 
115 NJA 2014 s. 892 p. 1–3. 
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Frågan i målet var följaktligen om en utträdande styrelseledamot kunde vara 
medansvarig för bolagets förpliktelser som uppkommit efter utträdet. HD 
inledde med att påpeka att medansvarsbedömningen görs i två led. Första 
ledet består i att pröva om det finns objektiva förutsättningar för ansvar. 
Andra ledet består i att pröva om den enskilde ledamoten varit försumlig.116 
HD påpekade att medansvaret vad gäller avgående styrelseledamöter hade 
berörts i förarbetena, men att frågan hade överlämnats till rättstillämpningen 
att avgöra eftersom en lagreglering ansågs kunna bli alltför stelbent.117 
 
HD påpekade att syftet med reglerna är att skydda borgenärerna och att de 
ska verka som ett påtryckningsmedel för att få styrelsen att agera i enlighet 
med det handlingsschema som lagen föreskriver. Tolkningen av reglerna 
skulle därför ske med beaktande av detta syfte. HD anförde att det inte är 
uttryckligt reglerat i lagen vad som gäller för en ledamot som utträtt ur bo-
lagets styrelse. De påpekade särskilt att lagtexten inte gav stöd för att med-
ansvaret automatiskt skulle upphöra. De ansåg även att detta skulle stå i 
strid med lagens syfte. Med hänvisning till konstruktionen av medansvars-
reglerna menade HD att då en ansvarsperiod löper föreligger även en an-
svarsgrund för en styrelseledamot som avgår under ansvarsperioden. Denna 
ansvarsgrund gäller även för förpliktelser som uppkommit efter utträdet.118 
 
En avgående styrelseledamot måste följaktligen för att inte ansvara för bo-
lagets förpliktelser exculpera sig genom att visa att försumlighet inte före-
kommit. HD uttalade att en styrelseledamot inte kan anses ha varit försum-
lig om ledamoten trots adekvata åtgärder under sin styrelseperiod inte kun-
nat driva igenom föreskrivna åtgärder, eller om ledamoten med visst fog 
kunnat räkna med att den kvarvarande eller nya styrelsen skulle vidta de 
föreskrivna åtgärderna utan dröjsmål efter utträdet. HD ansåg i detta fall att 
styrelseledamoten inte kunde anses ha varit försumlig eftersom viss utred-
ning av köparna hade genomförts och köparen hade även försäkrat ledamo-
ten om att allt skulle gå rätt till. Medansvar för bolagets förpliktelser förelåg 
således inte.119 
 
Justitieråd Lena Moore var skiljaktig och tog i sin motivering även fasta på 
att medansvarsreglerna har som syfte att verka som ett påtryckningsmedel. 
Hon fäste dock vikt vid att en ledamot som utträtt ur styrelsen inte har något 
inflytande över vilka åtgärder som styrelsen därefter vidtar med anledning 
av kapitalbristen. Ledamoten kan inte påverka styrelsens agerande eller för-
hindra att de ingår nya förpliktelser under den tid som ansvarsperioden lö-
per. Hon menade därför att HD:s valda lösning inte fyller avsedd funkt-
ion.120 
 
Moore menade även att det inte finns något stöd för att en avgående leda-
mot, för att undgå medansvar, skulle behöva försäkra sig om att den kvarva-
                                                 
116 NJA 2014 s. 892 p. 7. 
117 NJA 2014 s. 892 p. 8; prop. 2000/01:150 s. 44. 
118 NJA 2014 s. 892 p. 5 och 8–9. 
119 NJA 2014 s. 892 p. 10–19. 
120 NJA 2014 s. 892 på s. 908 f.  
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rande eller nya styrelsen kommer fullföra sina skyldigheter.  Det är styrelsen 
själv som har ett eget ansvar att säkerställa detta. Hon menade vidare att det 
skulle vara orimligt att ha en ordning som innebär att en styrelseledamot 
måste exculpera sig från ansvar för en förpliktelse vars uppkomst ledamoten 
inte haft några möjligheter att förhindra. Huvudregeln skulle i stället vara att 
den som utträtt ur en styrelse under en ansvarsperiod inte ansvarar för för-
pliktelser som uppkommit efter utträdet.121 
 
Lindskog föredrar Moores synsätt och menar att på detta sätt hade man 
sluppit tänja på försumlighetsbedömningen för att nå ett rimligt resultat.122 
Lindskog är kritisk till att HD använde sig av tvåledsprövningen och moti-
verar detta med att lagstiftaren får anses ha avvisat detta i förarbetena. Han 
menar att i situationer då en ledamot lämnar styrelsen passar en mer indivi-
dualiserad bedömning bättre än tvåledsprövningen som följer av lagen. Han 
menar att det är detta som lagstiftaren åsyftade med sina uttalanden i förar-
betena.123 
 
 

                                                 
121 NJA 2014 s. 892 på s. 909. 
122 Lindskog (2015) s. 170 not 461. 
123 Lindskog (2015) s. 128, 170 och not 462. 
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6 Ansvarsperiodens slut vid 
konkurs 

6.1 Konkurs 
Enligt 1 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), KL, innebär en konkurs att en 
gäldenärs samlade tillgångar tas i anspråk för betalning av borgenärernas 
fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas 
räkning av konkursboet. Av 1 kap. 2 § KL följer att en gäldenär som är på 
obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs. I 
samma paragraf anges att med obestånd, även kallat insolvens, avses en 
situation där gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga 
inte är endast tillfällig.124 
 
Insolvensbegreppet måste skiljas från begreppen illikviditet och insuffici-
ens. Att vara illikvid innebär att gäldenären inte har omedelbar tillgång till 
vanliga betalningsmedel svarande mot skuldernas belopp. Insufficiens inne-
bär att gäldenärens skulder är större än gäldenärens tillgångar. Kapitalbrist-
reglerna bygger på gäldenärens insufficiens. Insolvensbedömningen består i 
stället av en prognos, dvs. gäldenärens möjlighet att i framtiden betala sina 
skulder. Vid prognosen ska både förväntade inflöden som förväntade utflö-
den från gäldenärens ekonomi beaktas. Bara för att en gäldenär är illikvid 
och inte kan betala sina skulder vid en viss tidpunkt innebär inte detta att 
gäldenären också är insolvent. Gäldenären kan t.ex. ha tillgångar som efter 
realisering medför att alla skulder kan betalas.125 
 
Förvaltningen av konkursboet sköts av en eller flera konkursförvaltare, 
1 kap. 3 § KL. Termen konkursbo har två olika betydelser. För det första 
kan man tala om den förmögenhetsmassa eller de tillgångar som ingår i 
konkursboet. För det andra kan man tala om den självständiga juridiska per-
son som har möjlighet att rättshandla.126 
 
Enligt 3 kap. 1 § KL gäller att när en gäldenär försatts i konkurs får gäldenä-
ren inte råda över egendom som hör till konkursboet och inte heller åta sig 
förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Som följer av ordalydel-
sen är rådighetsförlusten följaktligen inte total. Den är dock väldigt långtgå-
ende. Konkursgäldenären har kvar rådighet vad gäller egendom som inte hör 
till konkursboet och kan fortfarande ingå förbindelser som inte kan göras 
gällande i konkursen.127  
 

                                                 
124 Mellqvist, Konkurslag (1987:672) kommentaren till 1 kap. 2 §, Lexino. 
125 Mellqvist, Konkurslag (1987:672) kommentaren till 1 kap. 2 §, Lexino. 
126 Mellqvist och Welamson (2017) s. 99 f.  
127 Mellqvist, Konkurslag (1987:672) kommentaren till 3 kap. 1 §, Lexino. 
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Förvaltaren är enligt 7 kap. 8 § KL skyldig att ta till vara på borgenärernas 
gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en för-
månlig och snabb avveckling av boet. Egendomen som ingår i konkursboet 
är enligt huvudregeln i 3 kap. 3 § KL den egendom som tillhörde gäldenären 
när konkursbeslutet meddelades eller som tillfaller honom under konkursen 
och som är sådan att den kan utmätas 
 
Av 3 kap. 9 § KL följer att om det vid tiden för konkursbeslutet pågår en 
rättegång mellan gäldenären och tredje man om sådan egendom som hör till 
konkursboet, får konkursboet överta gäldenärens talan. Om konkursboet 
väljer att inte ta över talan anses den omtvistade tillgången inte ingå i kon-
kursboet. I samma paragraf framgår att om konkursboet tar över talan svarar 
de för eventuella rättegångskostnader i enlighet med rättegångsbalkens reg-
ler. Detta innebär att vid en eventuell förlust svarar konkursboet för samtliga 
uppkomna rättegångskostander, även de som uppkommit innan konkursboet 
tog över talan. Väljer konkursboet att inte ta över talan avstår boet också 
ifrån vad som kan vinnas vid en framgångsrik talan. Boet kan således inte 
avstå från att ta över talan och sedan efter att talan visat sig framgångsrik ta 
över det som konkursgäldenären vunnit.128  
 
Av NJA 1996 s. 46 följer att ett konkursbo som förklarat att de inte vill 
träda in i konkursgäldenärens ställe har möjlighet att i efterhand ändra detta 
beslut och ta över talan. I NJA 2013 s. 304 uttalade HD att den motsatta 
situationen inte är tillåten, dvs. ett konkursbo kan inte återta sin förklaring 
att överta konkursgäldenärens talan. 
 
En konkurs kan sägas bestå av två juridiska personer. Konkursboet, som 
företräds av förvaltaren och består av de tillgångar som redovisats för ovan, 
och konkursbolaget, som består av de tillgångar som inte ingår i konkursen. 
Enligt 25 kap. 49 § ABL företräds konkursbolaget av den styrelse och VD 
som fanns vid konkursens början. Således existerar konkursbolaget vid si-
dan om konkursboet och har en viss rättshandlingsförmåga. Om en rätte-
gång mellan bolaget och tredje man inletts före konkursbeslutet och kon-
kursboet inte väljer att överta talan är det följaktligen konkursbolagets sty-
relse som beslutar om talan ska föras vidare eller inte.129 
 

6.2 ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 
s. 602 

ESHO Sales AB (konkursbolaget) försattes i oktober 2014 i konkurs. I juni 
2014, dvs. före konkursbeslutet, hade konkursbolaget väckt talan mot EBN i 
Göteborg Aktiebolag (borgenären). Efter konkursbeslutet valde konkursför-
valtaren att inte överta konkursbolagets talan. Styrelsen, som bestod av en 
ledamot, i konkursbolaget valde att driva målet vidare. De förlorade seder-

                                                 
128 Mellqvist och Welamson (2017) s. 160 f.; prop. 1975:6 s. 189.  
129 Nerep m.fl. (2019) s. 198 f. 
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mera i tingsrätten och förpliktades att betala ersättning för borgenärens rät-
tegångskostnader. Någon ersättning betalades aldrig ut och tillslut valde 
borgenären att väcka talan mot styrelseledamoten och yrkade att denne 
skulle betala ett belopp motsvarande rättegångskostnaderna i det första må-
let. Enligt borgenären hade ledamoten haft skäl att anta att kritisk kapital-
brist förelåg i början av år 2013, men ingen kontrollbalansräkning hade upp-
rättats. En ansvarsperiod hade då inletts och inget hade gjorts för att avsluta 
den.130 
 
Frågan som HD hade att ta ställning till var om ansvarsperioden fortlöpte 
även efter konkursbeslutet.131 De inledde med att anföra att reglerna har ett 
handlingsdirigerande syfte och att de ska verka som incitament för styrelsen 
att agera i enlighet med dessa. HD angav även att reglerna anses tillgodose 
både ett avvecklingsintresse och ett varningsintresse.132 De hänvisade även 
till rättsfallet ”Trollhotellen” NJA 2012 s. 858 och angav att det även i andra 
situationer är tänkbart att ansvarsperioden får anses avslutad, om det mot 
bakgrund av reglernas syfte och funktion inte är rimligt att ansvarsperioden 
fortsätter löpa.133 
 
HD gjorde sedan en jämförelse av rättsinstituten likvidation och konkurs. 
Av 25 kap. 30 § ABL följer att när ett bolag likvideras träder en likvidator i 
styrelsens ställe. Styrelsen förlorar följaktligen all behörighet att agera för 
bolagets räkning. Detta får betydelse på två sätt. För det första kan en styrel-
seledamot inte längre ådra bolaget förpliktelser. För det andra saknar de 
fortsatta möjligheter att vidta de åtgärder som anges i 25 kap. 13–17 §§ 
ABL som de varit i dröjsmål med att utföra. Det är av dessa anledningar 
som ansvarsperioden enligt 25 kap. 20 § ABL avslutas i och med likvidat-
ion.134 
 
Som nämndes ovan har styrelsen vid en konkurs fortfarande viss behörighet 
att agera för konkursbolagets räkning. Effekterna av en konkurs är således 
inte exakt de samma som vid en likvidation. HD menade dock att dessa 
möjligheter är begränsade eftersom konkursförvaltaren innehar rådigheten 
över de tillgångar som ingår i konkursboet samt att konkurstillståndet måste 
förmodas verka avhållande på tredje mans vilja att ingå avtal med konkurs-
bolaget. Styrelsen ansågs därför ha begränsade möjligheter att ådra kon-
kursbolaget ytterligare förpliktelser. Den situation som främst ansågs vara 
aktuell var den som förekom i förevarande fall, dvs. att konkursbolaget 
ådragit sig förpliktelser i form av rättegångskostnader då konkursförvaltaren 
valt att inte överta konkursbolagets talan och styrelsen sedan valt att driva 
processen vidare. HD anförde dock att om processförutsättningar finns har 
styrelsen i princip en skyldighet gentemot aktieägarna att fortsätta proces-
sen.135  
                                                 
130 NJA 2018 s. 602 p. 2–6.  
131 NJA 2018 s. 602 p. 1. 
132 NJA 2018 s. 602 p. 15–16. 
133 NJA 2018 s. 602 p. 17–19. 
134 NJA 2018 s. 602 p. 20–21. 
135 NJA 2018 s. 602 p. 22–23. 
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HD menade vidare att ett konkursbeslut, precis som ett likvidationsbeslut, 
medför att de åtgärder som anges i kapitalbristreglerna tappar sitt praktiska 
syfte. De menade att åtgärder som att upprätta en kontrollbalansräkning, 
ansöka om likvidation, osv. framstår som både opraktiska och meningslösa 
efter konkursbeslutet. Av dessa anledningar ansåg HD att det syfte som gäl-
ler för kapitalbristreglerna tillgodoses av konkursförfarandet, och därför ska 
ett konkursbeslut anses avsluta en löpande medansvarsperiod.136 Slutsatsen 
stämmer också överens med vad som tidigare förespråkats i doktrinen.137 
 
Vad gäller situationen att konkursbolaget ådrar sig rättegångskostnader efter 
konkursbeslutet angav HD att detta kan innebära stora risker för borgenärer, 
eftersom konkursbolaget i de allra flesta fall inte kommer kunna betala. Sär-
skilt problematisk är det för s.k. ofrivilliga borgenärer, dvs. borgenärer som 
är motpart i en tvist som konkursbolaget driver. HD menade dock att det 
inom den svenska rätten inte finns några begräsningar för en medellös eller 
ekonomiskt svag part att föra talan i domstol. Lagstiftaren har i KL givit 
konkursbolag möjlighet att driva sin talan vidare om konkursförvaltaren 
väljer att inte överta den. HD menade att detta problem är av processrättsligt 
slag och problemet ska därför inte lösas genom en tillämpning av medan-
svarsreglerna.138 

                                                 
136 NJA 2018 s. 602 p. 24–25. 
137 Lindskog (2015) s. 164 f. och not 446. 
138 NJA 2018 s. 602 p. 27–28. 
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7 Ansvarsperiodens slut vid 
företagsrekonstruktion 

7.1 Företagsrekonstruktion 
Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764), LFR, har fått utstå kritik för 
att den inte är tillräckligt effektivt för att uppnå sitt syfte. Lagen har även 
varit föremål för en översyn nyligen genom SOU 2016:72. Utredaren kon-
staterade att förfarandet endast används i en begränsad omfattning. Vid till-
komsten av lagen år 1996 uppskattade lagstiftaren att det skulle ske ca 500 
rekonstruktioner per år. Under de senaste åren har det i genomsnitt inletts ca 
200 rekonstruktioner per år. Det är också endast en begränsad del av de in-
ledda rekonstruktionerna som är lyckade. En orsak är att gäldenären ofta 
ansöker om företagsrekonstruktion för sent vilket medfört att de ekonomiska 
problemen inte gått att hantera.139 
 
Enligt 1 kap. 1 § LFR kan en näringsidkare som har betalningssvårigheter 
efter beslut av domstol få till stånd ett förfarande för att rekonstruera sin 
verksamhet, även kallat företagsrekonstruktion. Enligt 1 kap. 2 § LFR utses 
en rekonstruktör vars uppgift är att undersöka om verksamheten kan fort-
sätta att bedrivas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det 
finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med 
sina borgenärer. Rekonstruktören ska vidare verka för att borgenärernas 
intressen inte åsidosätts.  
 
Rekonstruktören ska också enligt 2 kap. 12 § LFR undersöka gäldenärens 
ekonomiska ställning och i samråd med gäldenären upprätta en rekonstrukt-
ionsplan som ska redovisa hur syftet med företagsrekonstruktionen ska upp-
nås. Rekonstruktören ska inom en vecka från beslutet om företagsrekon-
struktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet, 2 kap. 13 § 
LFR. Därefter ska enligt 2 kap. 16 § LFR ett borgenärssammanträde hållas 
där borgenärerna ska få tillfälle att uttala sig om huruvida rekonstruktionen 
bör fortsätta eller inte.  
 
Av 2 kap. 6 § LFR följer att ett beslut om företagsrekonstruktion förutsätter 
att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att 
sådan oförmåga inträder inom kort. En ytterligare förutsättning är att det 
finns skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan 
uppnås. På samma sätt som vid konkurs är insufficiens inte tillräckligt. Det 
krävs illikviditet hos gäldenären, eller i vart fall att det föreligger risk för att 
illikviditet snart inträder hos gäldenären.140 
 

                                                 
139 NJA 2018 s. 1038 p. 22; Oppenheimer m.fl. (2013) s. 708; SOU 2016:72 s. 84 ff. 
140 Persson och Karlsson-Tuula (2017) s. 65 f.  
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Syftet med en företagsrekonstruktion är att de företag som är i ekonomiskt 
trångmål men som ändå anses ha möjlighet att kunna drivas vidare och vara 
lönsamma ska ges en möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. Som fram-
går ovan är det endast de företag där det finns skälig anledning att anta att 
syftet kan uppnås som ska ges möjligheten. Genom förfarandet ska företag 
ges anstånd för att kunna vidta olika åtgärder för att förbättra resultatet. Det 
kan röra sig om att man ser över produktionen, undersöker hur efterfrågan 
ser ut på marknaden, osv.141  
 
Enligt förarbetena ska rekonstruktionen ta tillvara på både gäldenärens och 
borgenärernas intressen. Det främsta intresset för borgenärerna sades vara 
att de, efter en framgångsrik rekonstruktion, har möjlighet att återigen göra 
affärer med en avtalspart som både är likvid och solvent. Borgenärernas 
intressen ska även tillgodoses genom att de fortlöpande ska ha rätt till insyn 
i och möjlighet att påverka rekonstruktionsförfarandet.142 
 
Gäldenären ska också ges en möjlighet att förhandla med sina borgenärer 
om olika ekonomiska uppgörelser. Detta kan ske genom antingen en under-
handsuppgörelse, vilket innebär att gäldenären tillsammans med varje en-
skild borgenär frivilligt ingår avtal om att sätta ner borgenärens fordran, 
eller genom ett offentligt ackord, vilket innebär att domstol beslutar om att 
förhandling om offentligt ackord ska inledas. På så sätt kan gäldenären till-
tvinga sig en uppgörelse även med borgenärer som inte vill ingå en frivillig 
uppgörelse.143 
 
En beviljad företagsrekonstruktion medför olika rättsverkningar. Det rådrum 
som gäldenären får i och med företagsrekonstruktionen är som huvudregel 
maximalt tre månader. Efter tre månader, eller tidigare om t.ex. syftet med 
företagsrekonstruktionen kan anses uppfyllt, ska domstol besluta att rekon-
struktionen ska upphöra. Om det finns särskilda skäl kan domstol besluta att 
rekonstruktionen ska fortsätta ytterligare tre månader, därefter krävs synner-
liga skäl för att förlänga tiden ytterligare.144  
 
Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår är gäldenären enligt 
2 kap. 17 § LFR skyddad mot olika exekutiva åtgärder, t.ex. utmätning. En-
ligt 2 kap. 20 § LFR är borgenärer också förhindrade att häva avtal p.g.a. 
dröjsmål från gäldenärens sida. Av 2 kap. 19 § LFR och 2 kap. 10 a § KL 
följer även att om en borgenär lämnar in en ansökan om att gäldenären ska 
gå i konkurs ska ansökan förklaras vilande under tiden som företagsrekon-
struktionen pågår. 
 
Till skillnad från vid en konkurs behåller gäldenären rådigheten över all 
egendom. Möjligheterna att handla har dock begränsats genom att gäldenä-
ren ålagts en lydnadsplikt. Enligt 2 kap. 14 § 2 st. LFR ska gäldenären följa 

                                                 
141 Persson och Karlsson-Tuula (2017) s. 41 ff. 
142 Prop. 1995/96:5 s. 75. 
143 Mellqvist och Welamson (2017) s. 310 ff.; Persson och Karlsson-Tuula (2017) s. 41 ff. 
144 4 kap. 7–8 §§ LFR. 
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rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och enligt 
2 kap. 15 § LFR krävs samtycke från rekonstruktören för att gäldenären ska 
få betala skulder som uppkommit före beslutet, åta sig nya förpliktelser, 
eller överlåta egendom av väsentlig betydelse för verksamheten. Om gälde-
nären inte följer rekonstruktörens anvisningar kan detta leda till att domstol 
beslutar att rekonstruktionen ska upphöra. Skulle gäldenären underlåta att 
följa dessa skyldigheter har detta dock ingen inverkan på en rättshandlings 
giltighet. Skulle gäldenären t.ex. ingå ett avtal kommer avtalet vara giltigt, 
även om motparten skulle vara i ond tro om att gäldenären beviljats före-
tagsrekonstruktion.145 
 

7.2 ”Rekonstruktionsbolagets skuld” 
NJA 2018 s. 1038 

BeOutdoors Nordic AB (bolaget) bedrev detaljist- och grossisthandel inom 
sport- och fritid. I mars 2012 beviljades bolaget företagsrekonstruktion och i 
april 2013 försattes bolaget i konkurs. Under rekonstruktionsförfarandet 
förpliktades bolaget genom en tredskodom att till Scandinavian Fishmania 
AB (borgenären) betala ett visst kapitalbelopp. Borgenären fick inte betalt 
och valde under år 2015 att väcka talan om medansvar för bolagets enda 
styrelseledamot. Grunden var att ledamoten inte uppfyllt skyldigheten att 
upprätta en första kontrollbalansräkning.146 
 
HD utgick ifrån, som underrätterna funnit, att ansvarsperioden hade börjat 
löpa under början av mars 2012. Frågan som HD hade att avgöra var om 
ansvarsperioden skulle anses avslutad då bolaget beviljades företagsrekon-
struktion. På samma sätt som i tidigare domar inledde HD med att redogöra 
för reglernas syfte och framhöll att de ämnar till att verka som ett påtryck-
ningsmedel.147 
 
På samma sätt som i ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 s. 602 menade 
HD att frågan om en beviljad företagsrekonstruktion ska anses avsluta an-
svarsperioden skulle besvaras genom att göra en jämförelse mellan rättsin-
stituten företagsrekonstruktion och likvidation.148 
 
HD framhöll att syftet med en företagsrekonstruktion är att företag som 
hamnat i ekonomisk kris men som ändå bedöms ha positiva utsikter ska 
kunna rekonstrueras. De menade därför att reglerna är tydligt inriktade på 
gäldenärens intresse av att fortsätta verksamheten. Först och främst är gäl-
denären skyddad mot exekutiva åtgärder från borgenärer. HD menade också 
att en beviljad företagsrekonstruktion inte innebär någon formell inskränk-
ning av gäldenärens rådighet över sin egendom. De tog upp att gäldenären 

                                                 
145 Persson och Karlsson-Tuula (2017) s. 101 ff. 
146 NJA 2018 s. 1038 p. 1–5. 
147 NJA 2018 s. 1038 p. 7–11. 
148 NJA 2018 s. 1038 p. 13–16. 
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har en upplysnings- och lydnadsplikt gentemot rekonstruktören, men att 
detta inte hindrar att gäldenären vidtar olika rättshandlingar. Som nämndes 
ovan innebär inte ett agerande i strid med upplysnings- eller lydnadsplikten 
att en rättshandling blir ogiltig.149 
 
HD nämnde vidare att kapitalbristreglerna hade kritiserats i doktrinen för att 
de inte uppfyller sitt syfte och att det bl.a. anförts att företagsrekonstrukt-
ionsreglerna borde ersätta kapitalbristreglerna. HD gick dock inte närmare 
in på de argument som förts fram i doktrinen. De anförde också att inte hel-
ler rekonstruktionsreglerna ansetts vara tillräckligt kraftfulla för att uppfylla 
sitt syfte.150 
 
Vidare anförde HD att medansvarsreglerna utgör ett sammanhängande sy-
stem i frågan om skyddet för aktiekapitalet och att de medför en förutsebar-
het för olika parter. För att domstolen ska kunna frångå dessa regler och 
ersätta dem med andra åtgärder måste det säkerställas att även dessa åtgär-
der uppfyller det syfte och den funktion som kapitalbristreglerna har. HD 
menade att reglerna om företagskonstruktion skiljer sig från de om likvidat-
ion och konkurs vad gäller syfte, funktion och rättsverkningar. Framför allt 
med avseende på gäldenärens rådighet över sin egendom. Domstolen fram-
höll också att den första kontrollbalansräkningen syftar till att det ska ske en 
kontroll av aktiekapitaltäckningen. Ett beslut om beviljad företagsrekon-
struktion medför inte att en sådan kontroll av aktiekapitaltäckningen görs. 
Av dessa anledningar ansåg HD att en företagsrekonstruktion inte kan anses 
tillgodose de intressen som skyddas av kapitalbristreglerna, och en beviljad 
företagsrekonstruktion kan således inte avsluta en löpande ansvarsperiod.151 
 

7.3 Doktrin om 
företagsrekonstruktionens 
förhållande till ansvarsperioden 

HD:s slutsats i målet är av intresse eftersom de väljer en annan lösning än 
den som förespråkats i doktrinen. Lindskog är av uppfattningen att reglerna 
om företagsrekonstruktion i sin helhet bör ersätta kapitalbristreglerna. Han 
motiverar detta med att de intressen som borgenärerna har och som ska 
skyddas genom kapitalbristreglerna måste anses vara tillgodosedda på ett 
lämpligt sätt genom det förfarande som följer av företagsrekonstruktionsreg-
lerna. Lindskog menar också att om kapitalbristreglerna skulle tillämpas 
skulle detta motverka syftet med företagsrekonstruktionsreglerna. Av dessa 
anledningar bör följaktligen en beviljad företagsrekonstruktion avsluta en 

                                                 
149 NJA 2018 s. 1038 p. 17–20. 
150 NJA 2018 s. 1038 p. 21–22. 
151 NJA 2018 s. 1038 p. 23–26. 
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löpande rådrumsfrist eller ansvarsperiod. När företagsrekonstruktionen se-
dan avslutas blir kapitalbristreglerna tillämpliga igen.152 
 
Resonemanget får stöd av Svante Johansson. Han menar visserligen att det 
finns argument för att en beviljad företagsrekonstruktion inte ska ersätta 
kapitalbristreglerna. Bl.a. kvarlever företaget och företräds av dess styrelse, 
även om det krävs rekonstruktörens samtycke för att få vidta olika rätts-
handlingar. Johansson menar också att ABL inte innehåller några undantag 
för företagsrekonstruktioner och av dessa anledningar kan man argumentera 
för att även förpliktelser som uppkommit under företagsrekonstruktionen 
ska omfattas av medansvaret.153 
 
Å andra sidan menar han att man bör titta på det handlingsdirigerande syfte 
som kapitalbristreglerna har. Att initiera en företagsrekonstruktion visar på 
att styrelsen har sådan insikt om bolagets ekonomiska ställning som kapital-
bristreglerna syftar till att göra styrelsen medveten om. Även Johansson 
menar att borgenärernas intressen bör anses vara tillgodosedda på ett till-
räckligt bra sätt genom rekonstruktionsförfarandet. Att en beviljad företags-
rekonstruktion inte avslutar en löpande ansvarsperiod ger inte heller styrel-
sen incitament att inleda förfarandet. Det kommer snarare att i stället skapas 
incitament för styrelsen att sätta bolaget i konkurs. Han anser att detta 
knappast kan anses vara förenligt med det bakomliggande syftet för reglerna 
om företagsrekonstruktion.154 155 
 
Torsten Sandström har i en artikel kommenterat rättsfallet och ställer sig 
tveksam till HD:s lösning i frågan. Han menar att domstolens tankegång i 
och för sig är förståelig eftersom det finns ett antal skillnader vad gäller 
rättsverkningar reglerna emellan. Det handlar framför allt om styrelsens 
rådighet och dess möjligheter att rättshandla för bolaget. Även de övergri-
pande syftena skiljer sig åt. Rekonstruktionsreglerna syftar till att bevara 
bolaget, medan konkurs- och likvidationsreglerna syftar till en avveckl-
ing.156 
 
Sandström tar även upp ett argument till stöd för HD:s lösning som de själva 
inte uttryckligen nämner. Det rör sig om ett missbruksargument som går ut 
på att om styrelsen har underlåtit att agera i enlighet med kapitalbristregler-
na ska den inte kunna skaffa sig skydd mot olika saneringsmöjligheter och 
personligt betalningsansvar genom att ansöka om företagsrekonstruktion.157  
 
Trots dessa argument menar Sandström att han inte är helt övertygad om att 
det är rätt lösning som har valts. Han menar att i stället för att göra en mer 

                                                 
152 Lindskog (2015) s. 165 not 448; Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, Zeteo, avsnitt 
10.3.3 not 18. 
153 Johansson (2018) s. 353 f. 
154 Johansson (2018) s. 353 f. 
155 Även Karlsson-Tuula är av uppfattningen att kapitalbristreglerna inte skapar några inci-
tament för att inleda en företagsrekonstruktion, se Karlsson-Tuula (2018) s. 377 f.  
156 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
157 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10.  
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praktisk och friare tolkning av kapitalbristreglerna, så som förespråkats i 
doktrinen, valde HD en mer försiktig tolkning och tillskrev de moment som 
skiljer företagsrekonstruktion från konkurs och likvidation alltför stor bety-
delse. Sandström är också kritisk till att HD förhåller sig tysta i förhållande 
till de argument som finns för motsatt tolkning.158 
 
Ytterligare en aspekt som Sandström anser vara problematisk är den intres-
sebaserade lagtolkning som HD gjorde. Han anser att HD öronmärkte före-
tagsrekonstruktionsreglerna som syftande till att bolaget ska saneras och 
fortsätta sin verksamhet, medan konkurs- och likvidationsreglerna syftar till 
avveckling. Sandström menar att alla dessa rättsinstitut har inslag av blan-
dade syften och att dra en skarp gräns mellan de olika instituten blir mindre 
bra. Han menar att tolkningen av kapitalbristreglerna baseras på tankar om 
både avveckling och sanering. Av denna anledning anser Sandström att reg-
lerna om företagsrekonstruktion borde kunna ersätta kapitalbristreglerna.159  
 
När Sandström menar att kapitalbristreglerna också baseras på tankar om 
sanering får det antas att han syftar på den rådrumsfrist som löper efter den 
första kontrollstämman. Under denna frist ska aktieägarna få en möjlighet 
att återställa det egna kapitalet, det s.k. rådrumsintresset160. Kapitalbristreg-
lerna medger således att olika åtgärder genomförs så att bolaget kan drivas 
vidare. 
 
Sandström tar även fasta på den offentlighet som en beviljad företagsrekon-
struktion medför. I ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 s. 602 behandlar 
HD det s.k. varningsintresset som syftar till att borgenärer ska bli varnade 
om bolagets osäkra ekonomiska situation.161 Kapitalbristreglerna innehåller 
dock ingen varningsfunktion och tillkommande borgenärer kan inte veta 
vilka potentiella risker som finns med att ingå avtal med bolaget. Ett beslut 
om beviljad företagsrekonstruktion blir dock offentligt och kan på så sätt 
verka avhållande på potentiella borgenärer.162 
 
Att detta innebär att företagsrekonstruktion och konkurs bör behandlas på 
samma sätt vid tillämpningen av kapitalbristreglerna motiverar Sandström 
med att HD i ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 s. 602 skriver att ”kon-
kurstillståndet måste antas verka avhållande på tredje mans intresse av att 
rättshandla med bolaget”.163 Han menar att HD måste antas syfta på den 
offentlighet som följer av en registrering av ett konkursbeslut. Enligt 25 kap. 
48 § ABL gäller samma krav på registrering i aktiebolagsregistret av ett 
beslut om företagsrekonstruktion som vid ett beslut om konkurs.164 
 

                                                 
158 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10.  
159 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
160 Se ovan under avsnitt 2.1. 
161 NJA 2018 s. 602 p. 16. 
162 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
163 NJA 2018 s. 602 p. 23. 
164 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
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Av dessa anledningar anser Sandström att företagsrekonstruktionsreglerna 
på ett tillfredställande sätt tillgodoser de intressen som skyddas genom kapi-
talbristreglerna.165 

7.4 Rekonstruktionsdirektivet 
Under sommaren 2019 antog EU ett nytt direktiv som bl.a. innehåller regler 
om företagsrekonstruktion (rekonstruktionsdirektivet).166 I dagsläget har alla 
EU-medlemsstater sina egna förfaranden vad gäller möjligheterna att rädda 
livskraftiga företag från insolvens. Direktivet är ett s.k. minimidirektiv vil-
ket innebär att det ställs upp minimikrav som den nationella lagstiftningen 
måste uppfylla.167  
 
Syftet med direktivet är att bidra till den inre marknadens funktion och av-
lägsna de hinder som finns för utövandet av de grundläggande friheterna. 
Enligt direktivet syftar en rekonstruktion till att rädda gäldenärer som ham-
nat i ekonomisk kris och få dem att kunna fortsätta sin verksamhet. Genom 
ett ramverk som i ett tidigt skede ger gäldenärerna möjlighet att rekonstruera 
sina verksamheter kommer bl.a. värdet för borgenärerna att maximeras jäm-
fört med vad de hade fått ut vid t.ex. en likvidation eller konkurs av bola-
get.168 I direktivet anges bl.a. att det är en växande trend inom den moderna 
insolvensrätten att välja metoder som syftar till att få verksamheter att åter-
hämta sig, i stället för metoden att avveckla verksamheter med ekonomiska 
problem.169 
 
En grundläggande tanke i direktivet är att ju tidigare gäldenären kan upp-
täcka sina ekonomiska problem, desto större är sannolikheten att en framtida 
insolvens kan undvikas. Av denna anledning ska medlemsstaterna säker-
ställa att gäldenärerna har tillgång till sådana verktyg som gör det möjligt 
för dem att i ett tidigt skede upptäcka omständigheter som kan leda till ökad 
risk för insolvens. Medlemsstaterna får själva välja vilken typ av verktyg de 
vill införa, men det kan t.ex. röra sig om varningsmekanismer som utlöses 
om gäldenären inte fullgör vissa typer av betalningar, t.ex. skattebetalning-
ar.170 
 
I många delar liknar den svenska regleringen redan direktivet, men det finns 
också vissa nyheter, t.ex. tillgången till verktyg för tidig varning. Av denna 
anledning har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska ta ställning till 
hur reglerna i rekonstruktionsdirektivet ska genomföras i Sverige.171  
                                                 
165 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
166 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ram-
verk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om 
åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning 
effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132  
167 Dir. 2019:60 s. 4 f. 
168 Skäl 1–2 rekonstruktionsdirektivet.  
169 Skäl 4 rekonstruktionsdirektivet.  
170 Skäl 22 och art. 3 rekonstruktionsdirektivet; Dir. 2019:60 s. 7. 
171 Dir. 2019:60 s. 1. 
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Till att börja med föreskriver direktivet att gäldenären även efter inledandet 
av rekonstruktionen ska behålla rådigheten över sina tillgångar och den dag-
liga driften av verksamheten.172 Som framgår ovan överensstämmer detta 
med den svenska regleringen. Det föreskrivs också att gäldenärens ska 
kunna skyddas mot olika verkställighetsåtgärder. Detta skydd får även vara 
generellt och omfatta alla borgenärer.173 Ett sådant generellt skydd mot 
verkställighetsåtgärder följer redan av den svenska regleringen. På samma 
sätt som i den svenska regleringen ska gäldenären också skyddas från att en 
borgenär häver ett avtal eller att det uppstår en skyldighet för gäldenären att 
försättas i konkurs under rekonstruktionsförfarandet.174 
 
På samma sätt som enligt svensk rätt ska en rekonstruktionsplan upprättas. 
Planen ska bl.a. innehålla en redogörelse av gäldenärens tillgångar och deras 
värden, en redogörelse av gäldenärens ekonomiska situation, föreslagna 
åtgärder som rekonstruktionen ska avse, osv. En nyhet för svensk del är att 
planen ska förhandlas fram mellan alla parter och antas sedan genom en 
omröstning där samtliga borgenärer får delta. Rekonstruktionsplanen ska 
också under vissa förutsättningar fastställas av en rättslig eller administrativ 
myndighet och blir då bindande för alla parter. Planen kommer således få en 
mer framträdande roll än vad den tidigare haft enligt svensk rätt.175 
 
Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna ska säkerställa att företags-
ledare, när det råder sannolikhet för insolvens, tar hänsyn till bl.a. de borge-
närsintressen som skyddas, behovet av att vidta åtgärder för att undvika in-
solvens, och behovet av att undvika handlande som hotar företagets livs-
kraft.176 Frågan om sanktioner har dock inte reglerats i direktivet. Inom 
svensk insolvensrätt finns det ingen lagreglering avseende företagsledares 
skyldighet att handla eller deras ansvar vid insolvens. Den särskilda utreda-
ren ska titta närmare på denna fråga och ta ställning till om särskilda regler 
bör införas inom insolvensrätten. Kapitalbristreglerna i ABL och skade-
ståndsansvaret enligt 29 kap. ABL nämns i sammanhanget, men samtidigt 
anger regeringen att de associationsrättsliga sanktionerna bör kvarstå oför-
ändrade.177 

                                                 
172 Art. 5 rekonstruktionsdirektivet. 
173 Art. 6 rekonstruktionsdirektivet. 
174 Art. 7 rekonstruktionsdirektivet. 
175 Art. 8–15 rekonstruktionsdirektivet; Dir. 2019: 60 s. 8 f. 
176 Art. 19 rekonstruktionsdirektivet. 
177 Dir. 2019:60 s. 12 f. 
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8 Analys 

8.1 Årsredovisning 
I ”Trollhotellen” NJA 2012 s. 858 angav HD att en nyemission eller någon 
annan form av kapitaltillskott inte i sig är tillräckligt för att avsluta en an-
svarsperiod. Anledningen var att en nyemission inte innefattar den kontroll 
av aktiekapitaltäckningen som är syftet med en kontrollbalansräkning.178 
Mot bakgrund av kapitalbristreglernas syfte måste HD:s slutsatser i målet 
anses vara rimliga. Upprättandet av kontrollbalansräkningen och den efter-
följande revisorgranskningen har som syfte att motverka efterhandskon-
struktioner, t.ex. genom att redovisa tillgångar eller skulder på ett oriktigt 
sätt, eller antedatera kontrollbalansräkningen.179  
 
Visserligen kan det argumenteras för att när det väl har gjorts ett kapitaltill-
skott så spelar det ingen roll för borgenärerna om detta kontrolleras på före-
skrivet sätt eller inte. Reglerna syftar till att skydda aktiebolagets borgenärer 
genom att föreskriva att bolaget måste ha en tillräcklig kapitalbas. När väl 
kapitaltillskottet har gjorts finns en sådan kapitalbas i bolaget. Det viktiga 
borde således vara att det rent faktiskt har skett ett kapitaltillskott, och inte 
den formella delen att en revisorgranskad kontrollbalansräkning lagts fram 
på en bolagsstämma.  
 
En sådan tolkning skulle dock öppna upp för de missbrukssituationer som 
nämndes ovan, och på så sätt strida mot syftet med kontrollbalansräkningen. 
Det skulle inte heller vara förenligt med vad som följer av 25 kap. 16–17 §§ 
ABL. Enligt bestämmelserna ska det hållas en andra kontrollstämma inom 
åtta månader från den första. På stämman ska en andra kontrollbalansräk-
ning läggas fram och om denna inte utvisar att kapitalbristen läkts ska bola-
get likvideras. Skulle ett kapitaltillskott genom t.ex. en nyemission medföra 
att ansvarsperioden avslutades skulle detta kräva att man helt bortsåg från 
dessa bestämmelser. 
 
Att släppa kravet på att upprätta en kontrollbalansräkning och i stället låta 
en fastställd revisorgranskad årsredovisning avsluta en löpande ansvarspe-
riod är inte heller annat än logiskt. Som HD nämner kan en årsredovisning 
aldrig medföra att det egna kapitalet tas upp till ett högre värde än vad det 
hade gjorts i en kontrollbalansräkning.180 Det framgår också av bestämmel-
sens ordalydelse att justeringarna får göras. Det finns följaktligen inget krav 
på att de värden som redovisas i kontrollbalansräkningen måste skilja sig 
från de som redovisas i en årsredovisning. Att då inte tillåta att en fastställd 
revisorgranskad årsredovisning avslutar en ansvarsperiod utan i stället kräva 
att även en kontrollbalansräkning upprättas, granskas och fastställs hade 
                                                 
178 NJA 2012 s. 872 p. 9–12 och p. 17. 
179 Andersson m.fl. (2018) s. 25:28. 
180 NJA 2012 s. 858 p. 12. 
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varit helt meningslöst. Det hade varit opraktiskt och det hade inte på något 
sätt bättre uppfyllt ändamålet med kapitalbristreglerna. 
 
HD gjorde även några svårtolkade uttalanden angående möjligheten att vidta 
rättelse. HD anförde att upprättandet av en kontrollbalansräkning direkt ef-
ter ägarbytet hade ”varit en åtgärd utan betydelse för ansvarsfrågan, ef-
tersom ansvarsperioden redan hade utlösts [min kursivering].”181 Lindskog 
menar att HD formulerat sig otydligt och de borde ha påpekat att uttalandet 
grundades på uppfattningen att rådrumsfristen löpt ut. I sådana fall är styrel-
sen skyldig att ansöka om likvidation. Att upprätta en första kontrollbalans-
räkning hade då varit meningslöst och kunde på så sätt inte ses som en rät-
telse.182 
 
Till stöd för Lindskogs förklaring att rådrumsfristen löpt ut kan framhållas 
att HD menar att styrelsen antingen kunde ansöka om likvidation eller helt 
återställa det egna kapitalet för att avsluta ansvarsperioden.183 Enligt 25 kap. 
17 § ABL har allmän domstol endast behörighet att besluta om likvidation 
om någon andra kontrollstämma inte har hållits inom rådrumsfristen, eller 
om den andra kontrollbalansräkningen som lagts fram inte utvisar full aktie-
kapitaltäckning. För att HD:s föreslagna åtgärd att ansöka om likvidation 
skulle vara möjlig i detta fall krävdes följaktligen att rådrumsfristen hade 
löpt ut. I annat fall hade allmän domstol saknat behörighet att besluta om 
likvidation.184  
 
Tolkningen att HD genom sitt uttalande inte helt underkänner möjligheterna 
att vidta rättelse får anses vara rimlig. Av lydelsen till 25 kap. 18 § ABL 
framgår att ansvarsperioden löper under den tid som underlåtenheten består. 
Att i så stor omfattning begränsa möjligheterna att vidta rättelse kan inte 
heller anses gynna reglernas handlingsdirigerande syfte. Som nämndes ovan 
anges i förarbetena att möjligheten till rättelse snarare utgör ett ytterligare 
incitament att handla i enlighet med reglerna.185  
 

8.2 Utträdande styrelseledamot 
I NJA 2014 s. 892 slog HD fast att ett utträde ur styrelsen under en löpande 
ansvarsperiod inte medför att ansvarsperioden avslutas för ledamoten. Att 
ett utträde ur styrelsen skulle medföra att ansvarsperioden upphörde ansåg 
HD skulle stå i strid med kapitalbristreglernas syfte.186 
 
HD:s bedömning att detta skulle stå i strid med syftet är begriplig. Det lig-
ger nära till hands att anta att om en styrelseledamot skulle kunna utträda ur 

                                                 
181 NJA 2012 s. 872 p. 26. 
182 Lindskog (2015) s. 165 ff. och not 451. 
183 NJA 2012 s. 872 p. 26–27. 
184 Jfr Oppenheimer m.fl. (2013) s. 147. 
185 Prop. 2000/01:150 s. 44. 
186 NJA 2014 s. 892 p. 8–9. 
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styrelsen och på så sätt inte ansvara för framtida förpliktelser skulle detta 
kunna ha en negativ inverkan på reglernas möjligheter att säkerställa att 
syftet tillgodoses. Det handlingsschema som föreskrivs i lagen syftar ytterst 
till att kapitalbristen läks eller att det sker en ordnad avveckling av bolaget. 
Den handlingsdirigerande funktionen som reglerna har skulle kunna urhol-
kas om en ledamot ges möjlighet att avsäga sig den handlingsskyldighet 
som följer av lagen, och ytterst skulle bolagets borgenärer lida skada.  
 
HD:s lösning har dock fått utstå viss kritik. Det har bl.a. anförts att när en 
ledamot väl har utträtt ur styrelsen har denne inte något inflytande över 
vilka åtgärder som styrelsen därefter vidtar med anledning av kapitalbris-
ten.187 Detta förhållningssätt är förståeligt. Det kan framstå som onödigt 
betungande att en utträdande styrelseledamot åläggs ett personligt betal-
ningsansvar när det bara är den sittande styrelsen som kan företa de före-
skrivna åtgärderna. Det faktum att ledamoten också har bevisbördan för de 
omständigheter som åberopas till stöd för att denne inte varit försumlig188 
bidrar också till att HD:s slutsats kan anses vara alltför betungande. Moore 
har även påtalat att det inte heller finns något stöd för att en avgående leda-
mot skulle behöva försäkra sig om att den kvarvarande eller nya styrelsen 
kommer fullföra sina skyldigheter för att undgå personligt betalningsan-
svar.189  
 
Alla dessa argument måste anses vara relevanta för frågan. Den lösning som 
Moore förespråkar måste dock sättas i relation till kapitalbristreglernas 
syfte. Hon menar att HD:s lösning inte medför avsedd funktion. Man kan 
dock inte komma ifrån det faktum att om ett utträde medför att ansvarspe-
rioden avslutas kan detta innebära att missbrukssituationer uppstår. Man 
måste således ställa nyttan av kvardröjande ansvar mot det betungande an-
svar som detta innebär för en utträdande ledamot.  
 
Eftersom reglerna har till syfte att skydda borgenärerna och verka hand-
lingsdirigerande framstår HD:s lösning som rimlig för att det handlings-
schema som föreskrivs faktiskt följs av styrelsen. Även om styrelseledamo-
tens möjligheter att vidta olika åtgärder efter utträdet försvinner kvarstår det 
förhållandet att ledamoten innan utträdet måste följa det föreskrivna hand-
lingssättet. Att ansvarsperioden inte avslutas genom utträdet medför just det 
att ledamoten blir tvungen att vidta eller försöka vidta åtgärder i enlighet 
med det föreskrivna handlingssättet. Det kan även nämnas att HD menar att, 
beroende på omständigheterna, en mindre eller större bevislättnad kan före-
ligga för ledamoten vid försumlighetsprövningen.190 Detta får anses att i 
viss mån väga upp för eller mildra det stränga ansvar som följer av att an-
svarsperioden fortsätter löpa även efter utträdet.  
 

                                                 
187 NJA 2014 s. 892 på s. 908 f.  
188 NJA 2014 s. 892 p. 13. 
189 NJA 2014 s. 892 på s. 909. 
190 NJA 2014 s. 892 p. 13. 
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Lindskog föredrar det synsätt som Moore förespråkar. Han menar att den 
tvåledsprövning som HD valde avvisades av lagstiftaren i förarbetena ef-
tersom regleringen kunde bli alltför stelbent. I stället förespråkar han en mer 
individualiserad bedömning.191 Fördelen med en sådan bedömning måste 
anses vara att det medför en större flexibilitet. Nackdelen är att förutsebar-
heten försämras.  
 
Eftersom det primära syftet med kapitalbristreglerna är att de ska verka pre-
ventivt, dvs. handlingsdirigerande, och inte reparativt, måste förutsebarhet 
vara det som väger tyngst. Om en styrelseledamot vet att ett utträde ur sty-
relsen inte har någon påverkan på ansvarsperiodens upphörande måste detta 
antas medföra att ledamoten blir mer vaksam på att reglernas handlings-
schema följs innan utträdet sker. Den motsatta lösningen kan inte anses ha 
samma tydliga handlingsdirigerande effekt. Visserligen kan man hålla med 
om att den lösning HD nu valde kanske inte överensstämmer helt med vad 
lagstiftaren åsyftade med sina uttalanden. Men eftersom syftet med reglerna 
har kommit att få en så stor betydelse vid tolkningen av bestämmelserna 
föreligger starka skäl för att anse att HD:s lösning är den mest ändamålsen-
liga. 
 

8.3 Konkurs 
I ”Konkursbolagets skulder” NJA 2018 s. 602 angav HD att en konkurs av-
slutar en löpande medansvarsperiod. Utgången blev således att styrelsele-
damöterna i konkursbolaget inte blev personligt betalningsansvariga för de 
rättegångskostnader som konkursbolaget ådrog sig. Det måste förstås anses 
vara problematiskt att en styrelse i ett konkursbolag har en möjlighet att 
utan risk för ansvar orsaka kostnader för s.k. ofrivilliga borgenärer.192 Det är 
uppenbart att det finns en risk för missbruk i situationer som denna. Styrel-
sen i ett konkursbolag skulle kunna driva talan vidare i syfte att skada mot-
parten och orsaka denne rättegångskostnader som inte kommer att kunna 
ersättas av konkursbolaget.  
 
Det är konkursförvaltarens uppgift att förvalta konkursboet och ta till vara 
på borgenärernas intressen.193 Om det pågår en tvist i domstol vid tidpunk-
ten för konkursbeslutet har konkursförvaltaren rätt att ta över bolagets ta-
lan.194 Om konkursförvaltaren väljer att inte överta talan borde detta med 
största sannolikhet bero på att förvaltaren anser att det är osannolikt att 
vinna framgång i målet. Om konkursbolaget tillåts att driva talan vidare 
finns det en stor risk att borgenären lider skada. Utan personligt betalnings-
ansvar är det således helt riskfritt för styrelseledamöterna att driva talan vi-
dare. Det som kan vinnas vid en framgångsrik talan kommer även tillfalla 

                                                 
191 Lindskog (2015) s. 128, 170, not 461 och not 462. 
192 NJA 2018 s. 602 p. 20–28. 
193 7 kap. 8 § KL. 
194 3 kap. 9 KL. 
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konkursbolaget.195 Aktieägarna i bolaget blir således vinnare vid en fram-
gångsrik talan, men de kan inte anses bli förlorare vid en förlust. Det måste 
således anses att det föreligger en stor orättvisa i förhållandet mellan aktieä-
garna och styrelsen i konkursbolaget och den ofrivilliga borgenären. 
 
Detta är ett potentiellt problem som borde lösas på något sätt. Ett sätt hade 
kunnat vara genom att tillämpa kapitalbristreglerna även efter konkursbeslu-
tet. Om styrelseledamöterna riskerar personligt betalningsansvar för rätte-
gångskostnader som konkursbolaget ådragit sig hade detta förmodligen in-
neburit att ogrundade eller osäkra tvister hade lagts ned av styrelsen.  
 
Det måste dock anses att övervägande skäl talar för den lösning som HD 
valde. Reglerna syftar till att en kapitalbrist ska läkas eller att det sker en 
ordnad avveckling av bolaget. Att reglerna ska tillämpas på ett sätt så att 
ofrivilliga borgenärer ges ett extra skydd kan inte anses följa av reglernas 
syfte.  
 
HD nämner även att problemet att ett konkursbolag orsakar en borgenär 
kostnader i form av rättegångskostnader är av processrättslig natur.196 Jag är 
beredd att hålla med om denna ståndpunkt. Som HD nämner finns det inga 
regler som hindrar en part med dåliga ekonomiska förutsättningar att föra 
talan i domstol. KL ger också uttryckligen konkursbolag rätt att föra en på-
börjad talan vidare. Dessa argument får anses vara mycket starka och ingen 
annan slutsats kan dras än att man vid tillämpningen av kapitalbristreglerna 
ska bortse ifrån den begränsade rådighet som styrelsen har efter konkursbe-
slutet.  
 
Med denna bakgrund är det också rimligt att HD kommer fram till slutsatsen 
att det syfte som gäller för kapitalbristreglerna tillgodoses av konkursförfa-
randet. Det är uppenbart att när väl konkursbeslutet har meddelats kommer 
kapitalbristreglernas bakomliggande intressen inte tillgodoses något ytterli-
gare bara för att styrelsen i konkursbolaget vidtar föreskrivna åtgärder. Som 
HD anför framstår det som både opraktiskt och meningslöst att kräva 
detta.197 Ur perspektivet att kapitalbristreglernas syfte ska säkerställas kan 
HD:s valda lösning inte annat än godtas.  
 

8.4 Företagsrekonstruktion 
Det har både innan och efter domen i ”Rekonstruktionsbolagets skuld” NJA 
2018 s. 1038 framförts åsikter om att företagsrekonstruktionsreglerna skulle 
kunna ersätta kapitalbristreglerna.198 På samma sätt som Sandström anser 
jag att HD borde ha redogjort för dessa argument i sina domskäl. I stället 

                                                 
195 Mellqvist och Welamson (2017) s. 160 f.; prop. 1975:6 s. 189.  
196 NJA 2018 s. 602 p. 28. 
197 NJA 2018 s. 602 p. 23. 
198 Se Johansson (2018) s. 353 f.; Lindskog (2015) s. 165 not 448; Sandström, InfoTorg 
Juridik 2019-01-10. 
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gjorde de enbart en hänvisning till den ståndpunkt som förespråkats i dokt-
rinen, utan att närmare gå in på de argument som framförts.199 Man kan 
fråga sig vilken funktion denna hänvisning har? Eftersom HD främst foku-
serade på de rättsverkningar som skiljer de olika instituten åt bör den rim-
liga tolkningen vara att HD helt enkelt ansåg att de argument som förts fram 
i doktrinen inte var tillräckliga för att väga upp för skillnaderna i rättsverk-
ningar. På så sätt kunde reglerna om företagsrekonstruktion inte anses till-
godose syftet med kapitalbristreglerna. Avsaknaden av ett sådant resone-
mang av HD gör dock att vi inte med säkerhet kan säga något om deras tan-
kegångar i frågan. 
 
Kapitalbristreglerna syftar till att det ska ske antingen en läkning av kapital-
bristen eller en ordnad avveckling av bolaget. På så sätt ska bolagets borge-
närer skyddas. Företagsrekonstruktionsreglerna däremot syftar enligt HD till 
att gäldenärens verksamhet ska förbättras. Det är således gäldenärens intres-
sen som tillgodoses genom förfarandet.200 På samma sätt som Sandström201 
anser jag att dessa påståenden endast delvis är sanna. Det går att påstå att 
båda regelkonstruktionerna avser att tillgodose både borgenärs- och gälde-
närsintressen. Kapitalbristreglerna avser t.ex. att tillgodose aktieägarnas 
intresse av att driva bolaget vidare genom att ge dem en viss rådrumsfrist. 
Företagsrekonstruktionsreglerna syftar till att rekonstruera bolaget så att det 
kan drivas vidare. Detta måste i de allra flesta fall anses vara positivt även 
för borgenärerna. Som Sandström nämner måste de olika instituten anses ha 
inslag av blandade syften.202 Syften som kan sägas överlappa varandra.  
 
Det finns tre intressen som kapitalbristreglerna avser att tillgodose; av-
vecklingsintresset, varningsintresset och rådrumsintresset.203 Rådrumsin-
tresset tillgodoses genom att aktieägarna fått ett visst rådrum att vidta lämp-
liga åtgärder. Detta intresse måste anses vara tillgodosett även genom re-
konstruktionsreglerna. Dels ges gäldenären en möjlighet att med hjälp av 
rekonstruktören vidta ändringar i verksamheten, dels är gäldenären skyddad 
mot olika exekutiva åtgärder och dels är borgenärerna förhindrade att häva 
avtal p.g.a. gäldenärens dröjsmål.   
 
Varningsintresset går ut på att tillkommande borgenärer har ett intresse av 
att bli varnade om att en kapitalbrist har uppstått. För det första kan det kon-
stateras att kapitalbristreglerna inte innehåller något krav på att tillkom-
mande borgenärer ska varnas. I stället ligger deras skydd i ett eventuellt 
personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna. En beviljad företagsre-
konstruktion medför offentlighet eftersom detta måste registreras i aktiebo-
lagsregistret.204 En kontrollbalansräkning som utvisar att det föreligger en 
kritisk kapitalbrist kan aldrig komma till borgenärernas kännedom om inte 
bolaget själv lämnar ut den. Av denna anledning borde företagsrekonstrukt-
                                                 
199 NJA 2018 s. 1038 p. 21. 
200 NJA 2018 s. 1038 p. 18–19. 
201 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
202 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
203 Lindskog (2015) s. 20 f. 
204 25 kap. 48 § ABL. 
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ionsreglerna kunna anses tillgodose varningsintresset på ett bättre sätt än 
vad kapitalbristreglerna själva gör.  
 
LFR innehåller dock inga regler som ger tillkommande borgenärer någon 
rätt till ersättning liknande det personliga betalningsansvaret. Här ska dock 
nämnas 10 § 1 st. 4 p. förmånsrättslagen (1970:979) som anger att allmän 
förmånsrätt följer med fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären 
med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion. Om 
borgenären säkerställer att rekonstruktörens samtycke finns kommer således 
borgenärens fordran vid en eventuell konkurs täckas tidigare än vad som 
annars hade varit fallet. Eftersom det är bolagets medel som används finns 
det förstås en risk att borgenären blir utan ersättning jämfört med om denne 
hade kunnat hålla styrelseledamöterna medansvariga.  
 
Däremot föreligger inte samma bevissvårigheter. Borgenären är den som har 
bevisbördan för att ansvarsgrund föreligger enligt kapitalbristreglerna.205  
Det borde vara enklare att säkerställa bevisning om rekonstruktörens sam-
tycke jämfört med att bevisa att t.ex. det fanns skäl att anta att kritisk kapi-
talbrist förelåg. Det ska dock nämnas att kapitalbristreglerna inte i första 
hand har ett reparativt syfte, utan ett handlingsdirigerande syfte.206 Av 
denna anledning bör tillkommande borgenärers möjligheter att få ersättning 
inte tillmätas alltför stor betydelse vid bedömningen om företagsrekon-
struktionsreglerna tillgodoser kapitalbristreglernas bakomliggande intressen 
eller inte. 
 
Avvecklingsintresset måste också kunna anses tillgodosett genom rekon-
struktionsförfarandet. Enligt förarbetena är det avvecklingsintresset som står 
i fokus. Intresset har dock fått stå tillbaka dels för att aktieägarna har givits 
en lång rådrumsfrist, dels genom att handlingsreglerna utlöses först när 
halva aktiekapitalet har förbrukats och dels genom att det enbart är tillkom-
mande borgenärer som har rätt till ersättning om reglerna inte följs.207  
 
Avvecklingsintresset går ut på att bolaget ska avvecklas så att befintliga 
borgenärer kan ersättas innan hela kapitalet har förbrukats. Vid en företags-
rekonstruktion ska rekonstruktören undersöka gäldenärens ekonomiska 
ställning och förutsättningarna för att kunna fortsätta verksamheten. Rekon-
struktören ska även verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts. Om 
rekonstruktionen inte leder till någon förbättring och bolaget i slutändan 
måste gå i konkurs bör rekonstruktörens närvaro ändå medföra att befintliga 
borgenärers intressen har tillgodosetts på ett bättre sätt än om bolaget hade 
drivits vidare på annat sätt. Styrelsen har inte samma uttalade uppgift att 
tillvarata borgenärernas intressen. 
 
HD anförde även att en företagsrekonstruktion inte medför en sådan kontroll 
av aktiekapitaltäckningen som är syftet med den revisorgranskade kontroll-

                                                 
205 NJA 1988 s. 620; NJA 1993 s. 484; NJA 2009 s. 210. 
206 Lindskog (2015) s. 26. 
207 Lindskog (2015) s. 21 f. 
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balansräkningen.208 Rekonstruktörens närvaro under förfarande borde dock 
kunna anses vara tillräckligt för att säkerställa att borgenärernas intressen 
tillgodoses. Som Lindskog nämner bör kapitalbristreglerna bli tillämpliga 
igen sedan rekonstruktionen avslutas.209 Om förutsättningarna enligt kapi-
talbristreglerna fortfarande är uppfyllda inträder skyldigheten att upprätta en 
kontrollbalansräkning igen. Att det sker en sådan kontroll sedan företagsre-
konstruktionen beviljats borde således inte vara nödvändigt. 
 
Av dessa anledningar anser även jag att det fanns starka skäl för HD att 
döma i en annan riktning än vad de gjorde. Till stöd för den lösning HD nu 
valde kan förstås nämnas det missbruksargument som Sandström fört 
fram.210 Det kan också argumenteras för att det ligger utanför reglernas syfte 
att tillämpa kapitalbristreglerna (eller inte tillämpa dem) för att skapa inci-
tament att ansöka om företagsrekonstruktion.  
 
Det kan även diskuteras hur långt HD bör gå i sin rättsskapande roll. Att 
medge att en beviljad företagsrekonstruktion avslutar en löpande ansvarspe-
riod hade förstås varit ett större kliv än att medge att en fastställd årsredo-
visning respektive konkurs avslutar en löpande ansvarsperiod. HD angav 
bl.a. att tillämpningen av kapitalbristreglerna medför en förutsebarhet.211 
Som framgår ovan finns det argument till stöd för att företagsrekonstrukt-
ionsreglerna tillgodoser de intressen som kapitalbristreglerna avser att 
skydda. Å andra sidan kan det anses lämpligt att HD inte tar ett beslut i frå-
gan utan i stället överlämnar åt lagstiftaren att göra denna bedömning. Lag-
stiftaren har mycket mer resurser och mycket mer tid till att utreda frågan 
och kan på så sätt anses ha bäst förutsättningar för att utforma regler som på 
bästa sätt uppfyller de olika intressen som finns.  
 
I och med HD:s dom står det klart att en beviljad företagsrekonstruktion inte 
avslutar en löpande ansvarsperiod. Det finns förstås anledning att diskutera 
om lagstiftaren bör vidta åtgärder för att ändra rättsläget. Det har i doktrinen 
anförts att kapitalbristreglerna inte är tillräckliga för att uppfylla sitt syfte212, 
det har också anförts att tillämpningen av kapitalbristreglerna inte skapar 
incitament till att inleda en företagsrekonstruktion213. Dessa förhållanden 
talar starkt för att det bör ske en uppdatering och samordning av reglerna. 
 
Ett rekonstruktionsförfarande bör vara att föredra framför en tillämpning av 
kapitalbristreglerna. Först och främst måste det anses vara mer gynnsamt för 
borgenärskollektivet att gäldenären rekonstruerar sin verksamhet än att 
verksamheten likvideras. Borgenärerna får på så sätt en möjlighet att fort-
sätta göra affärer med gäldenären.  
 

                                                 
208 NJA 2018 s. 1038 p. 25. 
209 Lindskog (2015) s. 165 not 448; Lindskog (2018) avsnitt 10.3.3 not 18. 
210 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
211 NJA 2018 s. 1038 p. 23. 
212 Se t.ex. Andersson (2010) s. 255, Dotevall (2015a) s. 491, Lindskog (2015) s. 5.  
213 Johansson (2018) s. 353 f.; Karlsson-Tuula (2018) s. 377 f. 
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En företagsrekonstruktion måste också anses medföra en bättre möjlighet 
för borgenärerna att tillvarata sina intressen. En företagsrekonstruktion med-
för offentlighet. Tillkommande borgenärer får således en möjlighet att själva 
välja om de vill göra affärer med ett bolag som har ekonomiska svårigheter. 
Även befintliga borgenärer måste anses gynnade av offentligheten. Rekon-
struktören har en skyldighet att underrätta alla borgenärer om beslutet. Bor-
genärerna får då en möjlighet att ta tillvara på sina intressen genom att 
kunna framföra åsikter om det fortsatta förfarandet, bl.a. genom att med-
verka vid borgenärssammanträdet.214 
 
Enligt förarbetena till kapitalbristreglerna är det avvecklingsintresset som 
står i fokus.215 Intresset begränsas dock bl.a. av den långa rådrumsfrist som 
aktieägarna givits. Även om handlingsschemat som lagen föreskriver följs 
och bolaget likvideras är det således ingen självklarhet att borgenärerna inte 
lider någon större skada, eftersom bolaget får drivas vidare under åtta må-
nader utan att medansvar aktualiseras. När handlingsschemat däremot inte 
följs är det enbart tillkommande borgenärer som erhåller ett extra skydd. 
Skyddet är dock inte absolut eftersom det är borgenären som har bevisbör-
dan för att ansvarsgrund föreligger.216 När frågan om medansvar väl upp-
kommer kan det ha gått flera år sedan kritisk kapitalbrist uppstod. Detta 
måste anses begränsa det faktiska skyddet. Det finns således skäl för att anse 
att kapitalbristreglerna inte är optimalt konstruerade för att uppnå sitt syfte 
som borgenärsskydd. 
 
Som framgår ovan finns flera argument till stöd för att de intressen som ka-
pitalbristreglerna avser att skydda även tillgodoses av företagsrekonstrukt-
ionsreglerna. Av dessa anledningar är det både onödigt betungande och olo-
giskt att kräva att ett bolag måste förhålla sig till båda regelverken samtidigt. 
Tillämpningen av kapitalbristreglerna kan inte heller anses främja möjlig-
heterna till en lyckad företagsrekonstruktion, eftersom skyldigheten till 
tvångslikvidation skulle kunna uppkomma under en pågående rekonstrukt-
ion. Kapitalbristreglerna skapar inte heller något incitament till att inleda ett 
rekonstruktionsförfarande.217 Som nämnts borde ett rekonstruktionsförfa-
rande vara att föredra ur ett borgenärsperspektiv. Lagstiftaren borde av 
dessa anledningar skapa en ordning som främjar detta och som gör att ett 
rekonstruktionsförfarande inleds i ett så tidigt skede som möjligt. Att båda 
regelverken ska tillämpas samtidigt kan inte anses vara det bästa för att 
uppnå detta.  
 
Ytterligare ett skäl till stöd för ovanstående ordning kan nämnas vad som 
följer av rekonstruktionsdirektivet. Det huvudsakliga syftet med direktivet 
är förstås att bidra till den inre marknadens funktion. Men direktivet ger 
samtidigt uttryck för tanken att ju tidigare gäldenären kan upptäcka sina 
ekonomiska problem, desto större är sannolikheten att en framtida insolvens 

                                                 
214 2 kap. 13 och 16 §§ LFR. 
215 Prop. 1982/83:94 s. 54; prop. 2000/01:150 s. 35; Nerep m.fl. (2019) s. 40 f. 
216 NJA 1988 s. 620; NJA 1993 s. 484; NJA 2009 s. 210. 
217 Johansson (2018) s. 353 f.; Karlsson-Tuula (2018) s. 377 f. 
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kan undvikas. Genom att rekonstruera gäldenärens verksamhet på ett tidigt 
skede maximeras värdet för borgenärerna.218 
 
Jag vill påstå att direktivet ger uttryck för ett förhållningssätt som bör pre-
mieras. Den svenska lagstiftaren kan säkerligen uppfylla kraven enligt di-
rektivet utan att ändra på kapitalbristreglerna. Men det man kan fråga sig är 
om man ska nöja sig med detta eller om man ska skapa ett regelsystem som 
på bästa sätt tillgodoser direktivets bakomliggande syfte?  
 
Även direktivet ger uttryck för att en rekonstruktion som leder till att verk-
samheten kan drivas vidare är det bästa ur både borgenärernas och gäldenä-
rens perspektiv. Men som reglerna ser ut nu skapar kapitalbristreglerna inget 
incitament att ansöka om rekonstruktion på ett tidigt stadium. För att före-
tagsrekonstruktionsreglerna ska få bästa effekt bör det ske en samordning 
med kapitalbristreglerna. Borgenärernas skydd och inflytande vid en före-
tagsrekonstruktion kommer även stärkas ytterligare eftersom de kommer att 
få vara med och förhandla och rösta om rekonstruktionsplanen.219 
 
Av direktivet framgår även att medlemsstaterna ska säkerställa att företags-
ledare, när det råder sannolikhet för insolvens, tar hänsyn till bl.a. de borge-
närsintressen som skyddas.220 Om den särskilda utredaren föreslår att sär-
skilda sanktioner bör införas inom insolvensrätten kan man även fråga sig 
om det är nödvändigt att tillämpa kapitalbristreglerna parallellt? Det måste 
kunna anses vara överdrivet att en styrelseledamot kan bli ersättningsskyldig 
enligt både kapitalbristreglerna och särskilda insolvensregler. Om sådana 
regler införs tillkommer ytterligare ett argument till stöd för att tillämpa 
företagsrekonstruktionsreglerna framför kapitalbristreglerna. 
 

                                                 
218 Skäl 1–2 rekonstruktionsdirektivet. 
219 Art. 8–15 rekonstruktionsdirektivet. 
220 Art. 19 rekonstruktionsdirektivet. 
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9 Sammanfattande slutsatser 
Uppsatsen syftar till att undersöka den senaste rättsutvecklingen med avse-
ende på ansvarsperiodens upphörande. Eftersom reglerna kritiserats för att 
inte uppnå sitt syfte får det anses vara en bra utveckling att HD valt att fästa 
stor vikt vid just syftet när de tolkat bestämmelserna. Om reglerna inte upp-
fyller sitt syfte måste påföljden i form av personligt betalningsansvar anses 
vara omotiverad.  
 
Av rättsfallen som presenterats i uppsatsen framgår att HD utvidgat möjlig-
heterna att avsluta en löpande ansvarsperiod. Denna utveckling anser jag 
vara helt rätt. I vissa fall måste det anses uppenbart att kapitalbristreglerna 
inte fyller någon ytterligare funktion. Att en fastställd årsredovisning som 
utvisar full täckning av det registrerade aktiekapitalet och ett konkursbeslut 
medför att en löpande ansvarsperiod upphör måste därför anses vara helt i 
linje med kapitalbristreglernas syfte. De motsatta förhållandena hade inte 
medfört att syftet med reglerna hade uppfyllts på ett bättre sätt. 
 
Att en styrelseledamot avgår under en löpande ansvarsperiod medför enligt 
HD inte att ansvarsperioden avslutas. HD:s lösning har utsatts för kritik.221 
Jag är av uppfattningen att HD även i detta fall valde den lösning som är den 
mest ändamålsenliga. Även om en ledamot inte har någon möjlighet att på-
verka styrelsens handlande efter utträdet har ledamoten fortfarande en skyl-
dighet att agera i enlighet med det föreskrivna handlingsschemat innan ut-
trädet. Om en styrelseledamot vet att ett utträde inte har någon påverkan på 
ansvarsperiodens upphörande måste detta antas medföra att ledamoten blir 
mer vaksam på att reglernas handlingsschema följs. Jag anser därför att reg-
lernas handlingsdirigerande syfte uppfylls bäst genom HD:s valda lösning. 
 
Vad gäller frågan om en beviljad företagsrekonstruktion ska avsluta en lö-
pande ansvarsperiod anser jag att det finns skäl att ifrågasätta HD:s slutsats. 
På samma sätt som Sandström påpekat222 anser jag att HD fäste för stor vikt 
vid skillnaden i bolagets rådighet vid en företagsrekonstruktion jämfört med 
vid en likvidation eller konkurs. Jag är av uppfattningen att även företagsre-
konstruktionsreglerna tillgodoser de intressen som kapitalbristreglerna avser 
att tillgodose. 
 
I och med HD:s dom står det dock klart att en beviljad företagsrekonstrukt-
ion inte avslutar en löpande ansvarsperiod. Jag är dock av uppfattningen att 
lagstiftaren bör vidta åtgärder för att samordna reglerna och ändra rättsläget. 
Rekonstruktionsförfarandet måste anses att på ett tillfredställande sätt till-
godose de intressen som kapitalbristreglerna avser att skydda. Det kan även 
argumenteras för att det måste vara mer gynnsamt för borgenärskollektivet 
att gäldenären rekonstruerar sin verksamhet jämfört med att den likvideras. 

                                                 
221 Lindskog (2015) s. 170 not 461; NJA 2014 s. 892 på s. 908 f.  
222 Sandström, InfoTorg Juridik 2019-01-10. 
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Som nämnts i doktrinen skapar kapitalbristreglerna inte heller något incita-
ment att inleda en företagsrekonstruktion.223 Av dessa anledningar bör fokus 
ligga på att rekonstruktionsförfarandet inleds i ett så tidigt skede som möj-
ligt. Detta överensstämmer även med den bakomliggande tanken till rekon-
struktionsdirektivet. Därför bör ordningen vara att företagsrekonstruktions-
reglerna har företräde framför kapitalbristreglerna.  
 
På en mer övergripande nivå kan konstateras att kapitalbristreglerna inte är 
fria från tolkningsproblem. Det finns flera situationer där olika författare gör 
olika tolkningar. Detta är förstås inte optimalt ur ett förutsebarhetsperspek-
tiv. Det personliga betalningsansvaret som följer av en överträdelse av reg-
lerna måste anses vara en väldigt betungande påföljd. Av denna anledning 
bör regler som dessa formuleras på ett klart och tydligt sätt.  
 
Reglerna har även kritiserats för att de inte uppnår sitt syfte. Enligt förarbe-
tena är det avvecklingsintresset som träder i förgrunden, men som nämnts i 
doktrinen medför reglernas konstruktion att andra intressen tillgodoses på 
ett bättre sätt.224 Om avvecklingsintresset i första hand är det som ska tillgo-
doses kan man även fråga sig varför reglerna har konstruerats på ett sätt som 
innebär att befintliga borgenärer inte har någon möjlighet alls att påverka 
förfarandet? Mycket talar för att konstruktionen inte är den mest ändamåls-
enliga.  
 
Som nämndes i det inledande kapitlet syftar inte uppsatsen till att undersöka 
och utreda alternativa lösningar till skydd för borgenärerna, t.ex. reglerna 
om wrongful trading. Av min inläsning kan jag dock konstatera att det finns 
skäl att ifrågasätta vilken nytta reglerna egentligen medför. De får anses 
vara krångligt utformade, vilket i sig skapar tolkningsproblem. De måste 
även i många fall kunna anses leda till slupmässiga resultat eftersom det 
endast är tillkommande borgenärer som kan erhålla ersättning, och frågan 
om man ska beaktas som en befintlig eller tillkommande borgenär beror på 
när ansvarsperioden bedöms börja löpa.  
 
Kapitalbristreglerna tar även sikte på bolagets insufficiens, vilket egentligen 
inte säger något om gäldenärens betalningsförmåga. Detta kan vara en an-
ledning till att ha en reglering som i stället fokuserar på gäldenärens eventu-
ella insolvens. Som nämndes ovan ska kapitalbristreglerna innebära att det 
finns en garanti till skydd för kapitalet som gäller kollektivt för alla borge-
närer. Utan en sådan reglering hade varje borgenär själv behövt säkerställa 
sitt eget skydd inför gäldenärens eventuella framtida ekonomiska pro-
blem.225 Man kan dock fråga sig om en sådan ordning verkligen skulle in-
nebära ett sämre skydd för borgenärerna? Genom att låta marknaden reglera 
frågan tvingas varje borgenär själv bestämma vilken nivå av skydd denne 
vill ha, t.ex. genom kreditprövning eller återtaganderättsförbehåll. Att lägga 

                                                 
223 Johansson (2018) s. 353 f.; Karlsson-Tuula (2018) s. 377 f. 
224 Andersson (2010) s. 255; Lindskog (2015) s. 20 ff.; prop. 2000/01:150 s. 35; Nerep m.fl. 
(2019) s. 40 f. 
225 SOU 2008:49 s. 82 ff. 
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över ansvaret på borgenärerna skulle också medföra att problemet att befint-
liga och tillkommande borgenärer har olika möjligheter till ersättning skulle 
försvinna. 
 
Som argument mot att marknaden själv bör reglera frågan kan förstås näm-
nas att det kan få en negativ påverkan på olika parters vilja att ingå avtal 
med varandra. Som nämnts ovan har de svenska kapitalbristreglerna även en 
stark historisk förankring,226 vilket också kan vara en förklaring till att det 
inte skett någon utredning kring reglernas faktiska betydelse. Jag är dock av 
uppfattningen att det finns skäl att i framtiden göra en översyn av reglerna 
och utreda hur reglerna under dagens förhållanden står sig mot andra lös-
ningar som syftar till att verka som borgenärsskydd.  
  

                                                 
226 Lindskog (2015) s. 25; Oppenheimer m.fl. (2013) s. 113 ff. 
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