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Sammanfattning 
 
 
Reglerna vid tvångslikvidation innebär att styrelsen vid misstanke om kritisk kapitalbrist ska upprätta 

en kontrollbalansräkning. Uppvisar kontrollbalansräkningen en faktisk kapitalbrist ska en 

kontrollstämma hållas för att besluta om kapitalbristen ska läkas eller låta bolaget träda i likvidation.  

 

Underlåter styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning kan ett personligt betalningsansvar 

utdömas för styrelseledamöterna. Underlåtenheten omfattar även om styrelseledamöterna tror att de 

har upprättat en kontrollbalansräkning men den visar sig vara missvisande. Kontrollbalansräkningen 

kan i sådant fall anses vara felaktig, vilket i resulterar i att den inte är upprättad. Ett personligt 

betalningsansvar kan även aktualiseras för andra bolagsföreträdare förutsatt att de har vetskap om 

styrelsens underlåtenhet. Vid avvikelse från reglerna i 25 kap. ABL kan även ett skadeståndsansvar 

enligt 29 kap. ABL bli aktuellt. När borgenären åberopar personligt betalningsansvar, åligger det den 

att visa faktisk kapitalbrist samt en ansvarsgrund i 25 kap. ABL. Bolagsföreträdaren kan undkomma 

det personliga betalningsansvaret om den kan visa att ingen försumlighet har förelegat. Det finns 

således möjlighet att exculpera sig från ansvaret enligt 25 kap. ABL, medan någon motsvarande 

exculperingsregel inte finns för skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL. Trots att grunder för 

exculpering existerar, tycks restriktivitet råda för bolagsföreträdaren att kunna exculpera sig från det 

personliga betalningsansvaret. 

 

HD har i NJA 2012 s. 858 lämnat vägledning angående försumlighetsprövningen i 25 kap. ABL. 

Avgörandet har även kommenterats av Stefan Lindskog och Håkan Andersson, varpå de har 

diskuterat hur försumlighetsprövningen ska bedömas. Upprättandet av en kontrollbalansräkning är 

till stor del en värderingsfråga beroende av redovisningsrättsliga normer, vilka inbegriper ett utrymme 

för alternativa lösningar. Konsekvenserna, av en diskutabel försumlighetsprövning och en 

värderingsproblematik, är att rättsläget för såväl ansvarsfrågan som exculperingsfrågan är 

svårbedömda. 

 

.  
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Förkortningar 
 

ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

ABL 75  Aktiebolagslag (1975:1385) 

BFL  Bokföringslag (1999:1078) 

BFN  Bokföringsnämnden 

FAR  Branschorganisation för revisor, redovisningskonsulter m.fl. 

HD Högsta domstolen 

K2  BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag 

K3  BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

K-regelverken Benämning av K2 och K3 i förening 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop Regeringens proposition 

RedR 2  FARs rekommendationer i redovisningsfrågor, RedR 2 

kontrollbalansräkning (Senast ändrad genom RedP 2016:2) 

SFS Svensk författningssamling 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

ÅRL  Årsredovisningslag (1995:1554) 
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Terminologi 
 
FAR 

FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter, skatterådgivare 

m.fl. Organisationens uppdrag består i att utveckla god yrkessed, annan relevant normgivning och 

arbeta för kompetensutveckling för sina medlemmar. Genom sitt arbete är FAR även 

opinionsbildande och arbetar för att påverka utformningen av lagstiftning och annan reglering, både 

nationellt och internationellt.1 

K2 
 
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2), (senast ändrat genom BFNAR 2019:1) är det 

allmänna råd utgivet av Bokföringsnämnden, som är avsett för och lämpar sig för mindre företag med 

enklare förhållanden. 2 Vad som avses med mindre företag framkommer av 1 kap. 3 § 5 p. ÅRL. 

 

K3 
 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), (senast ändrat genom BFNAR 2017:2 

[vägledningen exklusive det allmänna rådet är senast ändrad den 14 februari 2019; red.anm.]) är 

huvudregelverket för att upprätta årsredovisning och koncernredovisning. Normgivningen i K3 

inryms inom ramen för ÅRL, men är även anpassad av sambandet mellan beskattning, redovisning 

och redovisningspraxis.3 

RedR 2 
 
RedR 2 Kontrollbalansräkning (senast ändrad genom RedP 2016:2), är en rekommendation utgiven 

av FAR för hur redovisningen ska gå till vid upprättandet av en kontrollbalansräkning. 
	 	

                                                   
1 FAR, Vision och uppdrag, u.å., https://www.far.se/far/vision-och-uppdrag/ (hämtad 2019-05-08). 
2 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) (senast ändrat genom BFNAR 2019:1), Inledning. 
3 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), (senast ändrat genom BFNAR 2017:2 [vägledningen 
exklusive det allmänna rådet är senast ändrad den 14 februari 2019; red.anm.]) Inledning. 
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1. Bakgrund 

 
1.1 Inledning 
 
En kontrollbalansräkning ska upprättas av styrelsen vid misstanke om att bolagets eget kapital 

beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Kontrollbalansräkningen syftar primärt till att fungera som ett beslutsunderlag för aktieägarna och 

styrelseledamöterna. Uppvisar kontrollbalansräkningen att eget kapital understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet ska en kontrollstämma hållas vid vilken beslut ska fattas om att vidta 

nödvändiga åtgärder eller låta bolaget träda i likvidation.4 

 

I enlighet med 25 kap. 14 § ABL tillåts vissa justeringar för beräkningen av det egna kapitalet. 

Paragrafens första punkt möjliggör för tillgångar att justeras till ett högre värde och skulder till ett 

lägre värde än vad som har tagits upp i den ordinarie redovisningen, förutsatt att de 

värderingsprinciper som används är förenliga med god redovisningssed. Enligt 25 kap. 14 § 2 p. ABL 

har aktiebolaget istället möjligheten att redovisa tillgångarna till nettoförsäljningsvärdet. Detta 

innebär att vid upprättandet av kontrollbalansräkningen får justering göras utifrån ett bedömt 

försäljningspris som ska grundas på förutsättningen att bolaget försätter sin verksamhet.5  För vissa 

aktiebolag kan detta innebära att tillgångarna tas upp till ett högre värde än det K-regelverk 

aktiebolaget tillämpar i den ordinarie redovisningen tillåter.  

 

Avvikelser från tillåtna normer vid upprättandet av en kontrollbalansräkning är ansvarsgrundande 

med ett personligt betalningsansvar för bolagets företrädare eftersom en kontrollbalansräkning inte 

anses vara upprättad, med mindre än att den är korrekt. Härav följer att ett ansvar för underlåtenhet 

uppstår enligt 25 kap. 18 § 1 st. ABL.6 Bevisbördan för underlåtenheten åligger den som gör gällande 

betalningsansvaret. För det att käranden bevisar underlåtenheten ankommer det på svarande part att 

visa att exculpering föreligger för att undgå ansvar.7  Ett personligt betalningsansvar kan således 

undvikas om bolagsföreträdaren kan motbevisa att denne inte har agerat försumligt enligt 25 kap. 18 

§ 3 st. ABL.   

  

En för stor försiktighet vid upprättande av en kontrollbalansräkning kan leda till likvidation vilket i 

sin tur drabbar bolagets borgenärer och aktieägare negativt.8 En allt för optimistisk värdering kan 

                                                   
4 Prop 2004/05:85 Ny aktiebolagslag s. 873. 
5 Prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. s. 93. 
6 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 18 §, Lexino 2018-06-26.  
7 NJA 2009 s. 210, NJA 2012 s. 858. 
8 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 14 §, Lexino 2018-06-26. 
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emellertid ge en felaktig bild av bolagets faktiska ställning som likväl kan påverka borgenärer och 

aktieägare negativt om skäl för tvångslikvidering egentligen föreligger. Värderingsfrågan kan även 

ge upphov till ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL.9  

  

De enligt 25 kap. 14 § 1–2 p. ABL tillåtna justeringarna aktualiserar frågan när en 

kontrollbalansräkning anses vara fel och/eller missvisande eftersom bestämmelserna tvingar 

aktiebolagets styrelse att ta ställning till såväl flertalet komplexa värderingsfrågor som till avgörande 

affärsbeslut. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Kan en kontrollbalansräkning anses vara upprättad och befria från personligt betalningsansvar, trots 

att den är missvisande? 

 

1.3 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats följer av problemformuleringen och är att utreda när en 

bolagsföreträdare kan exculpera sig från personligt betalningsansvar, trots att 

kontrollbalansräkningen anses vara missvisande. Beaktat det huvudsakliga syftet aktualiseras att 

behandla såväl juridiska som ekonomiska normer. Förevarande framställning syftar därför också till 

att undersöka och analysera hur dessa normer förhåller sig till det regelsystem som framgår av 25 

kap. ABL. 

 

1.4 Metod och källmaterial 

 

Utredningen i uppsatsen utgår från när skäl att anta kritisk kapitalbrist är ett faktum och styrelsen har 

börjat upprättandet av kontrollbalansräkningen. I vad som har framförts i avsnitt 1.1 kan en 

missvisande kontrollbalansräkning vara ansvarsgrundande enligt 25 kap. 18 § 1 p. ABL. Ordalydelsen 

av förevarande ansvarsgrund förutsätter en underlåtenhet att upprätta en kontrollbalansräkning när 

det borde ha funnits skäl att anta kritisk kapitalbrist. Beaktat den tvetydiga ordalydelsen, med hänsyn 

till uppsatsens problemformulering, är det av betydelse att närmare undersöka 25 kap. 18 § 1 p. ABL. 

För att utröna gällande rätt för denna ansvarsgrund samt att förutsättningen för ansvar anknyter till 

rekvisiten i 25 kap. 13–14 §§, problematiseras två scenarion.10  

                                                   
9 Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, Stockholm, 2003 s. 544. 
10 Scenarierna är framtagna av uppsatsens författare i syfte att praktiskt exemplifiera problematiken för läsaren. 
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-   Scenario 1: “Inget skäl att anta befarad kritisk kapitalbrist eller skäl att anta befarad kritisk 

kapitalbrist men upprättar ingen kontrollbalansräkning på grund av egen bedömning”.  

  

- Scenario 2: “Skäl att anta kritisk kapitalbrist finns och påbörjar upprättandet av 

kontrollbalansräkning”. 

 

De två scenarierna skapar förutsättningar för att behandla de ur uppsatsen aktuella lagrum i ljuset av 

vår problemformulering. Annorlunda uttryckt är det av betydelse att utreda bestämmelserna som 

reglerar bolagsföreträdarnas skyldigheter, personliga betalningsansvar och potentiella grunder för 

exculpering. Eftersom vissa oklarheter råder avseende problemformuleringen i gällande rätt har ett 

traditionellt rättsdogmatiskt perspektiv använts.11 Syftet är att dels beskriva och tolka gällande rätt, 

dels att tydliggöra i vilka delar gällande rätt är oklar. För att besvara problemformuleringen och 

frambringa viss klarhet i vad som är gällande rätt på området, krävs även en rättsanalytisk metod.12 

Den rättsanalytiska metoden används även för att analysera det material som ej ingår i det traditionella 

rättsdogmatiska perspektivet.13 

 

Det material som har använts har inte behandlat vår problemformulering på ett fullständigt sätt. 

Eftersom varken lagtext eller praxis presenterar en direkt lösning är det material som ligger till grund 

för uppsatsen omfattande. Förarbeten har använts i uppsatsen men beaktat variationen av tänkbara 

omständigheter som kan grunda ett enskilt fall av ansvar, kan dessa inte på ett uttömmande sätt 

behandla exculpering. Utöver förarbeten har därför rättsfall och doktrin beretts ett stort utrymme för 

att inhämta en tydligare bild av rättsläget. Vägledande domar från Högsta domstolen har använts till 

följd av den prejudiciella verkan men eftersom det föreligger brist på praxis från HD hänförlig till 

uppsatsens problemformulering, belyses även hovrättsfall. Detta kan exemplifieras genom att NJA 

2012 s. 858 tillmäts en stor betydelse för framställningen av uppsatsen samt en viktig faktor för de 

analytiska inslagen. Avgörandet från HD behandlar emellertid inte några exakta grunder för 

exculpering utan det är något som tydliggörs i hovrättsfallen som har behandlats i uppsatsen. Läsaren 

bör observera att behandlad praxis inte till fullo besvarar vår problemformulering, vilket troligtvis 

beror på att tvister till följd av en missvisande kontrollbalansräkning kan ha vunnit laga kraft i 

tingsrätten, eller ha avgjorts utan någon allmän domstolsprövning. Doktrinen har använts i syfte att 

tydligare anknyta till uppsatsens problemformulering genom att den möjliggör tolkning av lagtexten. 

                                                   
11 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 36–37. 
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Fjärde upplagan, 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 50–51. 
13 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro, s. 36–37. 
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Vid författandet av kapitel 3 och 5 avseende kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL har i huvudsak doktrin 

från Stefan Lindskog14 och Erik Nerep15 använts. Även senaste upplagan av Oppenheimer16 har 

behandlats. Motivet till vald doktrin har varit att skildra å ena sidan juristers uppfattning om 

kapitalbristreglerna, å andra sidan uppfattningen hos praktiker inom den ekonomiska världen. Valet 

är också en följd av att vår problemformulering inbjuder att i uppsatsen behandla både juridiska och 

ekonomiska begrepp. Stefan Lindskog är f.d. ordförande i Högsta domstolen och Erik Nerep är 

ekonom och professor i rättsvetenskap. Deras verk anses enligt vår mening behandla uppsatsens 

aktuella lagrum på ett utförligt sätt och det refereras frekvent till dessa verk i andra rättskällor. 

Oppenheimers Företag i kris är författad av två revisorer och en advokat. Till skillnad från Lindskogs 

och Nereps verk innehåller Företag i kris färre egna åsikter men ändock en noggrann redogörelse för 

kapitalbristreglerna. Verket innehåller också en rättsfallsöversikt där rättsfall från Högsta domstolen, 

hovrätten och tingsrätten behandlas och kommenteras. Läsaren bör uppmärksamma att Lindskog är 

kritisk till konstruktionen av kapitalbristreglerna vilket kan ha påverkat hur uppsatsen framställts. 

Daniel Stattin har i en recension av Lindskogs bok framhävt att den är både välbehövlig och 

förtjänstfull. Boken behandlar frågeställningar hänförliga till kapitalbristreglerna på ett diskuterande 

sätt utan några resonemang de lege ferenda17 . Bokens framställning uppmuntrar till fortsatta 

antaganden och diskussioner.18 Mot bakgrund av nya rättsfall och för att komplettera ovanstående tre 

verk har Lexinos djupa lagkommentarer använts. För att tydliggöra problemet i värderingsfrågan har 

information hämtats ur redovisningsrättslig normgivning, exempelvis K-regelverken. Det är en 

förutsättning för att kunna lösa uppsatsens problemformulering, men läsaren bör ha i åtanke att detta 

material ej är vad som anses vara “gällande rätt” enligt den traditionella rättsdogmatiska metoden.19 

Kapitel 6 genomsyras av bolagsrättslig doktrin författade av Torsten Sandström, Rolf Dotevall och 

Carl Svernlöv. Doktrinen möjliggör att i uppsatsen behandla culpabedömningen för det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret.  

 

 

 

                                                   
14 Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13–20 ABL, 2. [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2015. 
15 Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, Stockholm, 2003. 
16 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, Företag i kris: vad en styrelseledamot, aktieägare, 
advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på, 5., utök. och uppdaterade uppl., Jure, Stockholm, 2013. 
17 ”Vad lagen borde vara”. 
18 Stattin, Daniel, (Anmälan av) Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, Kommentar till kap. 25:13–20 ABL, 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2008, 231 s., Juridisk Tidskrift 2009–10 s. 159, (Stattin recenserar Lindskogs äldre 
upplaga av Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13–20 ABL). 
19 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro, s. 36 ff. 
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1.5 Avgränsningar 

 

För att tydliggöra omfånget av rättsutredningen behandlas endast tidpunkten innan styrelsens beslut 

att sammankalla en första kontrollstämma. Vidare utreds endast bolag vilka i sin ordinarie 

redovisning använder sig av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om 

årsredovisning i mindre företag, det vill säga K2-regelverket. Bolag inom särskild bransch, såsom 

bankaktiebolag, värdepappersbolag och försäkringsbolag, vilka använder sig av särskild lag om 

årsredovisning,20 har inte behandlats. Lämplighetsfrågan om huruvida Bokföringsnämnden ska 

förordnas att utveckla god redovisningssed beaktas inte, eftersom detta är bestämt i och med 

Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden. Med hänsyn till vad som utreds i 

denna uppsats exkluderas behandling av ansvarsgrunderna i 25 kap. 18 § 2–3 p. ABL. De 

skadeståndsrättsliga reglerna kan inte uttömmande utredas inom ramen för denna uppsats, utan 

begränsas till att synliggöra hur dessa regler förhåller sig till försumlighetsprövningen i 25 kap. ABL. 

Skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL avgränsas därför till att behandla styrelsens ansvar och 

culpabedömningen. 

 

1.6 Disposition 

 

För att ge läsaren en full förståelse om problemen och potentiella lösningar på problemen är 

uppsatsens disposition metodisk. Läsaren tillgodogör sig successivt den information som är 

nödvändig för att kunna ta till sig nästföljande kapitel. Den första delen har till syfte att ge läsaren en 

förståelse om 25 kap. ABL, varför behovet av denna lagstiftning finns, och vad som är gällande rätt. 

Därefter i kapitel 3–4 kommer en fördjupning om dels 25 kap. 13–14 §§ ABL men även de teoretiska 

och praktiska problem som kan uppstå i samband med upprättandet av en kontrollbalansräkning. I 

kapitel 5 kommer sedan konsekvenserna för bolagsföreträdarna att tas upp. Först genom att fastställa 

när och hur ansvar uppkommer för bolagsföreträdarna, kan utredning göras för att kunna avgöra om 

när och hur exculpering för bolagsföreträdarna kan förekomma. I kapitel 7 ”Analys” kommer de för 

problemformuleringen viktiga delarna analyseras. För att tydliggöra våra slutsatser och perspektiv är 

analysen indelad i två delar. Den första delen är en fördjupande och förklarande analys utifrån vad 

som har behandlats i uppsatsen, följt av ett förtydligande av problemet i form av ett exempel i avsnitt 

7.5. Uppsatsen avslutas med våra egna reflektioner utifrån problemformuleringen, men även generellt 

över det i doktrin omdiskuterade regelverket i 25 kap. ABL. 

                                                   
20 Försäkringsbolag ska följa Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsbolag, 
Bank - och värdepappersbolag ska följa Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
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2. Kapitalbristreglerna i aktiebolagslagens 25 kapitel 
 
2.1 Inledning till 25 kap. 13-20a §§ ABL  

 

I 25 kap. 13-20a §§ ABL regleras när och hur bolagets styrelse och aktieägare ska agera vid 

indikationer på kapitalbrist i bolaget. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet ska en kontrollbalansräkning upprättas av styrelsen. Om 

kontrollbalansräkningen uppvisar en kritisk kapitalbrist, det vill säga det egna kapitalet understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste aktieägarna antingen vidta åtgärder för att återställa 

det egna kapitalet inom den kritiskt tillåtna gränsen eller inleda en ordnad avveckling av bolaget. Vid 

underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt 25 kap. ABL kan ett personligt betalningsansvar bli följden 

för bolagets företrädare.21 

2.2 Syftet med kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL 

  

Två av aktiebolagsrättens grundläggande principer är borgenärensskyddet och skyddet av bolagets 

aktieägare, vilka kommer till uttryck i flera av ABL:s bestämmelser.22 Kapitalbristreglerna i 25 kap. 

ABL utgör en form av borgenärsskydd eftersom syftet med reglerna är att säkerställa täckning av 

aktiekapitalet, det vill säga att bolaget ska ha en beräknelig mängd tillgångar för att kunna möta 

borgenärernas anspråk. Det finns risk att bolag i en svår ekonomisk situation ändock fortsätter att 

bedriva verksamheten med förhoppningen att ekonomin ska förbättras, vilket är till nackdel för 

borgenärerna om verksamheten fortsätter utan att nödvändiga åtgärder vidtas.23 Vid 

förlustbringande verksamhet sinar bolagets kapital vilket begränsar förutsättningarna för bolaget att 

kunna täcka aktiekapitalet. Lagstiftaren har ansett det vara motiverat att reglera hur länge ett 

aktiebolag får gå med förlust innan borgenärernas intressen ska tillvaratas genom att aktieägarna 

tvingas återställa aktiekapitalet eller att bolaget likvideras och kvarvarande tillgångar skiftas. 

Motivet till kapitalskyddsreglerna har sin grund i att aktieägare inte är personligt ansvariga för 

bolagets skulder. Ansvaret vilar i stället på bolaget genom att bolaget tvingas säkerställa att det kan 

täcka sina skulder. Syftet bakom bestämmelserna om personligt betalningsansvar är att konstruera 

ett handlingsmönster och säkerställa att åtgärder vidtas av bolagsföreträdarna.24  

Syftet med att upprätta en kontrollbalansräkning vid befarad kritisk kapitalbrist är att den ska utgöra 

ett kontrollinstrument och ett beslutsunderlag för styrelsen och aktieägarna. Kontrollbalansräkningen 

                                                   
21 Prop. 2000/01:150 s. 91 f. 
22 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Sjätte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 19. 
23 Sandström, Torsten, s. 339. 
24 Prop. 2000/01:150 s. 34 f, s. 43. 
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ska utvisa huruvida bolaget har ekonomiska förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet. Den 

utgör dessutom ett instrument för ledamöterna att undvika ett personligt betalningsansvar förutsatt att 

kontrollbalansräkningen är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ABL.25  

Reglerna i 25 kap. ABL syftar enligt Lindskog till att skydda tre intressegrupper. Den första gruppen 

är befintliga bolagsborgenärer eftersom de har ett intresse av att verksamheten avvecklas innan 

bolagets kapital har förbrukats. Den andra är de tillkommande borgenärerna som skyddas genom att 

dessa varnas om föreliggande kapitalbrist i de bolag de rättshandlar med. Slutligen omfattar den tredje 

gruppen aktieägarna som har ett intresse att få en tidsfrist för lämpliga åtgärder. Lindskog anser att 

störst skydd åtnjuts de tillkommande borgenärerna eftersom personligt betalningsansvar även utdöms 

för den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet har rättshandlat för bolagets räkning. 

Aktieägarnas intressen tillgodoses tack vare den långa tidsfristen26 för dem att vidta lämpliga åtgärder 

sedan första kontrollstämman har hållits. Aktieägarnas intressen sker emellertid på bekostnad av de 

befintliga borgenärernas intresse, av en likvidation innan bolaget har tömts på tillgångar, eftersom 

aktieägarnas tidsfrist kan leda till att företaget hamnar på obestånd.27 

Enligt Nerep torde ingen hierarkisk skyddsordning mellan borgenärstyperna vara åsyftad av 

lagstiftaren mot bakgrund av förarbetena. Givet att bolaget inte låter sitt kapital sina utan istället 

värnar om det skyddas både befintliga och tillkommande borgenärer.28 Eftersom upprättandet av 

kontrollbalansräkningen är ett internt förfarande utan några insynsmöjligheter, kan det ifrågasättas 

huruvida borgenärens intressen tillgodoses. Styrelsen torde av affärsmässiga skäl inte vilja yppa för 

utomstående att den varit skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.29 

2.3 Kapitalbristreglernas ursprung 
 

Även 1895 års lag om aktiebolag (1895:65) innehöll regler vid kapitalbrist. Enligt dess 54 § inträdde 

en likvidationsskyldighet om inte aktiekapitalet täcktes inom tidsfristen om tre månader efter att en 

prövad balansräkning hade utvisat att två tredjedelar av aktiekapitalet gått förlorat. Efterföljdes inte 

dessa bestämmelser kunde de med vetskap om förhållandet bli personligen betalningsskyldiga 

tillsammans med bolaget. I 1910 års lag om aktiebolag (1910:88) förändrades handlingsmönstret 

genom att styrelsen var skyldig att ”ofördröjligen” meddela aktieägarna om bolaget led av 

kapitalbrist. Styrelseledamöterna ådrog sig ett solidariskt betalningsansvar för bolagets nya 

                                                   
25 Prop. 2000/01:150 s. 37, Lindskog, Stefan, 2015 s. 62. 
26 25 kap. 16 § ABL. 
27 Lindskog, Stefan, s. 20–21. 
28 Nerep, Erik, 2003 s. 473. 
29 Leffler, Teodor, ”Kontrollbalansräkning, ansvar och ansvarstalan”, Juridisk Tidskrift, 2008/09 nr 4 s. 806. 
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förpliktelser vid underlåtenhet att avisera aktieägarna men något solidariskt ansvar blev inte gällande 

vid underlåtenhet att ofördröjligen låta upprätta ett bokslut för att konstatera bolagets ställning. I 1944 

års lag om aktiebolag (1944:705) tillkom en skyldighet att upprätta en likvidationsbalansräkning vid 

misstanke att aktiekapitalet gått förlorat till två tredjedelar vartefter ett solidariskt ansvar för 

styrelseledamöterna kunde utdömas vid underlåtenhet. År 1984 började de korrigeringar som gjordes 

utifrån 1975 års lag om aktiebolag (1975:1385) att gälla, vilket innebar att en kontrollbalansräkning 

skulle upprättas om hälften av aktiekapitalet var förbrukat varpå tidsfristen för att täcka hela 

aktiekapitalet bestämdes till åtta månader.30  

År 1988 tillkom begreppet ”försummelse” vilket idag uttrycks i 25 kap. 18 § 3 st. ABL. Syftet var att 

införa en ansvarsfrihetsgrund som innebar att det personliga betalningsansvaret kunde undvikas om 

personen i fråga kunde visa att han eller hon inte agerat försumligt. Bestämmelsen tillskapades 

eftersom det förelåg tvetydigheter huruvida arbetstagarledamöter bar samma ansvar i 

kapitalbristhänseende som övriga ledamöter, samt om ansvaret var strikt eller förutsatte oaktsamhet.31 

 

Idag är 2005 års aktiebolag gällande och reglerna om kapitalbrist återfinns som tidigare har nämnts i 

25 kap. ABL. Kapitalbristreglerna är omdiskuterade, däribland av Lindskog som ifrågasätter om 

regelverket uppfyller sitt syfte och förordar därför att reglerna borde avskaffas.32 Kritik har riktats 

mot bestämmelserna eftersom de anses vara betungande och utgår från bolagets insufficiens33, varför 

ingen hänsyn tas till bolagets likviditet och solvens34. Härtill kan nämnas att i utredningen till 

avskaffandet av revisionsplikten för små företag påtalas att ta bort kapitalbristreglerna eftersom 

reglerna vid konkurs och brott mot borgenärer torde vara tillräckliga.35 Liknande bedömning gjordes 

av FAR, genom Urban Engerstedt, som anser att kapitalbristreglerna borde exkluderas ur ABL. 

Istället bör det konstrueras regler i syfte att stärka borgenärsskyddet och följaktligen tydliggöra 

ansvarsfrågan vid befarad insolvens.36 Enligt Oppenheimer är begreppet insolvens svårtolkat och han 

anser sålunda att kapitalbristreglerna i ABL fungerar tillfredställande. Reglerna säkerställer att 

åtgärder vidtas till förmån för bolagets skyddsintressen men i syfte att förbättra nuvarande lagstiftning 

anser Oppenheimer att det är en nödvändighet att Högsta domstolen preciserar vissa begrepp i 25 kap. 

ABL.37   

                                                   
30 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 113–115. 
31 Lindskog, Stefan, s. 28, Prop. 1987/88:10 med förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, m.m. s. 
68–72. 
32 Lindskog, Stefan, förord. 
33 Skulderna överstiger tillgångarna. 
34 Förmågan att kunna betala sina skulder. 
35 SOU 2009:34 s. 265, SOU 2008:32 s. 219. 
36 SOU 2009:34 s. 387. 
37 Balans nr 4 2009, Debatt: Behåll nuvarande aktiekapitalnivå och kontrollbalansräkningen! Av B. Oppenheimer. 
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3. Närmare om 25 kap. 13–14 §§ ABL  

 

3.1 25 kap 13 § ABL 
 

Med begreppet kritisk kapitalbrist avses när bolagets eget kapital understiger hälften av sitt 

aktiekapital. För att skyldigheterna enligt 25 kap. ABL ska aktualiseras måste kritisk kapitalbrist 

föreligga det vill säga den kritiska gränsen måste ha passerats. 38 

 

Skyldigheterna enligt 25 kap. ABL efterlevs genom att styrelsen ska iaktta ett visst handlingsmönster 

som ska leda till att antingen kapitalbristen undanröjs eller att bolaget träder i likvidation. 

Utgångspunkten för dessa skyldigheter framkommer i 25 kap. 13 § 1 p. ABL. Enligt denna punkt ska 

styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att kritisk kapitalbrist 

föreligger i bolaget. Visar kontrollbalansräkningen att en faktisk kapitalbrist föreligger ska styrelsen 

snarast möjligen kalla till en första kontrollstämma som ska besluta om likvidation av bolaget ska 

ske. Beslutar kontrollstämman att ingen likvidation ska ske har bolaget åtta månader på sig att läka 

den fastställda kapitalbristen. Slutligen ska en ny kontrollstämma hållas efter åtta månader. För att 

undvika likvidationsplikt måste styrelsen inför den nya kontrollstämman upprätta en ny 

kontrollbalansräkning vilken inte uppvisar någon kapitalbrist. Kontrollbalansräkningen utgör ett 

beslutsunderlag för styrelsen och aktieägarna.39  

 

3.2 Misstanke om kritisk kapitalbrist  
 
Med hänsyn till rättsutredningen aktualiseras närmare behandling av två scenarion utifrån 25 kap. 13 

§ 1 p. ABL enligt följande:  

 

-  Scenario 1 utgörs av “Inget skäl att anta befarad kritisk kapitalbrist eller skäl att anta 

befarad kritisk kapitalbrist men upprättar ingen kontrollbalansräkning på grund av egen 

bedömning”.  

 

- Scenario 2 uppstår när “Skäl att anta kritisk kapitalbrist finns och påbörjar upprättandet av 

kontrollbalansräkning”. 

 

 

                                                   
38 Lindskog, Stefan, s. 17–18, Prop. 2000/01:150 s. 95. 
39 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen (2005:551). 
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3.2.1 Scenario 1  
 

Enligt 25 kap. 13 § 1 p. ABL följer att ett bolags styrelse ska, när det finns skäl att anta att det egna 

kapitalet har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet, genast upprätta en 

kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Härav följer att styrelsens skyldigheter 

endast aktualiseras om det finns skäl att anta att en kontrollbalansräkning skulle visa att bolagets eget 

kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Någon kontrollbalansräkning behöver 

således inte upprättas när det synliga egna kapitalet enligt bolagets ordinarie redovisning understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet. Exempelvis om det uppenbart finns dolda övervärden, vilka 

får beaktas i en kontrollbalansräkning enligt principerna i 25 kap. 14 § ABL, som visar att eget kapital 

uppgår till minst hälften av aktiekapitalet.40 När det inte finns skäl att anta befarad kapitalbrist och 

ingen kontrollbalansräkning upprättas benämns det att göra en hypotetisk kontrollbalansräkning. En 

sådan hypotetisk kontrollbalansräkning behöver inte dokumenteras men det kan finnas anledning för 

styrelsen att spara beräkningar och bedömningar som bevis för det att frågan om ett eventuellt ansvar 

aktualiseras.41 

 

Enligt 25 kap. 13 § 1 p. ABL ska en kontrollbalansräkning upprättas när ”det finns skäl att anta” och 

inte när styrelsen finner skäl att anta. Denna utformning talar för ett objektivt rekvisit vilket Lindskog 

emellertid tillbakavisar med att en sådan tolkning skulle få ”oacceptabelt långtgående 

rättsverkningar”. Istället borde bedömningen grundas på subjektiva inslag såsom vad styrelsen hade 

eller borde ha haft för skäl för att anta att kritisk kapitalbrist förelåg.42 

 

3.2.2 Scenario 2 
 

Avseende scenario 2 råder ett skyndsamhetskrav på grund av att kontrollbalansräkningen ”genast” 

ska upprättas. Löptiden från tidpunkten befarad kritisk kapitalbrist till att en kontrollbalansräkning 

ska vara upprättad får bedömas i det enskilda fallet men kontrollbalansräkningen bör vara färdigställd 

inom högst ett par månader.43 Det är möjligt för styrelsen att delegera till annan att upprätta en 

kontrollbalansräkning dock åligger det styrelsen en tvingande övervakningsplikt.44 En 

kontrollbalansräkning anses upprättad först när den har undertecknats av minst hälften av 

styrelseledamöterna. Den ska sedan granskas av bolagets revisor varpå denne ska kontrollera att det 

                                                   
40 Prop. 2000/01:150 s. 91. 
41 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 26–27. 
42 Lindskog, Stefan, s. 43. 
43 Prop. 2000/01:150. s. 91. 
44 Lindskog, Stefan, s. 43. 
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som har värderats i enlighet med 25 kap. 14 § ABL är korrekt.45 Föreligger ingen skyldighet enligt 

ABL att bolaget ska ha en revisor, får det till följd att en kontrollbalansräkning inte behöver 

revisorsgranskas.46 

 

3.3 25 kap. 14 § ABL 
 
I enlighet med vad som har redogjorts för i scenario 2 ska styrelsen enligt 25 kap. 13 § 1 p. ABL 

genast upprätta en kontrollbalansräkning vilken ska grundas på beräkningar i enlighet med 25 kap. 

14 § ABL. Enligt propositionen benämns de gjorda beräkningar som justeringar och de justeringar 

som stadgas i paragrafen är uttömmande.47 

 

Det stadgas i 25 kap 14 § 1 p. ABL att tillgångar respektive skulder får tas upp till ett högre respektive 

lägre värde än i den ordinarie redovisningen under förutsättning att de använda värderingsprinciperna 

är förenliga med god redovisningssed. Vidare framgår att skuldredovisade pensionsåtaganden i den 

ordinarie balansräkningen inte får tas upp till ett lägre belopp än vad som anges i 7 § lagen om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. (1967:531) ÅRL begränsar möjligheten att orealiserade 

värdeökningar får öka bolagets eget kapital samtidigt som samma lag är restriktiv avseende 

uppskrivningsmöjligheten för anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Med anledning av 

dessa begränsningar har lagstiftaren valt att tillåta redovisning av tillgångarna till 

nettoförsäljningsvärdet enligt 25 kap. 14 § 2 p. ABL, det vill säga försäljningsvärdet av en tillgång 

med avdrag för försäljningskostnaderna.48 Ett uppskattat värde av tillgången tillåts om det inte med 

säkerhet går att fastställa ett försäljningsvärde.49 

 

I 25 kap. 14 § 3 p. ABL föreskrivs att statliga lån med efterställningsklausul inte behöver tas upp i en 

kontrollbalansräkning. Syftet med dessa typer av lån är ibland näringspolitiskt och ägnat att rädda 

bolag undan likvidation, härav har lagstiftaren ansett att lånet inte skulle fylla någon funktion om det 

var tvunget att redovisas som en skuld.50 

 

3.3.1 Allmänna principer för kontrollbalansräkning  

Tillåtna justeringar enligt 25 kap. 14 § ABL sker med utgångspunkt från en balansräkning som har 

upprättats i enlighet med ÅRL. Syftet med dessa justeringar är att bolag i vilka det finns dolda reserver 

                                                   
45 Lindskog, Stefan, s. 56. 
46 1 kap. 12b § ABL. 
47 Prop. 2000/01:150 s. 92. 
48 Prop. 2000/01:150 s. 39. 
49 Prop. 2000/01:150 s. 93. 
50 Prop. 2000/01:150 s. 94. 
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inte ska tvingas till likvidation.51 I 2 kap. ÅRL återfinns de värderingsprinciper som ska tillämpas vid 

upprättandet av en ordinarie balansräkning men beaktat syftet med justeringarna har lagstiftaren 

tillåtit att vissa avsteg görs ifrån dessa principer vid en kontrollbalansräkning. Ett av dessa avsteg 

innebär att bolaget inte behöver tillämpa kontinuitetsprincipen vilken stadgas i 2 kap. 4 § 1 st. 2 p. 

ÅRL. Principen innebär att bolaget inte får använda olika redovisningsprinciper mellan två 

räkenskapsår. När en kontrollbalansräkning ska upprättas har denna princip ansetts sakna funktion 

eftersom en kontrollbalansräkning syftar till att visa det egna kapitalet på balansdagen snarare än 

möjliggöra att redovisningen är jämförbar över tid.52 

Den ofta förekommande försiktighetsregeln vilken framkommer, i bland annat 2 kap 4 § 3 p. ÅRL 

och 4 kap 9 § ÅRL, behöver heller inte beaktas vid upprättandet av en kontrollbalansräkning.53 Istället 

ska fortlevnadsprincipen i 2 kap. 4 § 1 p. ÅRL användas förutsatt att det finns ekonomiska 

förutsättningar för att bedriva verksamheten.54 Vid bedömningen om det finns ekonomiska 

förutsättningar att bedriva verksamheten ska styrelsen beakta framtida lönsamhet för en tidsperiod 

om minst 12 månader framåt.55 Vidare ska även hänsyn tas till begreppet rättvisande bild som 

framkommer av 2 kap 3 § ÅRL. 

Sammanfattningsvis ska tillgångsvärderingen följa god redovisningssed i ljuset av 

fortlevnadsprincipen och mindre hänsyn ska tas till försiktighets- och kontinuitetsprincipen vid 

upprättandet av en kontrollbalansräkning.56  

 

3.4 God redovisningssed 
 

Begreppet god redovisningssed härstammar från uttrycket ”god köpmannased” och uttrycket ”allmänt 

vedertagen köpmannased”, vilka förekom i svensk äldre lagstiftning.57 I prop. 1975:104 föreslogs det 

att dessa begrepp skulle ersättas med god redovisningssed. God redovisningssed ska enligt 

propositionen vara ”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga”58.  

 

                                                   
51 Prop. 2000/01:150 s. 37–39. 
52 Prop. 2000/01:150 s. 38. 
53 NJA 1993 s. 484, Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 48. 
54 Prop. 2000/01:150. s. 38. 
55 FAR, RR22, Utformning av finansiella rapporter, p. 22. 
56 Lindskog, Stefan, s. 69. 
57 Olsson, S. (2012). God redovisningssed i speciallagstiftning. Skattenytt, (5), s. 266. 
58 Prop. 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. s. 31. 
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God redovisningssed utvecklas idag av BFN på uppdrag av staten i enlighet med Förordning 

(2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden. God redovisningssed är ett lagstadgat krav för 

årsredovisning enligt 2 kap. 2 § ÅRL. Av förordning (2017:153) 3–4 §§ framgår det att BFN ska 

utarbeta allmänna råd, vilka dessutom ska vara enkla och anpassade för de bokföringsskyldiga att 

applicera i praktiken. Det är ur detta uppdrag K-regelverken har utformats. 

 
3.4.1 K2 och K3 
 

Av avsnittet ”terminologi” kan det utläsas vilka bolag som har rätt att redovisa enligt vilket regelverk. 

Det ska dock förtydligas att ett bolag som får använda sig av K2-regelverket kan välja att använda 

sig av K3 regelverket, förutsatt att bolaget gör det konsekvent i sin årsredovisning.59 Syftet med 

regelverken är att de ska vara förenklande regler och vara vägledande för bolaget. I praktiken finns 

det många likheter och skillnader mellan K2 och K3. Såväl avseende hur tillgångar som hur skulder 

ska och får redovisas. Exempelvis ska materiella anläggningstillgångar delas in i kategorierna; 

byggnad och mark, inventarier, maskiner, och eventuellt pågående markarbeten. Enligt K2 får endast 

byggnader och mark skrivas upp även om lagstiftningen i 4 kap. 6 § ÅRL ger utrymme för andra 

materiella anläggningstillgångar att skrivas upp.60 Det här kan jämföras med K3 där uppskrivningar 

får ske enligt 4 kap. 6 § ÅRL. I ett individuellt fall kan det här naturligtvis göra stor skillnad om det 

skulle förekomma övervärden inom exempelvis inventarier. Men den största skillnaden mellan K2 

och K3 är redovisningsmöjligheterna för immateriella anläggningstillgångar och särskilt 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.61 Enligt K2 får en egenupparbetad immateriell 

anläggningstillgång inte tas upp som tillgång trots att 4 kap. 2 § ÅRL skulle kunna tolkas som om det 

vore möjligt.62 För de bolag som använder sig av K3 är det däremot möjligt att en egenupparbetad 

immateriell anläggningstillgång tas upp enligt antingen kostnadsföringsmodellen eller 

aktiveringsmodellen.63 Även i K3 är redovisningsmöjligheterna restriktiva för egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar.64 Men trots restriktionerna är skillnaden stor mellan hur K2- och 

K3-bolag kan redovisa sina immateriella anläggningstillgångar. 

3.5 Nettoförsäljningsvärdet 
 
Som tidigare redogjorts för får tillgångar redovisas till nettoförsäljningsvärdet och således tillåts 

uppskattade värden om det inte finns något påvisbart marknadsvärde. Enligt Lindskog torde 

                                                   
59 BFNAR 2016:10, Inledning. 
60 BFNAR 2016:10, 10.40. 
61 Heinestam, Bengt, Likvidation: praktisk handbok för aktiebolag, 5., [rev.] uppl., Björn Lundén information, 
Näsviken, 2014. 
62 BFNAR 2016:10, 10.4. 
63 BFNAR 2012:1, 18.7. 
64 BFNAR 2012:1, 18.13, 18.14. 
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nettoförsäljningsvärdet tillämpas på tillgångarnas sammanlagda värde. Detta innebär att 

tillgångsposterna värderas antingen i enlighet med god redovisningssed eller i enlighet med 

nettoförsäljningsvärdet, men detta är emellertid tvetydigt eftersom det inte går att utläsa med hjälp av 

RedR 2.65 Vad som avses med nettoförsäljningsvärde framgår av 4 kap 9 § 3 st. ÅRL:  

 

”Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 

försäljningskostnad.” 

 

Nettoförsäljningsvärdet kan således vara ett hypotetiskt värde baserat på två hypotetiska värden, det 

hypotetiska försäljningsvärdet och den hypotetiska försäljningskostnaden. För vissa tillgångar kan 

nettoförsäljningsvärdet fastslås med förhållandevis stor säkerhet, exempelvis för fastigheter, medan 

för andra mer unika tillgångar som exempelvis immateriella anläggningstillgångar torde det vara 

betydligt svårare att med säkerhet fastställa ett rimligt nettoförsäljningsvärde.66  

                                                   
65 Lindskog, Stefan, s. 70. 
66 Prop. 2000/01:150 s. 93. 
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4. Att upprätta en kontrollbalansräkning 

 
4.1 Inledning 
 

Hur en kontrollbalansräkning i praktiken ska upprättas framgår inte av lagstiftningen, men syftet är 

att kontrollera ett bolags ekonomiska ställning vid en given tidpunkt och det framgår av ABL att 

justeringar får göras från ordinarie redovisning. För att kunna justera en kontrollbalansräkning mot 

en ordinarie balansräkning, behöver en balansräkning upprättas först. Balansräkningen ska vara 

upprättad samma dag som kontrollbalansräkningen.67 Den ska upprättas enligt de ordinarie 

redovisningsprinciperna som bolaget normalt tillämpar. Det är mot denna balansräkningen som 

justeringar får göras i kontrollbalansräkningen. 

 

4.2 Justeringar i en kontrollbalansräkning 

 

Ett bolag som använder sig av K2-regelverket i sin ordinarie årsredovisning får möjligheten att i en 

kontrollbalansräkning använda sig av K3-regelverket.68 K3-bolag får dock inte använda sig av K2-

regelverket, eftersom det inte är förenligt med god redovisningssed.69 På samma sätt är det inte 

förenligt med god redovisningssed att blanda redovisningsprinciper från både K2 och K3 i en 

kontrollbalansräkning, inte heller för bolag som använder sig av K2 i sin ordinarie redovisning.70 Valt 

regelverk för kontrollbalansräkningen måste således användas konsekvent i kontrollbalansräkningen. 

De begränsningar som finns i K-regelverken om hur ett byte av regelverk ska gå till är inte tillämpliga 

vid upprättandet av en kontrollbalansräkning.71  

 

Som framförts i kapitel 3 finns det flera möjliga justeringar att göra mellan K2- och K3-regelverken, 

dessutom ger 25 kap. 14 § 2 p. ABL ytterligare justeringsmöjligheter. I och med att 

justeringsmöjligheterna är flera behöver en individuell bedömning göras i varje enskilt fall. Det finns 

en tillgångsgrupp som skiljer sig avsevärt i jämförelsen mellan K2 och K3, och som även kan bli 

problematisk vid bedömningen enligt andra punkten i 25 kap. 14 § ABL. De immateriella 

anläggningstillgångarna, mer specifikt de egenupparbetade immateriella tillgångarna får nämligen 

inte tas upp i K2-bolag, men får tas upp enligt K3-regelverket. Ponera att det i ett tjänstebolag, vilket 

normalt använder sig av K2-regelverket, måste upprättas en kontrollbalansräkning. Tjänstebolaget 

har inga anläggningstillgångar av betydande värde men ett unikt datasystem. Hur ska värdet av det 

                                                   
67 FAR:s rekommendationer i redovisningsfrågor, RedR 2 kontrollbalansräkning p.4.4. 
68 RedR 2 p.5.2. 
69 RedR 2 p.5.8. 
70 RedR 2 p.5.5. 
71 RedR 2 p.5.13-5.15. 



 21 

unika datasystemet redovisas i en kontrollbalansräkning? I tjänstebolagets ordinarie redovisning hade 

systemets värde inte tagits upp enligt punkt 10.4 K2.  

 

4.2.1 Exempel på en kontrollbalansräkning 
 

För att vidare förtydliga förhållandet beskrivet i avsnitt 4.2 i praktiken följer nedan ett exempel.72 

 

	 Balansräkning enl. ordinarie 
principer, Not 1 

Juste-
ringar  Kontrollbalansräkning 

TILLGÅNGAR [tkr]     

Anläggningstillgångar     

Materiella 
anläggningstillgångar     

Byggnader och mark   1.000     1.000 
Inventarier, verktyg och 
installationer   1.500 +   900 Not 

2   2.400 

Immateriella 
anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 

   
     0 
     2.500 

+   600 Not 
3 

 
    600 
    4.000 

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m.   2.000     2.000 
Kortfristiga fordringar   2.400     2.400 
Kassa och bank     100       100 
Summa omsättningstillgångar   4.500     4.500 
Summa tillgångar   7.000 + 1.500    8.500 
 
SKULDER OCH EGET 
KAPITAL [tkr] 

    

Eget kapital     

Aktiekapital      1.500    

Reservfond      150    

Balanserad vinst eller förlust      50    

Periodens resultat   − 1.700    

Summa eget kapital   0 + 1.500    1.500 
Avsättningar      500        500 
Långfristiga skulder      1.600        1.600 
Kortfristiga skulder   4.900     4.900 
Summa skulder   6.900     6.900 
Summa skulder och eget 
kapital   7.000 + 1.500    8.500 

 

                                                   
72 Exempel kommer av FAR:s rekommendationer i redovisningsfrågor, RedR 2 kontrollbalansräkning, Bilaga Exempel 
på uppställning. Siffrorna är dock justerade. 
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Noter: 

Not 1: Den ordinarie redovisningen upprättas enligt bolagets ordinarie regelverk, K2. 

Not 2: Övervärden antas finnas. 

Not 3: Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar har tagits upp till värde enligt kostnadsföringsmodellen. 

 

4.2.2 Problemet i praktiken 
 

Exemplet ovan behöver inte ge upphov till problem för bolaget eller dess borgenärer. Det är först om 

bolaget tvingas till likvidation eller konkurs efter att denna kontrollbalansräkning har upprättats, som 

en skada eventuellt har åsamkats borgenär eller annan. I Not 2 har bolaget justerat upp inventarier 

och verktyg. Att värdera tillgångar efter deras försäljningsvärde blir i många fall baserat på 

antaganden. Det finns inte alltid jämförbara produkter i liknande skick på marknaden och risken är 

att marknaden för inventarierna är försvinnande liten. Att det är ett praktiskt svårt problem kommer 

utvecklas vidare i avsnitt 5.5.3, där Göta Hovrätt år 2013 i mål T 2078/12 prövade huruvida 

försumlighet förelåg hos bolagets företrädare när är en fartygsvärdering visade sig vara missvisande. 

Materiella anläggningstillgångar kan värderas på flera sätt och beroende på värderingsval kan en 

missvisande värdering uppkomma. I exemplet i avsnitt 4.2.1 hade bolaget i sin ordinarie redovisning 

inte tagit upp några immateriella anläggningstillgångar, men har valt att ta upp dem i 

kontrollbalansräkningen antingen genom K3:s regelverk alternativt genom nettoförsäljningsvärdet i 

25 kap. 14 § 2 p. ABL. Den aktuella tillgången kan exempelvis vara det tidigare nämnda egen 

upparbetade datasystemet. Systemet är för bolaget samt andra aktörer på marknaden av betydelse, 

men det finns endast ett fåtal andra aktörer på marknaden. Bolaget har även tidigare blivit erbjudet 

två miljoner svenska kronor för systemet. Frågan kvarstår dock vad är systemet värt? Skulle en 

värdering göras enligt nettoförsäljningsvärdet, är det rimligt att ta upp systemets värde till två miljoner 

kronor? Även om den aktör som tidigare var intresserad att köpa rättigheterna till systemet, nu har ett 

eget upparbetat system. Ska systemet tas upp enligt K3? Oavsett val av modell aktualiseras en 

värderingsproblematik när det ska sias in i framtiden om hypotetiska förhållanden. Faktum är att 

bolag som ska upprätta en kontrollbalansräkning i teorin kan upprätta flera kontrollbalansräkningar 

där de använder sig av olika redovisningstekniker, för att sedan kunna välja att upprätta den 

kontrollbalansräkning som är mest passande för bolaget. Enligt vår mening visar detta ytterligare på 

problematiken och även i viss mån legitimiteten för regelverket om kontrollbalansräkning.  
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5. Konsekvenser för bolagsföreträdarna enligt 25 kap ABL 

 

5.1 Inledning till personligt betalningsansvar 
 

I detta kapitel behandlas under vilka omständigheter bolagsföreträdare anses vara försumlig och vilka 

möjligheter denne har att exculpera sig från det personliga betalningsansvaret. Ansvarsreglerna 

återfinns i 25 kap. 18-20 §§ ABL och blir tillämpliga vid avsteg från reglerna i 25 kap. 13–17 §§ 

ABL. Styrelsen bär ansvaret vid underlåtenhet att iaktta dessa regler. Ett personligt betalningsansvar 

följer också för den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet rättshandlar å bolagets vägnar, 

tillika aktieägare i bolaget som med vetskap att likvidationsskyldighet för bolaget råder deltar i ett 

beslut att fortsätta dess verksamhet.73  

 

5.2 Ansvarsgrund – Underlåtelse att upprätta en kontrollbalansräkning 
 

5.2.1 Vad innebär underlåtenhet? 
 
I 25 kap. 18 § 1 st. ABL stadgas tre ansvarsgrunder för vilka bolagets företrädare kan bli personligt 

betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Betalningsansvaret avser de nya förpliktelser som 

uppkommit i bolaget efter det att styrelsen underlåtit att vidta åtgärder.74 Det personliga 

betalningsansvaret är därför knutet till en viss ansvarsperiod, varför det är av betydelse att fastställa 

periodens början och slut.75 I 25 kap. 18 § 1 st. 1 p. föreskrivs följande ansvarsgrund:  

 

”Om styrelsen har underlåtit att i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en 

kontrollbalansräkning enligt 14 §.”  

 

Med beaktande av vad som tidigare framställts under kapitel 3 avseende 25 kap. 13 § och 14 § ABL 

blir bedömningen av underlåtenheten; huruvida styrelsen haft skäl att anta kritisk kapitalbrist, om 

styrelsen genast låtit upprätta en kontrollbalansräkning samt huruvida denna upprättats i enlighet med 

gällande normer för ansvarsfrågan. Det framgår inte explicit av ABL men en oriktig 

kontrollbalansräkning, i den mån avvikelse från vad en korrekt upprättad sådan enligt 25 kap. 14 § 

ABL skulle utvisa är ansvarsgrundande. Är den inte korrekt föreligger ansvar för underlåtenhet enligt 

25 kap. 18 § ABL.76 Vad som här torde åsyftas är att det egna kapitalet är för högt på grund av en 

alltför hög tillgångsvärdering eller för lågt värderade skulder. Enligt Lindskog är emellertid 

                                                   
73 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 18 §, Lexino 2018-06-26. 
74 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 35. 
75 Lindskog, Stefan, s. 125–129. 
76 Nerep, Erik, s. 543. 
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felaktigheter i en kontrollbalansräkning inte ansvarsgrundande om styrelsen har ansetts uppfyllt sin 

handlingsplikt.77  

 

25 kap. 18 § 1 p. ABL blir även gällande mot den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet 

handlar för bolagets räkning. Med detta avses att personen i fråga deltar i beslut om att rättshandla 

för bolagets räkning eller på eget initiativ företräder bolaget i samband med att en rättshandling 

företas. Vilka personer som torde vara aktuella i detta fall är normalt VD och personer som företräder 

bolaget såsom särskild firmatecknare, ett ombud eller anställd med ställningsfullmakt. Företrädaren 

med lägre befattningsgrad i bolaget torde emellertid undgå personligt betalningsansvar eftersom det 

inte kan förutsättas att den har vetskap om styrelsens underlåtenhet.78 Ansvaret är begränsat till endast 

de förpliktelser som uppkommer genom företrädarens handlande, exempelvis att den fortsätter att 

driva bolaget trots vetskap om styrelsens underlåtenhet att vidta åtgärder enligt 25 kap ABL. 

Ansvarsgrunderna enligt första och andra stycket kan undvikas om personen kan visa att någon 

försummelse inte förelegat enligt 25 kap. 18 § 3 st. ABL. Avgörande för ansvarsfrågan är vilken roll 

företrädaren har i bolaget och tillgången av information som denne har haft. 79 

 

5.2.2 Aktieägares ansvar 
  
Ansvarsgrunderna enligt 25 kap. 18 § ABL omfattar ej aktieägarna. Aktieägarnas ansvar regleras i 

25 kap. 19 § ABL. De ansvarar solidariskt med övriga bolagsföreträdare enligt 18 § i förevarande 

kapitel vid vetskap om föreliggande likvidationsskyldighet men ändock deltar i beslut att fortsätta 

verksamheten. Aktieägarens ansvar kommer inte närmare att utredas eftersom ansvaret aktualiseras 

först vid likvidationsskyldighet, i anslutning till kontrollstämmorna.80 Det ska emellertid tydliggöras 

att ansvar åligger den som på grund av sin faktiska ställning har ett bestämmande inflytande över 

bolagets förvaltning. Vilka som här åsyftats är faktiska företrädare som formellt inte tillhör bolaget. 

Det kan således handla om en dominerande fysisk aktieägare som faktiskt deltar i beslutsfattandet 

eller direkt utövar sitt bestämmande inflytande.81 

 

5.2.3 Styrelsesuppleantens ansvar 
 
Högsta domstolen har i ett avgörande fastställt att skyldigheterna i 25 kap. ABL inte kan tillämpas på 

en suppleant. Ansvarsfriheten förutsätter att suppleanten inte inträtt i den ordinarie 

                                                   
77 Lindskog, Stefan, s. 63. 
78 Prop. 2000/01:150 s. 99, Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 75. 
79 Prop. 2000/01:150 s. 99. 
80 Lindskog, Stefan, s. 132. 
81 Prop. 2000/01:150 s. 100. 
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styrelseledamotens ställe. För det att suppleanten inträtt i en ordinarie styrelseledamots ställe ansvarar 

denne om denne aktivt deltagit i styrelsearbetet eller har varit involverad i väsentliga beslut fattade 

av bolaget.82 Liknande förutsättning för ansvar torde bli gällande mot en s.k. ”shadow director”, vilket 

avser att någon annan verkställer skyldigheterna som egentligen åvilar den ordinarie 

styrelseledamoten.83 

 

5.3 Faktisk kapitalbrist 
  
En ytterligare förutsättning för att ansvar föreligger är att en faktisk kapitalbrist förelegat vid 

tidpunkten när käranden hävdar att det funnits skäl att anta kritisk kapitalbrist enligt 25 kap. 18 § 4 

st. 1 men. ABL. Bevisbördan åvilar den som påstår att faktisk kapitalbrist förelegat, men med en viss 

bevislättnad.84 Enligt förarbetena uteslöts att i lagtexten precisera beviskravet i syfte att undvika 

tolkningssvårigheter. I NJA 1988 s. 620 och NJA 1993 s. 484 användes av HD ordet ”visa” 

föreliggande faktisk kapitalbrist vilket Lagrådet anser tydliggör att ingen bevislättnad föreligger.85  

 

Högsta domstolen har i NJA 2009 s. 210 klarlagt bevisprövningen för det personliga 

betalningsansvaret när det finns skäl att anta att mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet har 

förbrukats.86 I målet hade bolagsborgenären väckt talan mot två styrelseledamöter sedan borgenären 

inte hade fått utdelning på sin fordran i bolagets konkurs. Enligt HD förutsätter ett personligt 

betalningsansvar att bolagets eget kapital faktiskt understigit den kritiska gränsen, och att styrelsen 

underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning trots att det har funnits skäl att anta att bolagets eget 

kapital understigit den kritiska gränsen. Det var i målet ostridigt att faktisk kapitalbrist förelåg samt 

en underlåtenhet eftersom bolagets styrelse inte hade upprättat en kontrollbalansräkning. Det åvilar 

den som gör betalningsansvaret gällande att visa dessa två förutsättningar. HD förklarade dock att 

kan käranden påvisa att faktisk kapitalbrist förelegat vid en viss tidpunkt, är således bevisbördan 

beträffande rekvisitet ”skäl att anta” uppfylld. HD konstaterade därför att styrelseledamöterna inte 

hade bevisbördan att visa på att den saknade skäl att anta att bolagets eget kapital hade understigit 

den kritiska gränsen. 

 

Enligt Lindskog råder ingen bevislättnad angående misstankebedömningen ”skäl att anta” utan måste 

påvisas separat. Förs en ansvarstalan mot en ledamot på grund av kritisk kapitalbrist som nekar ansvar 

på grund av att övervärden fanns, måste käranden motbevisa såväl påståendet om övervärdet som 

                                                   
82 NJA 1985 s. 439. 
83 Lindskog, Stefan, s. 126. 
84 NJA 1988 s. 620, NJA 1993 s. 484. 
85 Prop. 2000/01:150 s. 49. 
86 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 137. 
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skälet varför ledamoten trodde att övervärdet fanns.87 Bevisbördan för felaktigheter i 

kontrollbalansräkningen åligger således den som hävdar föreliggande fel. Eventuella felaktigheter 

med hänsyn till 25 kap. 14 § ABL kan vara ansvarsgrundande för styrelsen men detta förutsätter att 

felet medfört att kontrollbalansräkningen inte resulterat i någon kritisk kapitalbrist trots att det var 

fallet.88 

 

5.4 Ansvarets upphörande  
 

Ett personligt betalningsansvar kan inte bli aktuellt för tiden innan kontrollbalansräkningen senast 

ska vara upprättad. Syftet är att låta tidsfristen för att senast upprätta en kontrollbalansräkning utgöra 

tidpunkten för när det personliga betalningsansvaret börjar löpa.89 När tidpunkten för ansvar har 

börjat löpa svarar, de rättssubjekt som är föremål för ansvaret, för uppkomna förpliktelser till dess att 

ansvarsperioden avbryts genom att vidta de angivna rättelserna i 25 kap. 20 § ABL.90 Begreppet 

förpliktelse omfattar en betalningsförpliktelse som uppkommer för bolagets räkning vilken inte 

endast omfattas av förpliktelser som följer av ett rättshandlande utan omfattar även skatteskulder och 

skadeståndsansvar.91 Bedömningen huruvida en ny förpliktelse har uppkommit utgår ifrån 

möjligheterna som funnits att påverka avtalsförhållandet under ansvarsperioden.92 Utifrån 

gäldenärens sida bör det vara avgörande om förpliktelsen kan undgås utan att någon 

ersättningsskyldighet uppstår för denne. Lindskog anser istället att fastställandet om en ny förpliktelse 

har uppkommit under ansvarsperioden ska bedömas med hänsyn till om borgenärens riskexponering 

har ökat, genom att risken för att borgenärens fordring inte ska kunna regleras.93 Enligt Nerep torde 

Lindskog åsyfta riskexponeringen hos både befintliga och tillkommande borgenärer i syfte att skydda 

deras rättigheter. Följaktligen ska bestämmelsen ses mot bakgrund av att skydda de två 

borgenärstyperna. Befintliga borgenärer skyddas om bolaget likvideras innan det har tömts på 

tillgångar och tillkommande borgenärer när de varnas om bolagets ekonomiska situation. Det så 

kallade ”varningsintresset”94, att tillkommande borgenärer ska bli varse om bolagets situation, kan 

emellertid inte utläsas av 25 kap. 18 § ABL utan de tillkommande borgenärerna varnas först i och 

med likvidationen. Ett bindande avtal som har slutits under ansvarsperioden och medfört en 

                                                   
87 Lindskog, Stefan, s. 41. 
88 Lindskog, Stefan, s. 60. 
89 Prop. 2000/01:150 s. 100, jmfr Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 18 §, Lexino 
2018-06-26. 
90 Prop. 2000/01:150 s. 46–47. 
91 Lindskog, Stefan, s. 180–81. 
92 NJA 2013 s. 725. 
93 Lindskog, Stefan, s. 176. 
94Lindskogs uttryck vilket tidigare har tagits upp i avsnitt 2.2. 
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betalningsskyldighet anses vara en uppkommen förpliktelse men det kan vara svårare att hantera där 

förpliktelsen som följer av avtalet uppkommer när ansvarstiden har upphört.95 

 

I 25 kap. 20 § ABL stipuleras tre handlingar vilka föranleder att det personliga betalningsansvaret för 

uppkomna förpliktelser upphör. Ansvarsperioden avbryts när likvidationsprövning har hänskjutits till 

rätten, en kontrollbalansräkning visar att eget kapital täcker hela aktiekapitalet eller när beslut om 

likvidation har gjorts.96 En särskild preskriptionsregel finns dessutom föreskriven i 25 kap. 20 a § 

ABL vilken begränsar kärandens rätt att efter tre år göra personligt betalningsansvar gällande för en 

förpliktelse. Denna preskriptionstid kan inte avbrytas.97  

 

Utifrån vad som har redogjorts för i ovanstående avsnitt98 kan följande exempel tydliggöra reglernas 

innebörd i praktiken:99 

1, Styrelsen borde den 1 mars, till följd av en längre tid av förlustbringande verksamhet, haft skäl att 

anta att bolaget led av kritisk kapitalbrist.  

2, Styrelsen ska därför låta genast upprätta en kontrollbalansräkning. Tidristen att upprätta en 

kontrollbalansräkning, beaktat hypotetiska omständigheter, bestäms till 30 dagar. En 

kontrollbalansräkning ska således vara upprättad senast 31 mars.  

3, Om det fordras, ska kontrollbalansräkningen granskas av bolagets revisor vid tidsfristens utgång.  

4, Har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 14 § ABL senast den 31 

mars kan inget personligt betalningsansvar aktualiseras för styrelseledamöterna eller annan.  

5, Har styrelsen inte upprättat en kontrollbalansräkning senast 31 mars blir det personliga 

betalningsansvaret gällande. Antag att en kontrollbalansräkning istället upprättas 20 april vilket får 

samma effekt som att en rättelse har gjorts enligt 25 kap. 20 § 2 p. ABL. I detta fall föreligger ett 

underlåtenhetsansvar mellan perioden 31 mars – 20 april varvid ett personligt betalningsansvar 

utlöses för uppkomna förpliktelser under denna period.  

 

5.5 Exculpering 
 
 
Det personliga betalningsansvaret aktualiseras inte om styrelseledamot eller annan bolagsföreträdare 

kan visa att denne inte har varit försumlig enligt 25 kap. 18 § 3 st. ABL.  Annorlunda uttryckt åsyftas 

                                                   
95 Nerep, Erik, s. 566. 
96 25 kap. 18 § 1–3 p. ABL. 
97 Prop. 2012/13:65 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar s. 12. 
98 Se avsnitt 5.1–5.4. 
99 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 13 §, Lexino 2018-06-26. 
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härvid en exculperingsregel, vilken undanröjer ansvaret trots att faktisk kapitalbrist och underlåtenhet 

föreligger i enlighet med 25 kap. 18 § ABL.100 

 

I NJA 2012 s. 858 har vissa klargöranden gjorts för prövningen av exculperingsregeln i 25 kap. 18 § 

3 st. ABL.101 Omständigheterna i målet var att personligt betalningsansvar krävdes av två 

styrelseledamöter avseende obetalda inköp vilka gjordes efter det att ledamöterna tillträtt styrelsen. 

Två år före deras inträden förelåg kapitalbrist i bolaget. Säljaren som inte hade erhållit betalning, 

grundande sin talan på att någon kontrollbalansräkning inte hade upprättats varför en ansvarsperiod 

skulle anses ha börjat löpa.  Styrelseledamöterna förnekade försumlighet eftersom ett kapitaltillskott 

genom nyemission hade gjorts varvid full täckning för aktiekapitalet fanns vid utgången av 2003. 

Enligt ledamöterna var fastställandet av årsredovisningen år 2003 på bolagsstämman att likställa med 

en andra kontrollbalansräkning och därmed avbröts ansvarsperioden. 

 

HD hänvisade till NJA 2009 s. 210102 och konstaterade att prövningen av det personliga 

betalningsansvaret ska göras i två led. I det första ledet prövas de objektiva förutsättningarna, det vill 

säga om faktisk kapitalbrist och underlåtenhet föreligger. Om dessa förutsättningar kan påvisas av 

käranden ska det andra ledet av prövningen följas av en försumlighetsprövning.103 I förevarande fall 

fann HD att de objektiva förutsättningarna förelåg, varför det prövades om styrelseledamöterna var 

ansvariga enligt culparegeln i 25 kap. 18 § 3 st. ABL. HD tydliggjorde att har käranden visat de 

objektiva förutsättningarna gäller vid försumlighetsprövningen en omkastad bevisbörda. 

Styrelseledamoten måste i sådana fall visa varför han inte varit försumlig.104 

 

Vidare angav HD att försumlighetsprövningen borde vara inriktad på om ledamoten agerat försvarligt 

mot bakgrund av situationen som bolaget befann sig i vid den givna tidpunkten. HD betonade därför 

två tidsprövningar, dels tidsutrymmet för möjligheten att in hämta kunskap, dels tid för överväganden 

och genomförande av befogade åtgärder. Av särskild betydelse i förevarande fall var att de två 

styrelseledamöterna hade tillträtt sina uppdrag långt efter att en kontrollbalansräkning borde ha 

upprättats. HD tydliggjorde att ett ansvar inte kunde tillämpas retroaktivt men tidigare förhållanden 

ska likväl tillmätas en viss relevans, på så sätt att prövningen av ledamöternas ansvar får göras med 

utgångspunkt i den situationen som bolaget befanns sig i vid tiden för ledamöternas inträde i styrelsen. 

Enligt HD borde styrelseledamöterna visserligen ha insett föreliggande kapitalbrist men de ansågs 

                                                   
100 Nerep, Erik, s. 550. 
101 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 148. 
102 Se avsnitt 5.3. 
103 NJA 2009 s. 210, HD:s Domskäl p. 7. 
104 NJA 2009 s. 210, HD:s Domskäl p. 18 och p. 20. 
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inte ha varit försumliga beaktat att de skyndsamt hade vidtagit åtgärd med anledning av den kritiska 

kapitalbrist som förelåg i bolaget.105 Härav följde att de inte ådragit sig ett personligt 

betalningsansvar.  

 

Nuvarande bestämmelse i 25 kap. 18 § 3 st. ABL är enligt Lindskog konstruerad som en 

bevisbörderegel vars innebörd ger uttryck för en exculperingsprincip.106 I propositionen till 25 kap. 

18 § 3 st. ABL framgår att det bör anses vara lättare för den som ansvaret riktas mot att framställa 

förmildrande omständigheter, än för käranden att såvitt ska bevisa objektiva förutsättningar för ansvar 

som försumlighet.107 Enligt Andersson förtydligas genom domen att försumlighetsprövningen har sin 

grund i den traditionella culparegeln. Formuleringarna ”den” och ”han eller hon” i 25 kap. 18 § 3 st. 

ABL tydliggör att det solidariska ansvaret måste bedömas individuellt. Bevisbördan är placerad på 

den enskilde med hänsyn till att han eller hon ska visa att ingen försumlighet föreligger.108 

 

5.5.1 Exculpering styrelseledamoten 
 
Ansvarsgrunden i 25 kap. 18 § 1 p. ABL är knuten till styrelsen såsom bolagsorgan.109 Exculpering 

prövas dock individuellt, varför det är av betydelse vid försumlighetsprövningen enligt 25 kap. 18 § 

3 st. ABL att avgöra vad som förväntas av personen utifrån dennes befattning och inflytande i 

aktiebolaget. Styrelsens uppgifter regleras av 8 kap. ABL och utgörs sammantaget av en skyldighet 

för styrelsen att organisera bolaget på sådant sätt att den kan tillgodogöra sig information och material 

om bolagets ekonomiska situation och övriga förhållanden. Huruvida styrelseledamoten borde ha haft 

skäl att anta kritisk kapitalbrist vid en viss given tidpunkt ska bedömas objektivt utifrån vad en 

ledamot med en väl fungerande rapportering om bolagets ekonomiska situation borde ha misstänkt.110 

Bedömningsunderlaget utgörs inte enbart av vad som bör framgå av en väl fungerande rapportering, 

utan också av omständigheter som kan påverka bolagets ekonomiska ställning. En styrelseledamot 

förväntas följaktligen ha nödvändig juridisk och ekonomisk kunskap för att kunna misstänka att den 

kritiska gränsen är ett faktum. Med hänsyn till denna ansvarsbedömning torde det innebära 

begränsade möjligheter för styrelseledamöterna att exculpera sig från personligt betalningsansvar.111 

 

                                                   
105 NJA 2009 s. 210, HD:s domskäl p.32. 
106 Lindskog, Stefan, s. 137. 
107 Prop. 1987/88:10 s. 71. 
108 Andersson, Håkan, Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter, Analyser InfoTorg Juridik, publicerad 
2013-01-10, http://www.infotorg.se (hämtad 2019-05-09). 
109 Lindskog, Stefan, s. 29. 
110 Prop. 2000/01:150 s. 99. 
111 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 13, 18 §§, 25 kap. Lexino 2018-06-26. 



 30 

Andersson benämner HD:s två tidsprövningar i NJA 2012 s. 858 som informations- och 

åtgärdsaspekter.112 Informationsaspekten är sammankopplad med skyldigheten för styrelsen att hålla 

sig informerad i enlighet vad 8 kap. ABL stipulerar. Lindskog hävdar emellertid att styrelsens 

informationsskyldighet inte får vara oskäligt långtgående eftersom det kan föreligga omständigheter, 

vilka föranleder att styrelseledamoten inte kunnat inse eller borde ha insett befarad kritisk kapitalbrist. 

Vad som här åsyftas är enligt Lindskog en bevislättnad för ledamoten men som inte kan låta sig 

generaliseras utan omständigheten som sådan får avgöra hur stor dennes bevislättnaden ska vara när 

exculpering åberopas.113 Omständigheten såsom en bristande rapportering vilket föranlett att 

styrelsen inte i rätt tid haft ”skäl att anta” faktisk kapitalbrist har inte aktualiserat någon 

exculpering.114 Det råder också begränsade möjligheter för styrelseledamöter att exculpera sig från 

ansvar trots att styrelsen  har vilseletts med missvisande siffror om bolagets faktiska ställning.115 

Övervakningen och uppföljande åtgärder av styrelsen ökar om bolaget under längre period har visat 

negativa resultat.116 Nerep tycks ansluta sig till Lindskogs uppfattning att de faktiska 

omständigheterna måste beaktas för att avgöra bevislättnaden hänförlig till exculperingen. 

Ledamoten bör ges möjlighet att exculpera sig från ansvar när det har förelegat missvisande 

information som inte har grundat någon misstanke om kritisk kapitalbrist men utrymmet för 

exculpering kan inte förta den handling- och informationsplikt som åvilar styrelsen.117  

 

Den andra tidsprövningen, det vill säga åtgärdsaspekten, menar Andersson ska grundas på en 

helhetsbedömning huruvida åtgärderna kan anses vara för riskabla till nackdel för 

bolagsborgenärerna. Följaktligen är rimligheten för fortsatt fortlevnad av betydelse inom ramen för 

åtgärdsaspekten vilket anknyter till NJA 2012 s. 858, nämligen att HD godkände försöket att läka 

kapitalbristen istället för att träda i likvidation. Culpabegreppet i 25 kap. ABL inbjuder avvägningar 

av många ”för-och-emot-aspekter” för bolagsföreträdarna vilket innebär att bedömningsmallen 

måste utgå ifrån den rådande situation när åtgärden företogs. När sedermera culpavärderingen ska 

göras ska det inte konstateras vilket det bästa handlingsalternativet var, utan vad som kan tänkas 

vara acceptabelt beaktat den rådande situationen som bolaget befann sig i.118  

 

I bolag som omfattas av kravet på en ordförande i styrelsen uppstår möjligheten för övriga 

ledamöter att exculpera sig från ansvar. Detta kan bli aktuellt i bolag där styrelseordföranden mellan 

                                                   
112 Andersson, Håkan. 
113 Lindskog, Stefan, s. 138–139. 
114 Svea Hovrätt 1993 DT 24, T 1479/92. 
115 Hovrätten för Västra Sverige 2007, T 2480/06. 
116 Hovrätten för Västra Sverige 2006, T 2383/06. 
117 Nerep, Erik, 2003 s. 552. 
118 Andersson, Håkan. 
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två styrelsemöten erhållit alarmerande uppgifter som kan grunda ”skäl att anta” kritisk kapitalbrist, 

men enligt 8 kap. 18 § ABL underlåtit att på eget initiativ sammankallat till ett styrelsemöte. Ett 

ansvar för eventuellt dröjsmål med att upprätta kontrollbalansräkning bör inte vara gällande för 

övriga ledamöter, givet att de skyndsamt upprättar kontrollbalansräkning vid nästföljande 

styrelsemöte.119 En arbetsfördelning i styrelsen, exempelvis att samtliga ledamöter inte har att 

beakta förhållanden som kan föranleda kapitalbrist står, indirekt i strid med 8 kap. 4 § ABL och är 

därför inte särskilt lämplig.120 Möjligheten till exculpering torde bli aktuell i fall att 

styrelseledamoten reserverat sig mot styrelsebeslut att inte låta upprätta en kontrollbalansräkning 

eller annan jämförlig åtgärd kopplad till en kontrollbalansräkning.121 För att utröna huruvida 

styrelseledamoten ska dömas för ett personligt betalningsansvar bör en sådan reservation vara tydlig 

utifrån ett bevishänseende.122  

 

5.5.2 Exculpering övriga bolagsföreträdare 
 
 
Frågan om exculpering blir också aktuell när bolagsföreträdare, trots vetskap om styrelsens 

underlåtenhet, rättshandlar för bolagets räkning. En befrielse från ansvar torde i praktiken vara svår 

att hävda för övriga bolagsförträdare eftersom ett personligt ansvar förutsätter vetskap. Den som med 

sådan vetskap åsidosätter kapitalskyddsreglerna torde normalt inte kunna visa på att denne inte har 

varit försumlig.123 Det framkommer dock i propositionen att ansvarsfrihet bör råda i den situationen 

när någon i underordnad ställning åläggs att rättshandla för bolagets räkning trots full vetskap om 

styrelsens underlåtenhet.124 Övriga bolagsföreträdare torde befrias från personligt betalningsansvar 

om rättshandlandet varit i syfte att begränsa en större skada för bolaget.125 

 

5.5.3 Exculpering kopplad till upprättad kontrollbalansräkning 
 
 
Enligt Lindskog aktualiseras frågeställningen om styrelsen har uppfyllt sin handlingsplikt trots en 

felaktig kontrollbalansräkning, som inte uppvisar någon kritisk kapitalbrist trots att den faktiskt 

föreligger. Denna bedömning måste grundas utifrån varför felet har uppstått och felets karaktär. Det 

är således av betydelse att konstatera om styrelsen kände till eller borde ha känt till felet vid 

                                                   
119 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 18 §, Lexino 2018-06-26. 
120 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 18 §, Lexino 2018-06-26. 
121 Prop. 2000/01:150 s. 44. 
122 Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, Stockholm, 2003 s. 556. 
123 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 76. 
124 Prop. 2000/01:150 s. 46 och s. 99. 
125 Nerep, Erik, s. 560. 
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upprättandet av kontrollbalansräkning.126 Försumlighetsprövningen hänförlig till en felaktig 

kontrollbalansräkning har prövats av Göta Hovrätt 2013 i mål T 2078/12. I målet ansåg såväl 

tingsrätten som hovrätten att bolagets styrelseledamöter hade agerat försumligt vid värderingen av ett 

fartyg. Den felaktiga värderingen ledde till att det egna kapitalet översteg den kritiska gränsen. 

Styrelseledamöterna bestred personligt betalningsansvar med hänvisning till att de i vart fall inte hade 

varit försumliga. Styrelsen var medveten om bolagets ekonomiska problem under hösten 2006 och 

lät därför upprätta en fiktiv kontrollbalansräkning i november 2006. I denna värderades fartyget till 

16,9 miljoner kronor med hjälp av anlitade externa bedömare. Ett aktieägartillskott om 4,3 miljoner 

kronor gjordes dessutom varför styrelsen ansåg att ingen kontrollbalansräkning behövde upprättas 

eftersom det egna kapitalet översteg den kritiska gränsen. I tingsrättens bedömning belystes särskilt, 

med hänvisning till NJA 2005 s. 792, att när en kritisk kapitalbrist föreligger ska styrelsen beakta ett 

särskilt handlingsmönster, som ska leda till att kapitalbristen läks eller att bolaget träder i likvidation. 

Nu nämnda handlingsmönster hade styrelsen inte följt. Vidare anförde tingsrätten att bevisbördan 

åvilar den som gör ansvaret gällande. I detta fall kunde käranden visa att fartyget endast vid ett tillfälle 

hade värderats till 16,9 miljoner kronor. En sådan hög värdering skulle aldrig godkännas vid en 

revisorsgranskning som i detta fall inte hade gjorts. Konkursförvaltaren ansåg dessutom att köpet av 

fartyget om 12 miljoner kronor skedde till ett överpris. Vid värderingen ska i normalfallet 

fortlevnadsprincipen tillämpas, det vill säga utifrån antaganden om fortsatt verksamhet. I detta fall 

hade det dock diskuterats att bolaget skulle säljas varför tingsrätten ställde sig tveksam till att tillämpa 

fortlevnadsprincipen.  

 

Hovrätten delade tingsrättens uppfattning. Hovrätten konstaterade att bevisvärdet av 

fartygsvärderingen var låg eftersom den fiktiva kontrollbalansräkningen inte hade revisorsgranskats. 

I en ny fiktiv kontrollbalansräkning ungefär ett år senare värderades fartyget till 12 miljoner kronor 

och i en årsredovisning strax innan konkursen i maj 2008 togs fartyget upp till ett värde om 10,2 

miljoner kronor. Hovrätten var av den meningen att käranden uppfyllt sin bevisbörda att fartyget 

maximalt var värt 12 miljoner kronor. Hovrätten delade vidare tingsrättens bedömning angående att 

styrelseledamöterna inte kunnat visa att de inte hade varit försumliga. Styrelsen hade befarat en 

kapitalbrist men uppskattat ett värde utan att anlita erforderlig expertis, exempelvis en auktoriserad 

värderingsman. Aktieägartillskottet hade inte utifrån en korrekt värdering av fartyget läkt den kritiska 

kapitalbristen. Således utdömdes ett personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna. 

 

                                                   
126 Lindskog, Stefan, s. 65 och s. 147. 
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Av rättsfallet framgår att det är av betydelse att dolda reserver kan styrkas på ett trovärdigt sätt i en 

hypotetisk eller upprättad kontrollbalansräkning, varför det är av relevans att värderingar utgår med 

hjälp av en auktoriserad värderingsman eller jämförlig expertis.127 I ett tidigare hovrättsavgörande 

bedömdes emellertid det inte vara nödvändigt med extern expertis för att bedöma eventuella 

övervärden, utan det var tillräckligt att det fanns erforderlig kompetens inom bolaget.128 

                                                   
127 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 331. 
128 Göta Hovrätt 1991, T 341/90. 
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6. Skadeståndsskyldigheten enligt 29 kap. ABL  
 

6.1 Introduktion av skadeståndsansvaret 
 
 
Ett åsidosättande av reglerna i 25 kap. 13–18 §§ ABL exponerar styrelsen för ett skadeståndsansvar 

enligt 29 kap. ABL. Enligt Lindskog kan ett skadeståndsansvar bli aktuellt om det kan visas att den 

felaktiga handlingen eller underlåtenheten orsakat en ekonomisk skada. Lindskog exemplifierar 

skadeståndsansvaret med huruvida ett bolag skulle ha tidigarelagt en likvidation och 

bolagsborgenärens skadeståndsanspråk mot en ledamot. Bolagsborgenären kommer i förevarande fall 

anse att bestämmelserna i 25 kap. ABL avser att skydda dennes intressen, sålunda att en tidigarelagd 

likvidation hade varit till borgenärens fördel. Normavvikelsen av 25 kap. ABL torde utgöra grund för 

skadestånd.129 Ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL kan också bli aktuellt om det har skett en 

felaktig värdering med hänsyn till vad justeringarna i 25 kap. 14 § ABL tillåter, och bolaget tvingas 

till likvidation trots att egentliga skäl saknas.130 En borgenär har möjlighet att väcka talan enligt 29 

kap. 1 § ABL eller 25 kap. 18 § ABL.131  

 

Reglerna om skadestånd utgår från bestämmelserna i SkL, vilken stadgar de olika skadeståndstyperna 

och rekvisit för ett skadeståndsansvar. Ett återkommande rekvisit bland skadeståndsreglerna är kravet 

på att skadan har orsakats genom ett vårdslöst beteende, det vill säga att culpa föreligger. 

”Oaktsamhet” eller ”försumlighet” används synonymt till ordet vårdslöshet varför dessa ingår i 

begreppet culpa, liksom att skadan har orsakats av ”uppsåt” bedöms utifrån culparegeln.132. Av 1 kap. 

1 § SkL följer att speciallagstiftning ska vara gällande istället för de allmänna reglerna i SkL. 

 

6.2 Culpabedömningen i 29 kap. 1 § ABL 
 
 
Skadeståndsreglerna i ABL är sådan speciallagstiftning som är gällande framför SkL, och i 29 kap. 1 

§ ABL stadgas det externa – respektive interna skadeståndsansvaret. Det interna skadeståndsansvaret 

regleras i första meningen i förevarande paragraf och innebär att bolaget är skadelidande. 

Aktiebolagets stiftare, VD och styrelseledamot är skadeståndsskyldiga om de uppsåtligen eller av 

oaktsamhet har skadat bolaget vid fullgörandet av sitt uppdrag. Enligt 29 kap. 1 § andra meningen 

ABL har de även ett externt skadeståndsansvar mot aktieägare eller annan som har skadats genom 

                                                   
129 Lindskog, Stefan, s. 23–24. 
130 Nerep, Erik, s. 544. 
131 Dotevall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, Tredje upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 241. 
132 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010 s. 127. 
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överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen.133 Utgångspunkten för culpabedömningen är 

frågan om personen borde ha handlat på ett annat sätt. Vägledning för att besvara den frågan är att 

identifiera en aktsamhetsstandard som återfinns i lagstiftning och andra föreskrifter. Vid 

culpabedömningen i detta avseende kontrolleras därför om personens handling eller underlåtenhet 

åsidosatt någon rättslig norm eller normer genom prejudikat och sedvänja. Även om normer har 

överträtts, kan ett visst utrymme lämnas till en fri culpabedömning.134 Aktsamhetsstandarden för det 

interna skadeståndsansvaret blir att beakta den omsorgsplikt som styrelseledamoten har att iaktta vid 

fullgörandet av sitt uppdrag mot bolaget.135 För att bedöma innebörden och omfattningen av 

omsorgspliktens uttrycker Sandström att den som erhåller uppdraget som styrelseledamot torde vara 

observant på att uppdraget är affärsmässigt betingat, vilket innebär att verka för bolagets vinstsyfte 

men som är förenat med ett risktagande. Handlingen eller underlåtenheten från att vidta handlingen 

kan enbart accepteras om detta är i syfte att efterfölja bolagets lönsamhetsintressen. Enligt Sandström 

belyses också med hänsyn till att styrelseledamöterna ska beakta bolagets intressen är ledamöterna 

att jämställas med sysslomän, vilket torde till viss grad grunda culpabedömningen utifrån vad 

sysslomannaansvaret stipulerar.136 Av förarbetena till ABL 75 framgår att styrelseledamoten ska 

iaktta den omsorg som en syssloman förutsätts att beakta och ledamoten har i regel handlat oaktsamt 

om denne avvikit från den lojalitets – eller vårdplikt som innefattas i dennes sysslomannaliknande 

ställning.137 Lojalitets – och vårdplikten innefattar de rättsliga plikter i enlighet med ABL som 

ledamöterna har att följa.138 Styrelseledamotens lojalitetsplikt utgörs av att agera i bolagets intresse 

och undvika intressekonflikter. Vårdplikten innebär att iaktta erforderlig aktsamhet i förvaltningen 

av bolaget. Det kan dock vara svårt att fastställa vilken aktsamhetsstandard som ledamoten är skyldig 

att iaktta i den specifika situationen.139 Sandström är av åsikten att tillämpligheten av 

sysslomannarättsliga regler på styrelseledamöterna inte ska överdrivas med anledning av den 

självständighet som följer av rollen.140   

 

Det externa skadeståndsansvaret syftar till att skydda tredje man utöver aktieägaren. Enligt vad HD 

har uttalat i NJA 2014 s. 272, ska ”annan” i lagtexten förstås med det rättssubjekt som omfattas av 

den överträdda normens skyddsändamål. Följaktligen förutsätter externt skadeståndsansvar en 

normavvikelse utöver culpa och aktieägaren eller ”annan” måste vid skadeståndsanspråket visa att 

                                                   
133 Sandström, Torsten, s. 409-410. 
134 Svernlöv, Carl, Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. Norstedts juridik, 2007. (Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning: 190) s. 135. 
135 Sandström, Torsten, 2017 s. 408, jmfr Prop. 1975:103 Om förslag till ny aktiebolagslag, m.m. s. 540. 
136 Sandström, Torsten, s. 261. 
137 SOU 1971:15 s. 353, Prop. 1975:103. s. 376–377 och s. 540. 
138 Svernlöv, Carl, Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. s. 137. 
139 Strandberg, Jenny, ”Ansvar för affärsbeslut av bolagsledning i svensk rätt”, Juridisk Tidskrift 2017/18 nr 1, s. 86.  
140 Sandström, Torsten, s. 261. 
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normavvikelsen varit uppställd i syfte att skydda deras intressen.141 Därtill följer av huvudregeln att 

den som åberopar culpa har bevisbördan för detta men har skadevållaren avvikit från ABL framgår 

det i förarbetena till ABL att culpa ska presumeras.142  

 

I fallet att det inte går att identifiera en tydlig aktsamhetsstandard för att avgöra om culpa föreligger, 

aktualiseras en fri culpabedömning. I vad som har introducerats ovan i detta avsnitt följer härav en 

helhetsbedömning av fyra faktorer, nämligen risken för skadan, den sannolika skadans storlek, 

möjligheterna att undvika skadan och slutligen personens insikt av risken för skadan. Syftet med 

bedömningen är att besvara om skadevållaren borde ha handlat på ett annat sätt och således varit 

culpös. Den fria culpabedömningen kan anses utgå från en ekonomisk avvägning mellan nytta och 

kostnad av ett handlande som kan orsaka skada, varpå culpa föreligger om skadevållaren tagit för 

stora risker på den skadelidandes bekostnad.143 Styrelseledamöternas möjliga skadeståndsansvar 

enligt ABL prövas individuellt för varje ledamot eftersom det vid culpabedömningen ska beaktas om 

arbetsfördelning har gjorts mellan ledamöterna och hur den är reglerad.144 

 

I NJA 2012 s. 858145 som behandlade försumlighetsprövningen enligt 25 kap. ABL, anförde HD att 

en helhetsbedömning måste göras för att avgöra om personen på det hela taget agerat försvarligt. Den 

framförde härvid de svåra beslutsfrågor som styrelseledamoten i ett krisande bolag ofta ställs inför 

och har ledamoten uppfyllt rimliga krav när det gäller att göra en seriös utvärdering av situationen, 

bör det råda restriktivitet att ifrågasätta det beslutet.146Lindskog menar på att detta ger uttryck åt 

principen the business judgement rule, nämligen affärsbesluten i ett aktiebolag, vilket aktualiserar 

samma aktsamhetsstandard vid skadeståndsansvar mot bolaget enligt 29 kap. ABL. Principen innebär 

att domstolar inte prövar affärsmässigheten i beslutet utan prövningen fokuserar på huruvida den 

bakomliggande metoden för handlandet varit oaktsam.147 Enligt Svernlöv finns ingen uttalad 

”business judgement rule” i svensk rätt men ändock får det anses att en liknande princip är gällande 

i Sverige. Av liknande uppfattning är Dotevall som anser att principen undanröjer styrelseledamotens 

skadeståndsansvar förutsatt att risktagandet är acceptabelt.148  

 

                                                   
141 Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 29 kap. 1 §, Lexino 2018-06-26. 
142 SOU 1995:44 s. 241–242. 
143 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, s.134–135. 
144 SOU 1995:44 s. 243, Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation s. 188, (Jmfr NJA 1936 s. 78, NJA 1973 s. 587). 
145 Se avsnitt 5.5.1. 
146 NJA 2012 s. 858 HD:s Domskäl p. 22. 
147 Lindskog, Stefan, s. 140 och Advokatdagarna, nr 9 2017 Årgång 83, Business judgement rule och principen om 
efterkontrollbarhet, Av M. Andersson. 
148 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion, 2. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 
s. 58, Dotevall, Rolf, s. 108. 
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Personer i företagsledningar och styrelseledamöter ställs regelbundet inför svåra beslut och 

avväganden varför det måste finns en stor marginal innan överträdelse utgör grund för ansvar. De får 

emellertid inte ha handlat oförsvarligt, det vill säga culpöst, men det kan vara svårt att avgöra med 

hänsyn till att en dålig affär kan vara godtagbar.149 Enligt Dotevall handlar vid tillämpningen av ”the 

business judgement rule” om styrelsen haft ett tillräckligt beslutsunderlag och huruvida den har ägnat 

nödvändig omsorg inför beslutsfattandet. Utöver själva beslutsprocessen beaktas också att styrelsen 

på ett noggrant sätt granskat vilka effekter som åtgärden kunnat innebära och möjliga 

handlingsalternativ. Det kan vara svårbedömt att avgöra vilka åtgärder som omfattas av ”the business 

judgement rule” men det torde vara svårt att falla tillbaka på principen när bolagets ekonomiska 

ställning är svag. I sådana fall skärps också kraven på att styrelsebesluten ska fattas med tillräcklig 

omsorg.150 

                                                   
149 Sandström, Torsten, s. 407. 
150 Dotevall, Rolf, s. 109. 
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7. Analys 
 

7.1 Inledning 
 

Rättsutredningen har koncentrerats till när en missvisande kontrollbalansräkning är exculperande 

från personligt betalningsansvar. Beaktat denna frågeställning, aktualiserades att i uppsatsen 

behandla ansvarsgrunden som stadgas i 25 kap. 18 § 1 p. ABL enligt följande:  

 

”Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare om styrelsen har underlåtit att i enlighet med 

13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning enligt 14 §.”  

 

Enligt lagtextens ordalydelse torde typfallet för denna ansvarsgrund vara att styrelsen inte låtit 

upprättat någon kontrollbalansräkning, trots att det borde ha funnits skäl att anta kritisk kapitalbrist. 

Detta synsätt överensstämmer med vad förarbetena exemplifierar som ett fall av 

underlåtenhetsansvar.151 Enbart doktrin, däribland Nerep, säger att även en felaktig 

kontrollbalansräkning omfattas av 25 kap. 18 § 1 p. ABL. En missvisande kontrollbalansräkning 

ska likställas med en felaktig kontrollbalansräkning, vilket innebär att den inte anses vara upprättad. 

Således uppstår ett samband mellan ansvarsgrunden och utformad problemformulering i uppsatsen. 

 

7.2 Personligt betalningsansvar 
 

Ett underlåtenhetsansvar enligt 25 kap. 18 § 1 p. ABL förutsätter att rekvisiten i 25 kap. 13–14 §§ 

ABL har åsidosatts. Kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL föreskriver ett handlingsmönster vid 

misstanke om kritisk kapitalbrist. I vad som har utvecklats i avsnitt 3.1 är utgångspunkten för 

handlingsmönstret rekvisitet ”skäl att anta” kritisk kapitalbrist, vartefter denna misstanke är ett led 

mot att fastställa huruvida bolaget ska likvideras. Eftersom det i lagtext föreskrivs när ”det” finns 

skäl att anta kritisk kapitalbrist, påtalar Lindskog att det visserligen handlar om ett objektivt rekvisit 

men med subjektiva inslag. Liknande synsätt framgår i NJA 2009 s. 210, sålunda är det tillräckligt 

att någon i styrelsen borde ha misstänkt kritisk kapitalbrist.   

 

Eftersom kapitalbristreglerna ska vara handlingsdirigerande tycks gällande rätt förpliktiga styrelsen 

att noggrant följa bolagets utveckling och i enlighet vad som har beskrivits i avsnitt 5.2.1, närmast att 

jämföra styrelsen som ”övervakare”. Konstruktionen av reglerna ger uttryck åt att det måste finnas 

skyldigheter som är motiverade utifrån den frihet som är förenad med att bedriva verksamheten i ett 

                                                   
151 Prop. 2000/01:150 s. 43. 
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aktiebolag. Enligt vår bedömning förpliktigar 25 kap. ABL styrelsen att skapa förutsättningar för att 

kunna misstänka kritisk kapitalbrist.  Kapitalbristreglerna torde därför skapa incitament för styrelsen 

att strukturera en fungerande och ändamålsenlig organisation för att inte riskera ett personligt 

betalningsansvar.  

  

7.3 Exculpering 
 

Hovrättspraxis och doktrin indikerar på begränsade möjligheter att exculpera sig för att undkomma 

personligt betalningsansvar. Denna restriktiva hållning torde vara mot bakgrund av den 

kravställning som kapitalbristreglerna förpliktigar på respektive ansvarssubjekt. Hos styrelsen 

förutsätts en underlåtenhet medan för övriga bolagsföreträdare uppställs rekvisitet ”vetskap” om 

styrelsens underlåtenhet. Enligt vår mening tycks gällande rätt därför täcka det påvisade typfallet av 

underlåtenhetsansvar, det vill säga att kritisk kapitalbrist borde ha misstänkts men styrelsen har 

underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning. Framställningen i uppsatsen visar på att situationer, 

varpå exculpering har behandlats vanligen anknyter till förevarande typfall.  

 

Hur exculperingen ska förstås utifrån vår problemformulering kan vara svårbedömt. I detta fall har 

skälet att anta kritisk kapitalbrist redan konstaterats i bolaget men kontrollbalansräkning utvisar 

ingen faktisk kapitalbrist, varför verksamheten fortlöper. Rekvisitet ”skäl att anta” får betydelse 

eftersom doktrinen belyser styrelsens misstanke om fel vid upprättandet av 

kontrollbalansräkningen. Lindskog öppnar för, men låter sig inte besvara, frågan huruvida uppfylld 

handlingsplikt är ansvarsgrundande vid en felaktig kontrollbalansräkning.  Ordet ”fel” får anses inte 

föranleda några bekymmer vid uppenbara avvikelser från tillåtna justeringar i en 

kontrollbalansräkning men bedömningen av ”fel” kan bli svårare beaktat den värderingsproblematik 

som har redogjorts.  

 

Svåra bevisfrågor kan därav uppstå för borgenären eftersom denne har bevisbördan att visa 

felaktigheter i en kontrollbalansräkning. Den av praxis erhållna bevislättnad för borgenären torde 

förvisso vara förenlig mot bakgrund av kapitalbristreglernas syfte att skydda borgenärernas intressen. 

Bevislättnaden kan dock tänkas bli svårbedömd vid den hypotetiska situationen när borgenären och 

den som ansvaret riktar sig mot har olika uppfattning för hur posterna i kontrollbalansräkningen skulle 

ha värderats. Eftersom borgenären är av annan uppfattning torde det innebära att denne blir tvungen 

att på egen hand upprätta en kontrollbalansräkning. I detta fall måste borgenären visa att faktisk 

kapitalbrist förelegat och att styrelsen borde ha misstänkt felaktigheter. Enligt vad HD påtalar i NJA 

2009 s. 210 måste borgenären i vart fall visa en faktisk kapitalbrist. När en sådan bevisning förs 
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kommer förmodligen styrelsen invända mot borgenärens val av redovisningsprinciper vilka ligger till 

grund för värderingen i kontrollbalansräkningen. Utifrån bevisbördan aktualiseras enligt vår mening 

kravet på att borgenären har kunskap om ekonomin i bolaget svarande part är bolagsföreträdare för. 

Påvisas ändock en missvisande kontrollbalansräkning är vår bedömning att ett vilseledande eller en 

intresseavvägning är grunderna som kan bli aktuella att för exculpering. 

 

Enligt vad som har behandlats i avsnitt 5.5.1 framgår det av mål T 2480/06, att trots ett vilseledande 

med missvisande siffror kunde inte svaranden exculpera sig från ansvar. I behandlad doktrin 

framgår emellertid att ett vilseledande borde grunda exculpering men att vilseledandet inte kan 

förmildra styrelsens skyldigheter. Enligt oss talar doktrinen förvisso för en adekvat 

exculperingsgrund men samtidigt för en långtgående skyldighet att granska siffornas korrekthet. 

Hur långtgående styrelsens granskningsfunktion är svårbedömd vilket resulterar att en bedömning i 

det enskilda fallet är oundviklig varpå hänsyn måste tas till de faktiska omständigheterna. Vi anser 

emellertid att upprättandet av en kontrollbalansräkning är förenad med ett risktagande och har 

styrelsen uppsåtligen vilseletts torde det ge utrymme för ledamoten att exculpera sig. 

Intresseavvägning är ett begrepp som inte explicit har utvecklats tidigare utan åskådliggörs i denna 

del mot bakgrund av behandlat material och utformad problemformulering. Den utformade 

problemformuleringen tar sikte på att utreda ”när” en ansvarsgrund kan undanröjas. Att en 

missvisande kontrollbalansräkning kan vara ansvarsgrundande påvisar gällande rätt eftersom 

förfarandet omfattas av ansvarsgrunden i 25 kap. 18 § 1 p. ABL. ”När” det kan vara försvarligt 

utelämnas till en försumlighetsprövning, det vill säga en prövning om exculperingsgrunden är 

acceptabel utifrån omständigheterna. I enlighet med vad som har beskrivits i avsnitt 5.5.1 om NJA 

2012 s. 858 har HD lämnat vägledning hur försumlighetsprövningen ska bedömas. Huruvida 

försumlighet föreligger hos den enskilde måste helhetsbedömmas om denne agerat försvarligt mot 

bakgrund av den situation som bolaget befann sig i. Andersson väljer att definiera 

försumlighetsprövningen i 25 kap. 18 § 3 st. ABL som en culpaprövning eftersom regeln är 

konstruerad som ett culpaansvar. Eftersom det finns ett culpabegrepp i 25 kap. ABL menar 

Andersson att begreppet möjliggör stor handlingsfrihet men att borgenärernas riskexponering måste 

beaktas för hur åtgärderna vidtas. Lindskog menar att HD tillämpat the business judgement rule. 

Vilken tyngd principen ”the business judgement rule” kan få i framtida fall om ansvar enligt 25 kap. 

ABL är svårbedömd men vår uppfattning är att praxis och doktrin har öppnat för en tillämpning av 

principen. HD ansåg att adekvata åtgärder vara att ansöka om likvidation eller att försöka läka 

kapitalbristen och är styrelsens beslut välgrundade, ska inte domstolar överpröva affärsmässigheten 

av dessa. Detta synsätt anser vi skapar en intresseavvägning mellan å ena sidan bolagets intressen, å 
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andra sidan borgenärernas intressen vilket kan få en effekt huruvida styrelseledamöterna eller annan 

bolagsföreträdare kan exculpera sig.  

 

7.4 Skadestånd 
 

Utifrån vad framställningen visar kan en missvisande kontrollbalansräkning ge upphov till ett 

aktiebolagsrättsligt skadestånd. Nerep antyder att skadeståndsansvar kan bli aktuellt om bolaget 

likvideras trots avsaknad av egentliga skäl eftersom tillåtna justeringar i en kontrollbalansräkning 

inte har beaktats korrekt.  Motsatsvis torde skadestånd även kunna krävas vid orsakad skada på 

grund av verksamheten fortsätter trots att ett likvidationsförfarande egentligen borde ha vidtagits. 

En jämförlig situation har utvecklats av oss med hänvisning till Lindskog och att en tidigarelagd 

likvidation borde ha gjorts varför det finns grund för ett skadeståndsanspråk. Således ansåg vi det 

vara av betydelse för rättsutredningen att belysa skadeståndsansvaret avgränsat till 

culpabedömningen och utreda hur culpabedömningen förhåller sig till försumlighetsprövningen i 25 

kap. ABL.    

 

Utgångspunkten för culpabedömningen i 29 kap. ABL är att identifiera en aktsamhetsstandard och 

att denna ska jämföras med handlingen eller underlåtenheten. Aktsamhetsstandarden ska fungera som 

ett underlag för att besvara om personen borde ha agerat annorlunda.  I 29 kap. 1 § ABL stadgas inga 

tydliga aktsamhetsstandarder för culpabedömningen, emellertid görs en distinktion för det 

aktiebolagsrättsliga skadeståndet beroende på vem som är skadelidande, vilket torde möjliggöra 

vägledning för att avgöra culpa. I culpabedömningen för det interna skadeståndsansvaret ska hänsyn 

tas till om styrelseledamoten iakttagit erforderlig omsorg som följer av dennes uppdrag mot bolaget. 

Enligt vår mening är det tvetydigt hur långtgående styrelseledamöternas omsorgsplikt är med 

hänvisning till vad som har åskådliggjorts i avsnitt 6.2. Antingen är styrelseuppdragets affärsmässiga 

karaktär utgångspunkten för den omsorg som ledamoten har mot bolaget eller att skyldigheterna som 

följer av lag och bolagsordning bildar utgångspunkten för omsorgsplikten. Det externa 

skadeståndsansvaret kräver dessutom att skadevållaren överträtt ABL, ÅRL eller bolagsordning och 

att den överträdda normen varit uppställd i syfte att skydda den skadelidande. Ett individuellt 

skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § ABL kan utdömas, till skillnad mot ansvaret enligt 25 kap. ABL 

som överförs på hela styrelsen såsom organ. En motsvarande exculperingsregel återfinns inte i 29 

kap. ABL utan av huvudregeln följer att skadelidande måste visa att skadevållaren förfarit culpöst, 

men enligt förarbeten torde culpa presumeras vid överträdelse av lag. Med hänvisning till ovan 

hypotetiska situation, att det förelåg meningsskiljaktigheter om värderingen av 

kontrollbalansräkningen, kan frågan ställas om det uppenbart har skett en normavvikelse. Beaktat 
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omständigheterna i den hypotetiska situationen kommer borgenären vid en skadeståndstalan troligtvis 

hävda att 25 kap. ABL har åsidosatts. Ledamoten som skadeståndstalan förs mot kan tänkas bemöta 

borgenärens påstående genom att påpeka att handlingen var ett led i dennes omsorgsplikt. Vi anser 

återigen att en intresseavvägning aktualiseras mellan bolagets och borgenärens intressen. Uppbringar 

denna fråga ingen klarhet kan istället den fria culpabedömningen användas, vilken enligt oss inriktar 

sig på vad den påstått oaktsamme ledamoten borde ha insett utifrån dennes handlande. Slutligen ska 

i detta sammanhang nämnas principen ”business judgement rule” som innebär att ett 

skadeståndsanspråk kan ogillas eftersom beslutet på affärsmässig grund är acceptabel trots att det har 

orsakat skada. 

 

7.5 Praktiskt problem 
 

För att tydliggöra svårigheterna i att avgöra exculperingsfrågan och till viss mån skadeståndsansvaret 

har vi valt att exemplifiera en fördjupning på problematiken som påvisades i avsnitt 4.2.2. 

 

I ett K2-bolag föreligger det skäl att anta kritisk kapitalbrist vilket förpliktigar styrelsen att upprätta 

en kontrollbalansräkning. En styrelseledamot tilldelas ansvaret att ta fram underlag för 

kontrollbalansräkningen, men styrelsen är tydlig med att tanken är att bolaget ska fortlöpa och om 

möjligt utan ett aktieägartillskott. Den balansräkning som upprättas för att justera gentemot visar en 

kapitalbrist. Skulle styrelsen välja att upprätta en kontrollbalansräkning baserad på K2, med de 

justeringar som tillåts, kan den direkt konstatera att det fortsatt skulle föreligga en kapitalbrist. 

Styrelseledamoten väljer istället att titta på möjligheten att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 

K3. Möjligheten att ta med de immateriella tillgångarna är tillräckliga för att det inte ska föreligga 

en kapitalbrist, men det är på marginalen. Styrelseledamoten väljer att tillämpa den andra punkten i 

25 kap. 14 § ABL, och redovisa tillgångarna till nettoförsäljningsvärdet. Resultatet i 

kontrollbalansräkningen visar istället en klar marginal ifrån kritisk kapitalbrist. 

Kort därefter går bolaget i konkurs. 

Föreligger det ansvar för styrelseledamoten? Och om ja, kan denne exculpera sig från det? 

 

7.5.1 För styrelseledamoten 
 

Hade styrelseledamoten valt att presentera den kontrollbalansräkning som visar på att det föreligger 

kapitalbrist, hade bolaget gått i likvidation eller fått tillskjuta kapital. Det hade i sådant fall inte 

förelegat något ansvar för styrelseledamoten. 
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Styrelseledamoten valde att för styrelsen presentera en möjlig kontrollbalansräkning med justeringar 

enligt 25 kap. 14 § 2 p. ABL. Denna kontrollbalansräkning visade sig vara uppenbart missvisande. 

Personligt betalningsansvar ska föreligga i det här fallet, eftersom rekvisiten i 25 kap. 13–14 §§ ABL 

ej är uppfyllda. 

 

Om styrelseledamoten hade presenterat en kontrollbalansräkning enligt K3, och styrelsen valt att 

upprätta enligt denna. Kontrollbalansräkningen hade i sådant fall ej varit uppenbart missvisande. Ska 

det föreligga ansvar vid detta förhållande? Precis som tidigare är kontrollbalansräkningen felaktig, 

och bör således föranleda ansvar enligt 25 kap. 13–14 och 18 §§ ABL. 

 

I följande framställning ska det prövas om styrelseledamoten kan exculpera sig från ansvar. 

I fallet med den uppenbart missvisande kontrollbalansräkningen torde det vara svårt att kunna 

exculpera sig. Det bör dessutom föreligga risk för skadeståndsansvar enligt 29 kap 1 § ABL eftersom 

handlandet bör anses vara culpöst, en adekvat kausalitet föreligger och borgenären har lidit 

ekonomisk skada. Vid en analys av det andra fallet med den missvisande, men inte uppenbart 

missvisande, kontrollbalansräkningen, bedömer vi som nämnt att ansvar enligt 25 kap. ABL ska utgå. 

Det borde dock inte föreligga något ansvar enligt 29 kap. ABL, eftersom handlandet förvisso orsakat 

skada, men det bör inte anses föreligga varken culpa eller adekvat kausalitet. Således finns det 

möjligheter för styrelseledamoten att göra sig fri från ansvar om denne kan exculpera sig enligt 25 

kap. 18 § 3 st. ABL. Det vore exempelvis lämpligt att argumentera för att styrelseledamoten har 

handlat enligt ”the business judgement rule”.152 Enligt vår mening har det i NJA 2012 s. 858 

möjliggjorts för att en bedömning kan vara sådan att styrelseledamoten kan exculpera sig från ansvar 

med hänvisning till att denne endast genomförde sitt arbete, vilket kan innebära svåra avvägningar 

och affärsmässiga beslut. Trots att ”the business judgement rule” i huvudsak anknyter till 29 kap. 

ABL är det inte orimligt att samma bedömning kan göras för ansvar enligt 25 kap. ABL. Vi anser att 

ett sådant synsätt är adekvat med hänsyn till vad som har påvisats i avsnitt 5.5 och 6.2, det vill säga 

att det föreligger ett samband mellan culpabedömningen i 29 kap. ABL och försumlighetsprövningen 

i 25 kap. Utifrån de omständigheter som har åskådliggjorts i ovan exempel har styrelseledamot 

uppmanats att bolagets verksamhet ska fortlöpa och om möjligt utan aktieägartillskott. Dessutom var 

de justeringar styrelseledamoten gjorde i kontrollbalansräkningen inte helt utan grund, utan i enlighet 

med 25 kap. 14 § ABL.  

 

 

                                                   
152 Se avsnitt 6.1. 
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7.5.2 För styrelsen 
 

Vi har nu på ett förenklat sätt behandlat ansvar- och exculperingsfrågan för den ansvarige individen. 

Det är dock styrelsen som upprättar kontrollbalansräkningen och därmed står som ansvarig för den, 

varför samma ansvars- och exculpringsutredning ska göras för styrelsen. Det framgår av 25 kap. 18 

§ 1 st. ABL att styrelseledamöterna solidariskt ansvarar för de förpliktelser som uppkommer till följd 

av att någon ledamot brutit mot 25 kap. 13–14 §§ ABL. Det solidariska ansvaret finns däremot inte 

för det aktiebolagsrättsliga skadeståndet enligt 29 kap. 1 § ABL. Eftersom ansvarsbedömningen inte 

skiljer sig mellan styrelseledamoten som individ och styrelsen som en enhet, kommer ansvar att utgå 

enligt vad som har utvecklats ovan. Det föreligger alltså inget ansvar för styrelsen om den upprättar 

kontrollbalansräkningen enligt K2-regelverket, men troligtvis ansvar om den upprättar 

kontrollbalansräkningen enligt K3 eller enligt 25 kap. 14 § 2 p. ABL. Avseende exculperingen är 

även ”the business judgement rule” aktuell för styrelsen att hänvisa till. Förmodligen är bedömningen 

mer restriktiv huruvida en sådan exculperingsgrund är möjlig att hänvisa till för samtliga 

styrelseledamöter. Frågan är dock om styrelsen som enhet kan åberopa missvisande information som 

exculperingsgrund. Det kan föreligga risk för att styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning 

utifrån missvisande informationen, men inte missvisande i den grad att styrelsen borde ha anat 

felaktigheter och kontrollerat informationen. Bedömning måste ske i varje enskilt fall, men 

missvisande information anser vi vara en lämplig exculperingsgrund att åberopa.  
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8. Avslutande ord 
 
 
Uppsatsen är författad ur ett affärsrättsligt perspektiv, sålunda kan uttryckta tankar och åsikter vara 

påverkade av det juridiska synsätt som vi enklare har anammat än det ekonomiska. Det 

bakomliggande syftet med utformad problemformulering har dock varit att undersöka integrationen 

av två rättsområden i ett sammansatt regelsystem.153 

 

Våra reflektioner är hänförliga till det uppbenbart omdiskuterade regelverket i 25 kap. ABL och 

särskilt till den skillnad som råder mellan jurister och ekonomer. Detta har av oss åskådliggjorts 

genom å ena sidan Lindskogs kritiska syn på 25 kap. ABL, å andra sidan Oppenheimers m.fl. mer 

positiva inställning.  Författarna är medvetna att yrkesgruppernas olika synsätt inte kan låta sig 

generaliseras men vid studium av kapitalbristreglerna, tycks verksamma ekonomer propagera för att 

regelsystemet ska bestå tack vare reglernas påbjudna handlingseffekt och kontroll. Jurister vill istället 

att det antingen ska avskaffas eller revideras för att bättre motsvara lagstiftarens syften. Den 

gemensamma uppfattningen verkar vara att regelsystemet inte är optimalt utformat varför vår 

reflektion initierar frågeställningen vad ett optimalt regelsystem är.  

 

Vi anser att regelsystemet inte är optimalt men det torde förvisso vara ändamålsenligt. Reglerna ställer 

krav på att något ska göras, nämligen att vidta åtgärder för att skydda bolagets borgenärer och 

aktieägare. Ändamålsenligheten kan dock ifrågasättas när ekonomiska och juridiska normer ska 

samexistera i regelsystemet. Vid upprättandet av en kontrollbalansräkning är värderingsfrågan 

huvudsakligen av ekonomisk karaktär vilket öppnar upp för svåra bedömningar. I vår utredning leder 

den ekonomiska bedömningen till att aktieägarna inte blir varse om bolagets faktiska ställning 

eftersom ingen kontrollstämma hålls. Härutöver utgår ingen information till borgenären i avsaknad 

på regler att en kontrollbalansräkning ska offentliggöras, utan denne nås av informationen tidigast i 

eventuell årsredovisning, likvidation eller konkurs. Härtill kan nämnas att en kontrollbalansräkning 

inte måste revisorsgranskas i bolag som inte är skyldiga att ha sådan. Revisorns roll har inom ramen 

för denna uppsats inte behandlats men våra reflektioner hänförs till huruvida denne är en garant för 

någorlunda ändamålsenligt regelsystem. En objektiv granskningsfunktion i form av en revisor torde 

minska skönsmässiga bedömningar gjorda av bolaget, vilka kan vara till nackdel för 

skyddsintressenterna.  

 

                                                   
153 Se avsnitt 1.3. 
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Syftet med exemplet i avsnitt 7.5 är att påvisa den komplexitet som råder avseende exculpering. 

Framställningen av exemplet och våra slutsatser utifrån uppsatsens utformade problemformulering, 

är dessutom i syfte att tydliggöra hur juridiska regler aktualiseras i praktiken. På grund av problemets 

omfattning har vi i exemplifieringen inte kunnat ta hänsyn till bevisproblematiken. Begrepp såsom 

fortlevnadsprincipen, nettoförsäljningsvärdet, omsorgsplikten och ”the business judgement rule” kan 

innebära en svårbedömd intresseavvägning mellan bolagets och borgenärernas intressen. Frågan kan 

därför ställas om regelsystemet ska revideras genom att frångå nuvarande sufficiensprövning154, för 

att motsvara kapitalbristreglernas syften och möjliggöra en enklare behandling av spörsmål 

hänförliga till vår rättsutredning. 

  

                                                   
154 Om skulderna överstiger tillgångarna. 
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