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Sammanfattning 
Det har i svensk rätt funnits aktiebolagsrättsliga bestämmelser om tvångslikvidation sedan 
1895. Ett övergripande syfte med bestämmelserna är att sätta upp gränser för hur länge en för-
lustbringande verksamhet får fortsätta innan verksamheten måste avbrytas och bolaget av-
vecklas. Bestämmelserna innebär att varje styrelseledamot i egenskap av bolagets företrädare 
har en skyldighet att agera när vissa förutsättningar är för handen, vid fara att eljest aktualise-
ra ett personligt och med bolaget solidariskt betalningsansvar. Styrelsen ska, när det finns skäl 
att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, genast 
upprätta och, om bolaget har revisor låta denne granska en kontrollbalansräkning. Den 
lagändring som inneburit en sänkning av det minsta tillåtna registrerade aktiekapitalet, initie-
rades genom den sk. decemberöverenskommelsen och trädde i kraft den 1 januari 2020. Ge-
nom lagändringen sänktes det lägsta tillåtna aktiekapitalet från 50 000 kronor till 25 000 kro-
nor. Den bakomliggande tanken är att underlätta för ett ökat företagande och att harmoniera 
reglerna med omvärlden. Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera den påverkan 
sänkningen av det minsta tillåtna registrerade aktiekapitalet kan förväntas ha på den praktiska 
tillämpningen av regelverket om medansvar.  

Med anledning härav uppkommer några följdfrågor beträffande en styrelseledamots medan-
svar. Vilka är förutsättningarna för att ett medansvar ska uppkomma? Vad krävs för att an-
svarsperioden ska få ett slut? Vilka av bolagets förpliktelser har en styrelseledamot ansvar 
för? Under hur lång tid kan denne hållas ansvarig för dessa? Analysen visar att medansvaret 
knyts till styrelsens underlåtenhet. Till denna styrelsens aktivitetsplikt är knutna rekvisit, vars 
innebörd är att ansvarsperioden tar sin början när den i rekvisitet uttryckta tidsfristen når sitt 
slut. Om genom styrelsens underlåtenhet en medansvarsperiod börjat löpa, kan den komma 
till ett slut om en kontrollbalansräkning eller årsredovisning utvisar full täckning för det regi-
strerade aktiekapitalet och denna läggs fram på bolagsstämma. Likaså avslutas medansvaret 
om en ansökan om likvidation ges in till rätten. För att undvika överraskande rättsverkningar 
av medansvaret har en regel om specialpreskription införts som befriar bolagets styrelse från 
medansvar för enskilda förpliktelser om inte talan väcks inom tre år från förpliktelsens upp-
komst eller inom ett år från dess förfallodag. 

I en serie rättsfall har behandlats medansvarsperiodens avslut i ett antal situationer som inte 
täcks in av lagens ordalydelse. Rättsfallen avser bland annat rättsinstituten konkurs, företags-
rekonstruktion och verkan av förlikning på rättsförhållandet mellan parterna vid tvist. Den 
ökade mängden prejudikat och regelverkets dysfunktionalitet visar på behovet av lagreformer 
på området. 
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Förord 
Jag vill tacka min handledare som uppmärksammat svagheter i argumentation och komposition av 
texten, samt för värdefull information och goda synpunkter. Vidare vill jag även tacka min lärare på 
masterkursen i aktiebolagsrätt för uppmuntran och positivt bemötande. Framförallt vill jag tacka 
min sambo och min far, utan vilka det inte blivit någon uppsats. 

I övrigt vill jag gärna instämma i Jan Anderssons uppfattning denne framför i sitt förord till sjunde 
upplagan av "Kapitalskyddet i aktiebolag" – och utsträcka den även till den verklighet som omger 
studierna. 

Linköping, april 2020. 

Karl Stolpstedt 
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Förkortningar 

AB  Aktiebolag 

ABL  Aktiebolagslagen (2005:551) 

CSR  Corporate Social Responsibility 

Ds  Departementsskrivelse (promemoria) 

Fs  Festskrift 

HD  Högsta Domstolen 

HovR  Hovrätten 

JT  Juridisk tidskrift 

KBR  Kontrollbalansräkning 

KL  Konkurslagen (1987:672) 

LFR  Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.   Proposition 

RH  Rättsfall från hovrätterna 

SvJT  Svensk Juristtidning 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

TR  Tingsrätt 
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1        Inledning 
1.1       Bakgrund – Sänkt aktiekapital och medansvar 
Till följd av det s k januariavtalet har den 1 januari 2020 en lagändring trätt ikraft som sänker kravet 
på lägsta registrerat aktiekapital för privata aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor.  Lagen 1

röstades igenom den 28 november 2019.  Skälen till sänkningen sades vara att minska hinder för 2

ökat företagande i aktiebolagsform, att stärka konkurrensen och skapa nya jobbmöjligheter och att 
därigenom främja samhällsnyttan. I propositionen angavs att utvecklingen i övriga Europa går mot 
lägre kapitalkrav och att Sverige i det avseendet inte bör avvika från omvärlden. Sänkningen riktade 
sig särskilt till ”tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar” och 
för vilka det befintliga kapitalkravet har framstått som onödigt betungande.  Kapitalkravets betydel3 -
se som borgenärsskydd har redan tidigare inte längre ansetts svara mot riskerna med verksamheten, 
istället medför det en mer eller mindre slumpartad bestämning.  Fastmer avses kapitalkravet funge4 -
ra som en seriositetsspärr mot ett användande av företagsformen för oseriösa syften. Ändringen är 
dock inte oproblematisk.   5

Ett utmärkande kännetecken för aktiebolagsformen är att delägarna inte är personligt ansvariga för 
bolagets skulder. Vanligen har bolagets företrädare inte heller något sådant ansvar. Det är istället ur 
aktiebolagets tillgångar som borgenärer förväntas få betalning för sina fordringar. För att söka för-
hindra missbruk av bolagsformen med användande av mot borgenärerna illojala syften har emeller-
tid undantag från denna princip gjorts genom kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen. Tanken med 
dessa är att de ska fungera som ett mot bolagsledningen riktat styrmedel för att påkalla i första hand 
aktieägarnas uppmärksamhet om att vidta åtgärder då bolaget råkat i ekonomiskt trångmål. Regler-
na innebär att om styrelsen i ett aktiebolag inte iakttar de föreskrifter som aktiebolagslagen påbjuder 
vid kapitalbrist, kan dess ledamöter åläggas personligt betalningsansvar, medansvar, för bolagets 
förpliktelser.  Genom en serie mål har Högsta domstolen under senare tid sökt komplettera lagstift6 -
ningen för när och hur ett sådant medansvar avslutas. 

Sänkningen av kravet på ett minsta registrerat aktiekapital innebär i praktiken att styrelsen är skyl-
dig att låta upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25:13 aktiebolagslagen (ABL) redan vid förlus-
ter uppgående till 12 500 kr, vid fara att en medansvarsperiod annars börjar löpa. Samtidigt är ett 
igångsättande av ny verksamhet kostnadskrävande och ofta redovisas förlust i ett inledande skede. 
Det kan misstänkas att den reaktionstid styrelsen behöver för att undvika att medansvar utlöses 

 Prop. 2019/20:21, s. 4.1

 https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv-2019/kravet-pa-aktiekapital-ar-nu-25-000-1.202772

 A. p., s. 10.3

 SOU 2008:49, s. 83.4

 Se t ex, Sellert, Ola. Aktiekapital, sänkning till 25000 kr? https://www.tragardh.se/sv/aktiekapital/, Krönika, Magazine 5

Mazars, Nr 1 2019. Ola Sellert är advokat och konkursförvaltare vid Trägårdh Advokatbyrå AB i Lund.
 Prop. 2012/13:65, s. 6.6
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minskar på ett sätt som är klart ofördelaktigt för styrelsen samtidigt som det strider mot själva 
grundtanken med aktiebolagsformen.  En ökad risk för medansvar för styrelseledamöterna, liksom 7

ökade krav från borgenärer på personlig säkerhet, kan ses som en försvagning av principen om fri-
het från personligt betalningsansvar i aktiebolag som näringsverksamhet.  Klart står att bolaget med 8

lägsta tillåtna aktiekapital tidigare blir känsligt för ett negativt resultat, varigenom aktiekapitalet ris-
kerar att urholkas. 

Det finns inga publicitetskrav utåt för en kontrollbalansräkning eller att överhuvudtaget meddela 
tredje man om svag ekonomi i bolaget.  Bolagsborgenärerna kan i princip hållas ovetande om bola9 -
gets prekära situation fram till dess att ett likvidationsbeslut fattas. I praktiken krävs i regel något 
publikt förfarande, exempelvis en fullgången konkurs eller företagsrekonstruktion för att kontroll-
balansräkningsregelverket ska hamna under lupp.  Det har funnits tendens till att viljan hos borge10 -
närer att väcka talan om medansvar har ökat.  Talan om medansvar enligt 25 kap. ABL utgör den 11

största gruppen (32 %) av överklagade mål som fått prövningstillstånd 2013 – 17.  12

År 2019 fanns det inalles 616 464 aktiebolag i Sverige, en ökning mot föregående år med 25 562 
stycken.  Cirka 99,7 % av dessa är privata aktiebolag och har vanligen endast mellan en till fyra 13

aktieägare. Dessa företag är mycket ofta ägarledda, dvs. identitet mellan styrelse och ägare råder i 
så måtto att ägarna innehar röstmajoritet i styrelsen.  Omkring 95 % av bolagen bildas med lägsta 14

tillåtna aktiekapital.  Den procentuella andelen aktiebolag som gick i konkurs 2019 är 1 procent, 15

innebärande en överlevnadsgrad på 99 procent.   16

1.2      Syfte och frågeställningar 
Inledningsvis belyses huruvida regleringen efter sänkningen fortsatt kan anses fylla sitt ändamål att 
ge möjligheter för enskilda att driva näringsverksamhet utan vidhäftande personligt ekonomiskt an-

 Ett utlöst medansvar medför att bolaget i realiteten kommer att fungera som ett handelsbolag.7

 SOU 2008:49, s. 96.8

 Karlsson-Tuula, Marie, Bolagsledningens ansvar vid ett företags ekonomiska problem i svensk rätt de lege ferenda, ur 9

Edlund, Lars (red.), Festskrift till Stefan Lindskog, Jure Förlag AB, Stockholm, 2018, s. 371.
 Exempelvis följer av 7 kap. 15 § konkurslagen att en konkursförvaltare i sin förvaltarberättelse ska kommentera ”… 10

en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt 25:13 ABL att upprätta en kontrollbalansräk-
ning kan antas ha inträtt, om denna tidpunkt kan klarläggas,…”. 

 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, Företag i kris: vad en styrelseledamot, aktieägare, ad11 -
vokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på, 5., utök. och uppdaterade uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 111.

 Almlöf, Hanna, Aktiebolagsrätt i domstol – En rättsfallsstudie, Nr 4, Juridisk Tidskrift 2017/18, s. 794 f. 12

 https://bolagsverket.se/be/sok/etjanster/statistik/statistik-1.3538.13

 Almlöf, Aktiebolagsrätt i domstol – En rättsfallsstudie, s. 788 och Almlöf, Hanna, Bolagsorganens reglering och dess 14

ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag, Jure, Diss. Jönköping : Högskolan i Jönköping, 
2014, Stockholm, 2014, s. 41 ff. och Almlöf, När dispositiva lagregler blir tvingande – Om behov av kreativitet i det 
aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet, SvJT, 2017 s. 9 ff., vari uppskattas att upp till 85 % av aktiebolagen är ägarled-
da.

 Ds 2019:6, s. 16.15

 https://www.creditsafe.com/se/sv/om-oss/press/nyheter-konkursstatistik/2020/konkursanalys-2019.html. Creditsafe 16

sammanställer statistik m.h.a.rådata från ett flertal offentliga myndigheter och användes i t.ex. SOU 2016:72.
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svar. Uppsatsens vidare syfte är att utreda hur medansvaret ser ut och särskilt rättsutvecklingen i 
praxis kring medansvarets avslutande. Frågeställningar som behandlas i uppsatsen är:  
  
 1. Är sänkningen förenlig med den portalprincip i aktiebolagsrätten som ger        
     möjlighet att driva näringsverksamhet under frihet från personligt ansvar? 
 2. Hur ser reglerna kring medansvarets avslut ut och är nytillkommen             
     rättspraxis förenlig med dessa regler?  

Analys av rättskällor och frågeställningar sker löpande i texten och sammanfattas i slutet. 

1.3      Avgränsningar 
Majoriteten av frågeställningarna begränsas till aktiebolagslagens tvingande bestämmelser om 
tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Uppsatsen behandlar uteslutande svensk rätt. Metodolo-
giskt tas inte lagreglernas disposivitet upp. Uppsatsen fokuserar på objektivt styrelseansvar, dvs. 
omkringliggande yttre omständigheter som utgör en förutsättning för ansvar. Åtföljande subjektiv 
försumlighetsprövning behandlas inte utöver vad som är nödvändigt. Endast styrelsens ansvar av-
handlas. Endast den aktivitetsplikt som aktualiseras vid befarad kapitalbrist behandlas och inte situ-
ationen vid verkställighet av utmätningsfordring.  Styrelsen ska upprätta en kontrollbalansräkning 17

enligt tillämplig lag om årsredovisning och vid beräkningen av bolagets eget kapital får vissa juste-
ringar göras.  Hur detaljerna i kontrollbalansräkningen fullgörs har inte betydelse för framställ18 -
ningen i sak och berörs inte närmare. Förutsättningar för tillämpning av ABL:s 29 kap. om skyldig-
het för aktiebolagets företrädare att utge skadestånd vid utövandet av sitt uppdrag är inte föremål för 
denna framställning. EU-rätt tas inte upp i vidare utsträckning än att det konstateras att aktiebolags-
rättlig lagstiftning ska harmoniera med bolagsdirektivet samt det nyligen tillkomna rekonstruktions- 
och insolvensdirektivet. Insolvensförordningen berörs inte annat än genom dess betydelse för den 
svenska aktiebolagsformens konkurrenskraft.  Nationella insolvensrättsliga bestämmelser redogörs 19

inte för i större utsträckning än vad som krävs för en förståelse av sammanhanget med medansvars-
reglerna. Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) berörs inte, ej heller straffrätts-
liga regler. 

 25:13, 1 st, p. 1 ABL.17

 En kontrollbalansräkning får under vissa förutsättningar utvisa en gynnsammare ekonomisk ställning än en vanlig 18

årsredovisning och kan aldrig utvisa en sämre ställning än den balansräkning som ingår i årsredovisningen, 25:14 ABL.
 Artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolags19 -

rätt samt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för före-
byggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande re-
konstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruk-
tions- och insolvensdirektiv) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om 
insolvensförfaranden.
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1.4      Metod och material 
1.4.1     Metodologiska hållpunkter 
Inom ramen för ett affärsrättsligt perspektiv ses rätten främst som ett normsystem avsett att reglera/
fördela ekonomiska fördelar och nackdelar. Detta resulterar i ett utflöde av risker såväl som möjlig-
heter för de aktörer som rör sig på den kommersiella rättens arena. Det affärsrättsliga perspektivet 
betyder att med ett proaktivt agerande och med hjälp av befintliga normer ex ante identifiera poten-
tiella rättsföljder av ett visst handlande i syfte att utröna de handlingsalternativ som kan bidra till att 
uppnå ett visst verksamhetsmål. Rättsvetenskapligt innefattar en sådan analys i hög grad resone-
mang de lege ferenda och kan inriktas på att undersöka den mest ändamålsenliga fördelningen som 
kan uppnås genom en argumentation i linje med lege lata. Det anses därvid önskvärt att den verk-
samhet som på detta sätt bedrivs sker på ett sätt som ur den allmänna ekonomiska samfärdselns 
synvinkel sker på ett etiskt godtagbart sätt.  Resonemanget kan ta fasta på antingen mera generella 20

intresseavvägningar eller konsekvensbedömningar i enskilda fall. 

Inom doktrinen råder inte enighet om hur metodproblem specifika för aktiebolagsrätten ska angri-
pas. Metodvalet kan tjäna som tankemodell för sättet att angripa ett mångfacetterat problem likaväl 
som utgångspunkt för en viss typ av argumentation.  En omtvistad fråga är om benämningen rätts21 -
dogmatik är synonym med en relevant och konstruktiv rättsvetenskap. Vissa förordar en samman-
vägande, pluralistisk rättsdogmatik.  Lindskog och Nerep exemplifierar denna syn och domstolarna 22

refererar flitigt till dem.  Ett mera renodlat teleologiskt synsätt förknippat med rättsvetenskapen 23

företräds av bl.a. Lehrberg, Jan Andersson, Stattin och Almlöf.  Även empiriska undersökningar 24

används, där relaterade data sammanställs för att dra rättsliga slutsatser lege ferenda. 

I uppsatsen används i huvudsak rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatikens uppgift uttrycks ofta som 
att den ska fastställa ”gällande rätt”. Den klassiska rättsvetenskapens slutmål menar vissa är att bistå 
rättspraxis. Här finns skäl att skilja mellan rättsvetenskaplig metodlära och rättstillämpning. Ett 
rättsvetenskapligt arbete kan härvidlag tillåta sig att gå något utanför den strikta rättskällelära som 

 Arnesdotter, Ingrid, Affärsrätt såsom akademiskt forsknings- respektive undervisningsämne. Karlsson-Tuula, Marie & 20

Persson, Annina H. (red.), Skrifter till Jan Rambergs minne, Jure, Stockholm, 2019, s. 30 f.
 Agell, Anders, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, i Frändberg, Åke, Göranson, Ulf & Håstad, Torgny 21

(red.), Festskrift till Stig Strömholm D. 1, Iustus, Uppsala, 1997, s 35 ff.. Se t ex Stattin, Daniel, Företagsstyrning: styr-
instrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, Uppsala universitet, Diss. Uppsala : Uppsala universi-
tet, 2005,Uppsala, 2005, s. 46 ff. Stattin avser här rättsekonomi, men torde gälla generellt för rättsvetenskapliga arbeten.

 Inom förmögenhetsrätt företräds denna uppfattning, som stöder sig på Savigny, av Hellner liksom beträffande allmän 22

rättslära, Peczenik, se nedan. För aktiebolagsrätt, se t ex Sjöberg, Gustaf, Tvångsinlösen, Jure, Diss. Stockholm : Stock-
holms universitet, 2007,Stockholm, 2007). 

 Se t ex NJA 2018 s. 602, NJA 2018 1038 och HD:s dom T 1274-19.23

 Se t ex Lehrberg, Bert, I aktiebolagens skymningsland: en studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med 24

beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag, Faksimiluppl., Iusté Aktiebo-
lag, Uppsala, 2014 (1 uppl. 1990), s. 24 ff., Andersson, Jan, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebo-
lagsrättsliga skyddsregler, Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1995, s. 34 ff., Stattin, Daniel, Företagsstyrning: en 
studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 2. uppl., Uppsala universitet, Uppsala, 2008, s. 38 ff. 
(i framställningen citeras även ur första upplagan ur denna bok; citerade avsnitt är i sak identiska i båda upplagorna), 
Almlöf (2014), s. 29 ff.
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rättstillämparen uppställer, likaså varierar metodproblemen inom olika delar av juridiken. Rätts-
dogmatikens grund för sitt arbete med att urskilja gällande rätt består sålunda av rättskällor, vilka i 
sin mest traditionellt inskränkta bemärkelse som bekant utgörs av i fallande ordning lagtext, förar-
bete, prejudikat samt vanligtvis långt under dessa i hierarkin, uttalanden i doktrin. Domstolens strikt 
hierarkiska rättskälleordning är en sanning med någon modifikation, då även domstolen i sin tolk-
ning av rättskällebegreppet blivit mera dynamisk och flexibel.  Utöver rättskälleläran omfattar 25

rättsdogmatik traditionellt också juridisk argumentationslära. En rättsligt vedertagen korrekt juridisk 
argumentation bildar beståndsdel av rättstraditionen, där sakfakta, rättsregel och rättsprincip kombi-
neras i en logiskt följdriktig argumentation för att möjliggöra att den åsyftade tillämpningen vinner 
laga kraft. Ur ett civilrättsligt partsperspektiv kan juridisk argumentation sägas översätta strategiska 
intressen till juridiskt relevanta skäl.  Argumentationsnormer tydliggör och förenklar den juridiska 26

analysen, genom att möjliggöra att argumentationen kan kontrolleras och viktas. 

Det råder inte oenighet om att ett av rättsdogmatikens främsta mål är att ge rätten ett systematiskt 
koherent nätverk av regler och undantag.  Peczenik betonar detta i sin redogörelse för en samman27 -
vägande rättsdogmatisk metod.  Två konstanter av betydelse för framställningen ska här lyftas 28

fram:  29

(I) Koherentism i kunskapsteori. Dragna slutsatser måste bilda en koherent helhet för att vinna er-
kännande. En aspekt som förstärker rättslig koherens är ovannämnda (i) juridiska argumentations-
normer, såsom analogi- och motsatsslut och argumentation a fortiori. Juridikens sammanhang krä-
ver förståelse av ett flertal begrepp för att begripa såväl enskilda begrepp som ett rättsområdes hela 
systematik. Empiriska data om det yttre systemet, gällande rätt, är en förutsättning för förståelsen av 
det inre. En för rättsdogmatiken epistemologisk förutsättning är därför dess koherentism. När ”gäl-
lande rätt” ska tillämpas handlar det om ”att avgöra var systemets yttergräns löper i förhållande till 
ett konkret fall; ledning för besvarandet av den frågan hämtas genomgående ’inifrån’ regelsystemet 
självt…”  Ett nät av argumentativa cirklar baserade på rimliga premisser skapas när reglerna rätt30 -
färdigas genom användandet av rättsliga principer i kombination med externa data.  

 Se t.ex. Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, ur Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. 25

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 32, Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän 
rättslära, 5., [uppdaterade och bearb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996, s. 441.

 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., Fritze, 26

Stockholm, 1995, s. 311.
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. och rev.] 27

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43.
 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm, 2001 s. 186 f. och s. 220. 28

Peczenik står för den i svensk rätt utförligaste framställningen av en sammanvägande metod, vilken i mycket utgår från 
den tyske rättsvetenskapsmannen F.C. von Savigny (1779-1861).

 Se Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249 ff.29

 Cit. Strömholm, s. 33.30
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Något som bidrar till koherens är (ii) rättens systematisering genom vilket yttre och inre samband 
skapas. Systematiseringen sker på alla abstraktionsnivåer inom rättsvetenskapen. Kravet är en lo-
gisk-intellektuell brygga där övergripande principer skapar en systematisering som bildar en kohe-
rent helhet. Rättsdogmatiken bidrar därmed till att skapa en legitimitetsram kring sådana resone-
mang och till att öka rättslig koherens.  

En tredje aspekt som bidrar till rättsdogmatisk koherens är sålunda (iii) rättsprinciper. Dessa främjar 
ett nyanserat jämviktsläge mellan abstrakta principer och konkreta fall vilka balanserar och modifie-
rar varandra i ett samspel.  Gällande rätt kan härledas på i huvudsak två sätt och även användas i 31

kombinatin. Deduktion härleder genom syllogism en speciell regel ur en allmän regel eller princip; 
den förra kan ses som en tillämpning av den senare där slutsatsen subsumeras från det generella till 
det speciella. Induktion å sin sida berör ett antal regler inom samma ämne som sammanfattas till en 
generell princip eller huvudregel med en viss approximation och går således från det enskilda mot 
helheten.  Induktion är mer osäker än deduktion.  32 33

Ytterligare en aspekt bestämmande för att skapa rättslig koherens är (iv) rättslig kontinuitet över tid. 
Det är fråga om temporala förskjutningar; rätten står i gradvis men ständig utveckling.  Rättsdog34 -
matiken är här epistemiskt konservativ. Förändringar i rättsmedvetandet sker företrädesvis genom 
att mindre, systemkonforma ingrepp i rättens utformning föredras framför större; en princip om mi-
nimal ändring.  

Likaså frågan om (v) rättslig giltighet har att göra med rättslig koherens. Exempelvis Kelsens 
rättspyramid bildar en byggnad med nivåer av olika rättslig dignitet vilka grundar förutsättning för 
en enskild regels giltighet ända upp på författningsnivå. Kelsens teori visar att begreppet ”gällande 
rätt” är systembetingat, frågan om enskilda normers giltighet beror av plausibla och stegvisa anta-
ganden om rättssystemets giltighet in extenso och omvänt.   35

 Peczenik, a. a., s. 260. Peczenik refererar till John Rawls, A theory of justice (1971), s. 51: ”conjectured principles can 31

be checked, namely our considered judgments in reflective equilibrium”.
 Hellner, s. 69 ff., Ramberg, Christina, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, Uppl. 1, Wolters Kluwer, 32

Stockholm, 2017, s. 159 f.  Deduktion är karakteristisk för romano-germansk rättstradition, i synnerhet tysk rätt. Inom 
common law-rättsliga system är induktion liktydigt med rättsfallsanalogi, case law. Se t.ex. Fromont, Michel, Grands 
systèmes de droit étrangers, 8e éd., Dalloz, Paris, 2018, s. 7, 13, äv. Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-
rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.50.

 En domare kan t ex vid en jämförelse med ett äldre fall manipulera ratio decidendi till diskretionär överensstämmelse 33

med hur denne anser att det borde vara.
 Se äv. Grönfors, Kurt, Ändamålsförskjutning och rättssäkerhet, SvJT 1960, s. 12 ff., vari med fog hävdas att utslags34 -

givande för tolkning måste vara lagens avsedda nuvarande syfte, oaktat lagstiftarens vilket kan ha blivit obsolet.
 Se Kelsen, Hans, Den rena rättsläran, 2. fullständigt omarb. och utvidgade uppl., Thales, Stockholm, 2008[1960] och 35

t.ex. Alexy, Robert, Rätten och rättvisan, Daidalos, Göteborg, 2005, s. 117, n. 40.
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Sammanfattningsvis kännetecknas koherens av (a) logisk motsägelsefrihet, (b) omfattande räck-
vidd, (c) stöd från andra komponenter i systemet.  Behovet av koherens inom rättsområdet och 36

med angränsande rättsområden framträder på ett flertal platser i framställningen. 

(II) En möjlighet att göra motiverade undantag från den huvudregel som prima facie  gäller, där 37

vissa fall av olika skäl har en avvikande typicitet (defeasibility). Dessa ges prioritet genom special-
lagstiftning och skapar genom nödvändig flexibilitet ytterligare förutsättningar för rättvisa och ko-
herens. Den allmänna principen är då enligt vedertaget språkbruk subsidiär gentemot lex specialis. I 
framställningen beskrivs möjligheten till motiverade undantag i avsnitt 4.3 genom den för det aktie-
bolagsrättsliga medansvaret gällande regeln om specialpreskription. 

1.4.2    Aktiebolagsrättslig ändamålsenlighet  
I sin användning av dogmatisk metod tillägnar Lindskog ändamålssynpunkter en central plats 
för att utröna gällande rätt.  Tillika råder inom aktiebolagsrättslig doktrin en utbredd uppfatt38 -
ning om att ändamålsöverväganden lämpar sig väl för att avgöra lagstiftningens legitimitet.  39

En lagstiftares argumentation måste ofrånkomligen präglas av rättspolitiska överväganden 
och som sådan bär den ett antal särdrag. Den kännetecknas av måloptimering, där bästa med-
let för ett angivet mål eftersöks. Härigenom kan lagstiftaren, som förväntas yttra sig de lege 
ferenda, använda en relativt öppen diskurs präglad av pragmatism och en mer eller mindre 
uttalad vilja att påverka olika remissinstanser och riksdag m. fl. Graden av rättslig förändring 
går från kodifierande och deskriptiv lagstiftning, över redaktionell och rättsteknisk av språklig 
och systemisk art till reformerande, i vilken ultimära mål sätts i förgrunden.  Ultimära mål är 40

i sig själva eftersträvansvärda, utslagsgivande för det problemkomplex som adresseras.  För 41

rättstillämpningen är detta inte tillräckligt, här måste vikt läggas vid primära mål som konse-
kvens i värderingar, rättvis fördelning av partsbördan, förutsebarhet, reglernas lättillämplig-
het, bevissvårigheter etc.   42

 Peczenik, a.a., s. 261. Se äv. Aarnio, Aulis (red.), On coherence theory of law, Juristförl., Lund, 1998, s. 41 f., kohe36 -
rens karakteriseras av rättsområdesöverskridande kompatibilitet; ett nyskapat rättskomplex som visar sig oförenligt med 
angränsande rätt och med vilket det förväntas samverka är utan värde.

 Peczenik använder sig stundom av lokutionerna pro tanto och ceteris paribus med snarlik betydelse.37

 Se Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-20 ABL, 2. [rev.] uppl., Norstedts juridik, 38

Stockholm, 2015 s. 31 m. hänv. t. Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande: en kommentar, 2., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 21 ff. Lindskog förfäktar en sund skepsis visavi lagstiftaren: "Förarbeten skapar ingen rätt. Ett för-
arbetsuttalande ska därför i princip inte ges någon betydelse utöver vad som följer av dess sakliga tyngd.", cit, a.a., s.22.

 Östberg, Jessica, Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens, Bernitz, Ulf, Kleineman, Jan, Mu39 -
nukka, Jori & Sluijs, Jessika van der (red.), Festskrift till Lars Pehrson, Jure, Stockholm, 2016, s. 456. Almlöf (2014), s. 
35.

 Hellner, s. 220 f. Med ultimära mål kan likställas övergripande mål. Formerna får anses synonyma, se Andersson, 40

Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok, 6., [omarb. och utök.] uppl., Litteraturcompagniet, Uppsala, 2010, s. 23.
 Hellner, s. 91. Andersson (2010) s. 23., sammanlänkar de ultimära ändamålen på macro-nivå med ekonomiska fakto41 -

rer. Se 2.1. nedan.
 Hellner, s. 211 och passim.42
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Förutom ultimära mål skiljer aktiebolagsrättslig doktrin även mellan primära och underliggande 
mål. Aktiebolagslagens kapitalskyddsregler kan exempelvis primärt sägas ha till syfte att verka 
handlingsdirigerande på bolagsledningen; det underliggande syftet är dock att skydda vissa partsin-
tressen, främst borgenärernas. Ett övergripande, ultimärt mål är att tillvarata det allmänna förmö-
genhetsrättsliga omsättningsintresset genom att skapa förutsägbarhet och trygghet i kreditlivet och 
ytterst att verka främjande på samhällsekonomin i stort. Underliggande ändamål kan sägas vara ar-
betsverktyg för att förverkliga övergripande ändamål samtidigt som de väl illustrerar avvägningen 
av olika intressen som utgör föremål för aktiebolagsrätten.   43

Ett avgörande moment inom både rättstillämpning och rättsvetenskap är tolkning av såväl lagtext 
som av rättsfall. Tolkning kan ske enligt den ordalydelse vari den rättsliga normen uttrycks liksom 
genom dess ändamålsenliga betydelse, telos . Den norm som ska uttydas ger ur ett rättstillämpar44 -
perspektiv upphov till specifika problem.  Det handlar om att bestämma en ordalydelses menings45 -
omfång i det konkreta fallet, liksom vikten av att skilja på verklighetsbeskrivning och uttolkning av 
den handlingsnorm som lag och prejudikat beskriver. Oavsett om språklig tolkning av juridisk text 
är lexikalisk, syntaktisk, eller kontextuell, så avviker juridikens sanningsbegrepp från lekmannens 
ifråga om sant och osant.  Därvid beaktas språkliga och logiska krav, men även värderande ställ46 -
ningstaganden. Riktigheten av dessa motsvarar ofta endast ungefärligt en verklighetsbeskrivning 
baserad på empiri. Tillika nödgas domaren även att beakta regelns handlingsstyrande moment. 
Konkret innebär det att träffa ett val mellan möjliga alternativ, dvs. utöver specifik betydelse även 
avgöra normens tillämpningsområde.  Som hjälp för tolkningen kan och bör som framgått ett fler47 -
tal perspektiv på olika nivåer tjäna som grund för förståelse.   

Uttolkningen av rättsliga normer underkastas således av logik och språklära styrda rättsliga hante-
ringsregler, eller judiciell teknik. Exempelvis analogislutet överför, från ett rättsområde till ett an-
nat, en lagregel på en situation utanför dess språkligt avsedda tillämpningsområde genom att väsent-
liga kännetecken hos fallet befinns ikläda sig samma väsentliga egenskaper som de fall lagregeln 
avser styra. Grönfors påpekar att analogin är en mäktig hävstång vid upprättandet av rättssystem, 
som då stöd i lagtext saknas syftar till att söka förena det som är skenbart motsägande och därmed 
främja saklig konsekvens i regelsystemet.  I förlängningen förbättras rättssystemets harmoni, helt 48

 Stattin (2005), s. 37 f.43

 Grekiska; ung. slutligt mål, målbestämd, se Hellner, s. 207.44

 Hellner menar bedömningen av speciella fall vara av sekundärt intresse för rättsvetenskapsmannen, då denne främst 45

har det generella perspektivet för ögonen, se Hellner, s. 191. Jfr Agell, Fs Strömholm I, s. 45.
 Se Heuman, Lars, Språklig tolkning av juridiska texter, ur Civilprocessuella uppsatser, Jure förlag AB, Stockholm, 46

2017, s. 191. Artikeln ursprungligen i Juridisk Tidskrift 2014/15, s. 569 ff. Med Olivecrona kan det uttryckas enligt 
maximen "Vad som icke bevisats, anses icke existera".

 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 431ff. 47

 Grönfors, Kurt, Juridisk analys och intuition, i Höglund, Olle (red.), Festskrift till Gösta Walin, 1. uppl., Norstedts 48

juridik, Stockholm, 2002, s. 125 ff. Se äv. Grönfors, Ändamål och funktion, JT 1999/2000, s. 523.
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enligt likhetsprincipen.  En förutsättning för analogiserande rättsutveckling via rättstillämpning är 49

det redan givna; den sker i ljuset av ett rättsligt helhetsmönster och har befintliga lagregler och 
rättspraxis som utgångspunkt.  På samma gång som rättshistoriska faktorer därigenom kan få bety50 -
delse leder strävan efter funktionalitet fram till en tyngdpunktsförflyttning från kodifierat system till 
en fall- och problemorienterad regelbildning. En i ändamålsanalys bottnande analogi hålls samman 
inte endast av rättsliga element, även tekniska likheter och funktionella sammanhang erbjuder en 
hållbar grund.  Laganalogins motpol utgörs av det motsatsvisa ställningstagandet. Begreppsparet 51

”extensiv” och ”restriktiv” ger likaledes prov på motsatta modus för tolkning. Även rättsliga maxi-
mer kan som framgått ge stöd för en tolkning. Situationer som kännetecknas av regelkonflikter ak-
tualiserar ett normhierarkiskt ställningstagande.  52

Teleologisk tolkning upphöjer till övergripande metodprincip ändamålsöverväganden. Hänsyn till 
prejudikat och lagmotiv ses från denna utgångspunkt. Finns prejudikat i en förevarande fråga är det 
ändamålsenligt (relevant) att ta hänsyn till dessa, liksom att ge lag en motivenligt kongenial tolk-
ning. Metoden väcker dels frågan om vad ändamålet är, dels vems ändamål som i sammanhanget 
ska vara relevant. Enligt den inom rättsvetenskapen förhärskande objektiva teleologiska lagtolk-
ningen härleds den ikraftträdda lagens ursprung i betydelsebärande bemärkelse inte längre till lag-
stiftaren.  Lagen utgör en rättsfigur sui generis, vars rättsliga genealogi inte längre är konstitutiv 53

för dess egenart eller betydelse. Funktionaliteten bibehålls likväl, liksom dess inherenta syfte. 
Ekelöf delar i sin radikala objektiva teleologiska metod upp rättsliga situationer för ett lagrums möj-
liga tillämpning i ordinära och säregna fall.  Ordinära fall utgör det oproblematiska kärnområde 54

som kan och ska tolkas efter lagens bokstav; de bör rimligen kunna antas ha åsyftats av lagstiftaren. 
Den beteendepåverkande effekt ett stadgande får i klara fall anses utgöra dess syfte.  Säregna fall 55

utgörs dels av en ”vag del”, dels av kärnområdesfall som inte är klara eftersom en tillämpning inte 
skulle medverka till stadgandets ändamålsenliga uppfyllelse. På dessa tillämpas istället reduktions-
slut för uppnå samma effekt som för klara fall.  Det rör sig om situationer där både lagtext och 56

sakomständigheter var för sig förefaller klara nog för att sammanjämkas i en tillämpbar regelsub-

 Denna konsekvens i saklig bedömning skiljer sig från Ekelöfs strävan efter metodologisk konsekvens, Hellner, s. 203. 49

Ett pragmatiskt förhållningssätt till enhetlighet tycks lämpligast; t. ex. Rodhes hierarkisk-systematiska framställning av 
obligationsrätten visar på svårigheten med att driva tesen om systematik som styrmedel för långt, ibid., s.156 ff.

 Uppfattningen utgör ett stöd för en positivistisk syn på rättsvetenskap men innebär också att möjligheterna att om50 -
forma rätten begränsas. Se Hellner, s. 184 f. och 202 ff. och äv. Hellner, Jan, Positivism och metod inom rättsvetenska-
pen, i Frändberg m. fl. (red.), Fs Strömholm, D. 1., s. 369 ff.

 Grönfors, i Höglund, (red.), Fs Walin, s. 127. Ehuru en allmän tendens finns mot prejudikatets ökade betydelse för 51

rättstillämpningen inte minst på förmögenhetsrättens område, sammanhängande med ökad tillgänglighet via databaser 
och en allmän anti-formalistisk juridisk trend, medför detta också ökad föränderlighet; rättsläget ses oftare som osäkert 
– i USA talas om "prejudikatinflation". Se Ramberg, s. 18 f. 

 Exempelvis av typen lex specialis legi generali derogat – speciallag har företräde framför allmän lag.52

 Stattin (2005), s. 33. Subjektiv teleologisk lagtolkning, där avgörande vikt fästs vid lagförarbetet, bortses ifrån.53

 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars & Pauli, Mikael, Rättegång Första häftet, 9., [omarb. och rev]. 54

uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, § 1, avsnitt X, s. 85 ff.
 Jfr Andersson, som menar att syftet istället ska styra tolkningen i riktning mot den effekt som empiriskt antas bäst 55

fylla detta syfte, se Andersson (1995), s. 37 ff. och nedan.
 Hellner, s. 178, reduktionsslutet bortser således från stadgandets ordalydelse; tolkningen blir extensiv.56
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sumtion, men där ett utslag av någon anledning ändå förefaller orimligt. I sista hand är analogisk 
tillämpning möjlig.  De säregna fallen hanteras annorlunda genom att dessa inte förutsetts av lag57 -
stiftaren. Ekelöf framhåller lagförarbetenas därmed begränsade betydelse, motiven blir härigenom 
sekundära. Lagens ändamål får sökas på annat håll, vad som är relevant är lagens reella och nutidiga 
verkningar. Vid ändamålsbestämningen tas dels fasta på nämnda typfall, dels ska helhetsresultat och 
verkningar över tid skapa rättslig harmoni.  Då stadgandets ändamål extraheras genom iakttagande 58

av dess effekter, laboreras med dels "intuitiv induktion", dvs. empiri, dels argumentation vars ratio 
kretsar kring specifikt relevanta effekter i enskilda fall för avsedd ändamålsuppfyllelse.  Detta sista 59

steg sker genom deduktion; föreliggande fall subsumeras under stadgandet. Först i andra hand ryc-
ker rättskällor in som hjälpmedel i tveksamma fall och då främst prejudikat, för att främja förutse-
barhet.   60

Det framstår ändock som förenat med vissa svårigheter att frigöra de klara typfallen. Kan ett rätts-
politiskt målinriktat ställningstagande fastställas så vet man ändå inte hur långt denna typ av ända-
målsövervägande kan drivas; få eller inga lagstadganden betingas av ett enda intresse utan är typiskt 
resultat av kompromisser mellan flera motstående intressen. Det kan därvid vara frestande att lik-
ställa ett av dessa intressen med stadgandets ändamål eller att betrakta ett svårt fall som klart.  Det   61

riskerar att skillnaden mellan säkra och osäkra fall blir glidande; det går inte att på ett distinkt, klart 
urskiljbart sätt fastställa ett absolut säkert fall utan att det föregås av en mer eller mindre ambitiös 
analys, däri nytt material inbegripet som exempelvis nya rättsfall. Å andra sidan borgar detta samti-
digt för en enhetlighet i bedömningen, där lika fall behandlas lika.   62

För närvarande rymmer svensk aktiebolagsrätt åtminstone två huvudfåror av objektiv teleologisk 
metod. Lehrberg har genomfört vad som kan betecknas som en transplantation av Ekelöfs process-
rättsliga metod till förmögenhetsrätt och som han även tillämpar aktiebolagsrättsligt. Eftersträvans-
värt är då att fråga sig i vad mån regeln förverkligar dess av lagstiftaren angivna syfte, där partsin-
tressen men även praktikabilitetshänsyn såsom funktionella samband med angränsande regler och 
rättssäkerhetsskäl spelar in.  Stattin beskriver metoden som analytisk-systematisk till skillnad från 63

Anderssons mera radikala ekonomisk-empiriska angreppssätt.  Andersson är uttalat kritisk till an64 -
vändning av någon annan metod än teleologisk inom aktiebolagsrätten. Tolkning bör ske så att den 

 Stattin (2005), s. 34.57

 Notera att detta gäller de säregna fallen. Ekelöf framhåller att motiven alltid noggrant bör studeras och endast frångås  58

då ett rättsligt tillfredsställande svar på den funktion ett tillämpat stadgande är avsett att ha inte kan erhållas på den 
vägen. Se Ekelöf, Per Olof, Den teleologiska metoden, ur Valda skrifter 1942-1990, Iustus, Uppsala, 1991, s. 179.

 Ekelöf (2016), s. 107. Argumentationens kärna är konsekvensbedömning, se Hellner, s. 208, jfr ibid., s., 202, s. 219.59

 Ekelöf (2016), s. 110. Som helhet är metoden dock att betrakta som induktiv, Hellner, s. 179.60

 Hellner, s. 181, Tillika skiljer sig aktiebolagsrättslig ändamålsbestämning från processualisten Ekelöfs partsbaserade 61

utgångspunkt, Stattin (2008), s. 45 f.
 Jfr Hellner, s. 203. Se äv. Strömholm, s. 414 ff. och jfr ovan 1.4.1.62

 Lehrberg, 2014, s. 27.63

 Stattin (2008), s. 48 f. Jfr Hellners logiskt-systematiska faktorer, s. 201. Exklusiva hänsyn till strukturella skäl bör 64

tillmätas större betydelse först när ändamålsargumentationen tryter, Stattin (2005), s. 39. Jfr äv. Andersson (2020), s. 30.
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bidrar till att förverkliga bakomliggande ändamål. Gällande rätt inom aktiebolagsrätten fastställs 
genom en självständig och fri ändamålsvärdering av grunderna för uppkomsten av själva aktiebo-
lagsformen som juridisk-teknisk konstruktion såväl som för det aktiebolagsrättsliga regelkomplexet 
på alla nivåer.  Stattin delar uppfattningen att aktiebolagsrättens ändamål värderas i ekonomiska 65

termer och att användandet av en teleologisk metod måste anpassas härför. Det har länge varit tyd-
ligt att aktiebolagsrätten laborerat med ekonomiska samhällssyften som bakgrund, vilket framgår av 
såväl lagstiftningsarbeten och praxis som av doktrin.  Den nationalekonomiskt sannolikt bästa lös66 -
ningen angående exempelvis effektiv resursallokering, bör kunna ges principiell tyngd åt rättslig 
argumentation. Även ifråga om intressekonflikter i och kring ett bolag är det meningsfullt med ett 
rättsekonomiskt perspektiv på bolaget som ett nexus of contracts för att analysera fram standardav-
tal i form av rättslig reglering, där den ekonomiska relationen parterna emellan gör en sådan an-
vändning rationell. Därigenom kan rättsekonomin metodologiskt fungera deskriptivt som förkla-
ringsmodell av gällande rätt och rättsliga problem, alternativt verka normerande för hur rätten bör 
utformas.   67

En aktiebolagsrättsligt ändamålsenlig tolkning beaktar generella intresseavvägningar avvägt mot 
konsekvensbedömningar i enskilda fall. En ändamålsorienterad, syftesinriktad metod för aktiebo-
lagsrättslig juridisk argumentation tar sikte på en huvudmålsättning som ges implicit av lagregeln, 
tar sig uttryck i förarbeten eller andra rättskällor. Sedan söks ratio legis för det mest skyddsvärda 
intresset genom att de på längre sikt allmänna fördelarna av reglerna uppnås.  Belysande är de i 68

framställningen behandlade rättsfallen men även av lagmotiv och doktrin framgår ändamålens av-
görande vikt för tillämpning och lagstiftning. Komparativa och lagstiftningshistoriska argumenta-
tionslinjer ges begränsat utrymme i framställningen, dels av utrymmesskäl, dels för att dessa meto-
der i sammanhanget har underordnad betydelse. Någon direkt motsvarighet till kapitalbristreglerna 
som de är utformade i svensk rätt saknar motsvarighet i andra rättsordningar.  69

1.4.3    Material 
I enlighet med rättsdogmatisk rättskällelära redogörs för lagtext och lagmotiv; propositioner och 
offentliga utredningar. Granskningen av förarbeten har medelst doktrin sökt att i relevant omfatt-
ning tolka dessa i syfte att bereda läsaren möjlighet att skapa sig en uppfattning om lagstiftningens 
olika målsättningar. Indirekt ges därigenom ett historiskt perspektiv, vilket bidrar till att ge rättsut-

 Andersson, (1995), s. 36 f. och Andersson (2020), s. 29 f. Andersson avvisar Lehrbergs metodologi, se SvJT 2014 s. 65

72. Se äv. Hellner, s. 216 ff.
 Stattin (2005), s. 37.66

 Eklund, Karin & Stattin, Daniel, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 2., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2016, s. 38 67

ff. I common law-länder skapar domstolarna rätt i större utsträckning än här; rättsekonomin ges därigenom en starkare 
argumentativ genomslagskraft och kan tillämpas deklaratoriskt i betydelsen rättsfastslående i enskilda fall. Se Eklund & 
Stattin, s. 38 f., Stattin (2008), s. 60 ff. Jfr Almlöf (2014), s. 74 ff.

 Andersson (2020), s. 29.68

 Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, 69

s. 488.
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vecklingen relief. Den inom området tillkomna rättspraxis avseende medansvarsperiodens avslut 
ges fokus, vilket svarar mot en under senare år ökad betydelse av prejudikat inom förmögenhetsrät-
ten.  Främst behandlas en trio rättsfall som får anses särskilt påkallade i att klargöra vissa i lagen ej 70

uttryckta avgränsningsområden för medansvaret. De resonemang domarna innehåller utvecklas, be-
dömningsgrunder och slutsatser återges för att skapa en så fullständig bild som möjligt. I syfte att 
variera bilden och ge uttryck för, såvitt förekommande, skilda ståndpunkter i ämnet används dokt-
rin. Här har ambitionen varit att återge en någorlunda heltäckande bild av de mest tongivande upp-
fattningarna på området. 

1.5      Disposition 
Det första kapitlet innehåller ger en bakgrund och problematiken ifråga introduceras. I kapitel två 
och tre beskrivs aktiebolagets roll i näringslivet och ekonomin, styrelsens uppgifter för bolagets 
skötsel samt ges en redogörelse för kapitalskyddet, dess innebörd och syften. En översiktlig redogö-
relse för relevanta aktiebolagsrättsliga regler avser att ge kontur åt bakomliggande faktorer och ska-
pa förutsättningar för en fortsatt analys. Medansvarsinstitutets ändamål beskrivs, dess effekter för 
berörda samt olika modaliteter för att det ska träda i funktion. Likaså tas prevenerande åtgärder upp 
samt vad som krävs för att ett inträtt medansvar ska bringas att upphöra. Kapitel fyra företer en ana-
lys av nytillkommen praxis kring situationer som inte explicit framgår av lagens ordalydelse men 
som ändå ansetts avsluta en medansvarsperiod och där en tolkning av lagreglerna krävts. I anslut-
ning ges en kort beskrivning av i rättsfallen förekommande rättsinstitut. Uppsatsen avslutas med ett 
kapitel innehållande en kortare tentativ utvärdering av rättspraxis och lagstiftning som något resone-
rar kring prejudikatets rättsskapande roll och rättstillämpningens problem när lagen inte ger besked. 
I kapitlet berörs också de i framställningen inledande frågeställningarna.  

 Se Ramberg, s. 17 ff.70
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2       Om aktiebolagets natur och begreppet kapitalbrist 
2.1      Aktiebolagets natur och syfte 
En av bolagsrättens grundpelare är aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar för bolagets 
förpliktelser, 1:3 1 st. ABL. I gamla ABL återfanns paragrafen allra först och har i kraft av sin dåva-
rande placering fått epitetet portalprincipen. Kapitalskyddsreglerna har tillkommit för att motverka 
missbruk av denna bestämmelse.  Aktiebolaget är således en fristående juridisk person, skild från 71

ägare och andra intressenter inom bolaget, men med egen rättshandlingsförmåga och att i denna ka-
pacitet ha tillgångar och förpliktelser. I sakens natur ligger att aktiebolaget är mer svårbestämbart än 
en fysisk person. Bland flera teorier är den vanligaste uppfattningen att aktiebolaget utgör en form 
för rättslig fiktion, persona ficta.  Ur ett juridiskt perspektiv är mest tacksamt att söka efter de 72

rättsverkningar aktiebolagsformen har för att nå ett tillfredsställande svar på hur ett aktiebolag kan 
definieras. Om uppfattningen att aktiebolaget endast är en rättslig fiktion accepteras uppstår också 
frågan om bestämningen av bolagets intresse. Bolagets intresse måste då avgöras av dess intressen-
ters intresse.  Det ligger nära till hands att likställa detta intresse med aktieägarintresset, i ABL 73

motsatsvis uttryckt genom det gemensamma och presumtiva vinstintresset i 3:3 ABL.  74

Att härleda ett bolags intressenter genom dess rättsliga relationer är ändamålsenligt ur rent rättslig 
synvinkel. Det medför emellertid att en skiljelinje mellan de som har rättigheter inom bolaget och 
de som står utanför skapas. För en fullständig förståelse av aktiebolagets funktion bör även ekono-
miska aspekter ingå.  En modell som belyser frågan ur detta perspektiv är teorin om bolaget som 75

ett nexus of contracts. Att upprätthålla en distinktion mellan intressenter inom och utom bolaget blir 
då inte meningsfullt på samma sätt och bolagsintresset är då inte alltid synonymt med dess ägares. 
Skulle bolaget exempelvis bli insolvent övergår bolagsintresset till att vara borgenärskollektivets. 
Det finns även andra aktörer förbundna med bolaget som kan anses som intressenter i detta i egen-
skap av sk. stakeholders. Denna kategori kan bestå av anställda eller individer som på något sätt 
berörs av bolaget liksom av samhället i stort. Det kan då röra sig om att bolaget ska upprätthålla så-
väl lagstadgade som mera allmänna, vedertagna etiska riktlinjer, som om de inte följs medför nega-
tiva effekter för berörda parter.  Nexus of contract-teorin är oförenlig med den juridiska förkla76 -
ringsmodell som uppfattar bolaget som enbart fiktion och som fäster avgörande betydelse främst 
vid intressentens förmåga till partshabilitet i egenskap av företrädare för bolaget.  Teorin tilldelar 77

istället aktiebolaget en roll som förmedlare av en förknippning av ömsesidiga ekonomiska relationer 

 Malmborg, Leif, Likvidation av aktiebolag: en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen, Jure, Stockholm, 2014, s. 71

116. Kapital- el. borgenärsskyddet består av tre delar: Tillskottsplikten, värdeöverföringsförbudet och tvångslikvidation 
vid kritisk kapitalbrist. 

 Eklund & Stattin, s. 72 och Stattin (2008), s. 81.72

 Eklund & Stattin, s. 74 f. Jfr dock Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag: en kritisk lärobok, Sjunde upplagan, 73

Jure, Stockholm, 2020, s. 25.
 Prop. 2004/05:85, s. 218 ff.74

 Eklund & Stattin., s. 76 ff.75

 Exempelvis miljölagstiftning eller corporate social responsibility, CSR. 76

 Eklund & Stattin, a.st., jfr uttrycket locus standi.77
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där utbyte sker i form av tillhandahållande av nyttigheter respektive avkastning i form av vederlag 
för tillhandahållandet. Alla som därigenom har relationer till varandra är därmed intressenter i bola-
get. Aktiebolaget fungerar som en plattform som möjliggör samarbete mellan olika intressenter. Re-
lationerna och bolaget hanteras kontraktuellt och organisatoriskt genom rättsliga regleringar vilka 
ses som en form för standardkontrakt mellan parterna, rationellt ur ett samhälleligt macroperspektiv 
i syfte att minska transaktionskostnader.  Den aktiebolagsrättsliga regleringen, liksom aktiebolags78 -
formen, syftar därmed övergripande till att främja tre samhällsbidragande (rätts)ekonomiska fakto-
rer: underlätta näringsverksamhet, främja aktiebolagens förmåga att attrahera riskvilligt kapital och 
gagna omsättningen av av varor och tjänster.  Mera underliggande ändamål med aktiebolagsrätten 79

är det aktiebolagsrättsliga regelverk varmed lagstiftaren avser hantera intressekonflikter mellan bo-
lagets kontrahenter till följd av aktiebolagets konstruktion och därigenom gynna det mest skydds-
värda intresset.  Almlöf har utvecklat dessa och kategoriserar de underliggande ändamålen såsom 80

(i) skydd i den externa relationen; till borgenärer, blivande aktieägare, anställda och allmänheten, 
(ii) skydd i den interna relationen; till en aktieägarminoritet eller mot bolagets ledning, (iii) skydd 
för omsättningen, (iv) generell transaktionskostnadssänkande verkan.  81

I det aktiebolagsrättsliga standardkontraktet gör lagstiftaren som nämnts åtskillnad mellan solventa 
och insolventa bolag.  Solventa bolag har tre typer intressenter; (i) aktieägare; (ii) de som står i en 82

avtalsmässig relation till bolaget såsom arbetstagare, affärsparter och kreditorer. Dessa kan benäm-
nas frivilliga borgenärer. Den (iii) sista kategorin, ofrivilliga borgenärer, utgör en mera löslig form 
för intressenter och kan sägas utgöra den omgivande miljön med såväl offentliga som privata intres-
sen och för vilka en rättslig relation med bolaget kan uppstå utomobligatoriskt genom exempelvis 
vållande av skada. En särställning intar staten, fiscus och som i egenskap av skatteborgenär utgör ett 
exempel på en ofrivillig icke-anpassande borgenär. En anpassande borgenär är den som anpassar 
kreditgivningens villkor efter kreditrisken och är följaktligen också frivillig, exempelvis en bank.   83

Alla dessa kategorier förenas i en gemensam förväntan om få sina fordringar betalade. Aktieägarna i 
form av avkastning, kreditgivarna i form av återbetalning och ränta, arbetstagaren i form av veder-
lag för lönearbete.  

Emellertid skiljer sig sättet varpå aktieägarna erhåller sin rätt till betalning ifrån de övriga. Aktieä-
garna, trots status som initierande riskkapitalgivare, har endast rätt till avkastning i den mån sådan 

 Se t. ex SOU 2008:49, s. 84 f., Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 5., [uppdaterade 78

och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 24 ff., Eklund & Stattin, s. 29.
 Andersson (2020), s. 30, Andersson (1995), s. 127 f., Stattin (2008), s. 51 ff., och även Kraakman, Reinier H., The 79

anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, Third edition., Oxford University Press, Oxford, 
2017, s. 22 f.

 Stattin (2008), s. 55 ff. Även på micronivå gör sig ett omsättningsintresse gällande, något som exempelvis tar sig ut80 -
tryck genom ett skydd för bolagets medkontrahent vid ingående av avtal. Se 8:42 ABL och Andersson (2020), s. 85.

 Almlöf (2014), s. 94 och passim.81

 Eklund & Stattin, s. 78 f.82

 Andersson (2010), s. 54 f., Andersson (2020), s. 67 ff.83
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finns att tillgå efter att fordringsägarna fått sina fordringar tillgodosedda. De kallas därför residual-
borgenärer el. residualintressenter.  Kommer bolaget på obestånd berövas den av aktieägarna valda 84

ledningen rådigheten över bolaget vilket istället kommer att styras i borgenärernas intresse via för-
valtare. Samtidigt inträder  borgenärerna i aktieägarnas rätt som residualintressent i sin rätt till be85 -
talning.  

2.2     Ledningen av bolaget – styrelsens funktion 
När aktiebolagsformen under 1800-talet gjordes allmänt tillgänglig innebar det att näringsverksam-
het kunde bidra med ökat välstånd i samhället till lägre transaktionskostnader.  Samtidigt ökade 86

kostnaderna för aktieägarnas kontrollutövning i bolaget, sk. agentkostnader. De beror av en förelig-
gande potentiell intressekonflikt mellan aktieägare och ledning i bolaget. Denna har i sin tur upp-
rinnelse i den informationsasymmetri som uppstår då aktieägarna, residulaintressenterna, avhänder 
sig den kontroll det innebär att i detalj kunna följa de händelseförlopp orsakade av ekonomiska och 
organisatoriska dispositioner som ledningen företar i sin ledning av bolaget. Det uppstår då en osä-
kerhet i huruvida förvaltningen tillgodoser ägarnas intressen i samma utsträckning som om dessa 
själva skött förvaltningen.  Det är vad Jensen och Meckling kallar ett moral hazard-problem.  Det 87 88

uppstår en risk att den som förvaltar resurserna medvetet eller omedvetet försöker tillägna sig av-
kastningen i egensyfte. I svensk rätt söker den sk. omnipotensdoktrinen råda bot på denna risk, en-
ligt vilken den slutliga förvaltningsrätten över bolagets verksamhet genom stämmobeslut innehas av 
den primäre risktagaren, dvs. aktieägarna. Dessa söker nämligen i egenskap av residualintressenter 
maximera vinsten vilket innebär en effektiv allokering av beslutsmakt inom företaget genom s.k. 
anvisningsrätt. Samtidigt behåller bolagets ledning ett ansvar för att för bolaget vitala funktioner 
upprätthålls.   89

Ett moral hazard-problem mellan ledning och ägare uppstår inte så lätt i ägarledda aktiebolag där 
delägarna kan förväntas ha fortlöpande och god insyn. Istället kan här en intressekonflikt uppkom-
ma aktieägare emellan, där minoritetsägare riskerar se sina intressen förbisedda genom majoritetens 
beslut.  För övriga borgenärer uppkommer inte samma behov av övervakning – de har en rätt pri90 -

 Eklund & Stattin, s. 79.84

 A.a., a.st. Den av E & S använda termen substitution måste anses mindre korrekt. Vad som avses är subrogation, ett 85

fall av cessio legis; borgenärsbyte grundat i lag. Se t ex Lindskog, Stefan, Betalning: om kongruent infriande av pen-
ningskulder och andra betalningsrättsliga frågor, Andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 363, 404 och 
passim. och äv. Ingvarsson, Torbjörn, Subrogation, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 317 ff.

 Eklund & Stattin, s. 71ff. Före aktiebolagets uppkomst måste näringsverksamhet bedrivas av enskilda eller i form av 86

handelsbolag. En orsak till transaktionskostnader var då, i och med det personliga ansvaret, att kontrollera övriga bo-
lagsmäns soliditet. För begreppet transaktionskostnad, se Andersson (2020), s. 41 f. m. hänvisn. Almlöf (2014), jämstäl-
ler agentkostnad med transaktionskostnad, s. 93. Jfr Cooter, Robert, Law & economics, 6. ed., Pearson Education Inter-
national, Boston, 2012, s. 84 f.

 Bergström & Samuelsson, s. 50 ff.87

 Jensen Michael C., Meckling, William H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 88

structure, Vol. 3, Iss. 4, s. 305 ff. 
 SOU 1995:44, s. 162. Stattin (2008), s. 84 ff., 125 ff. och 189 ff. Se äv. 2.4.89

 Almlöf (2014), s. 89 ff. I syfte att motverka missbruk finns i 7:36 ABL en regel som ger samtliga aktieägare rätt till 90

full insyn i bolagets inre angelägenheter i bolag med upp till tio aktieägare.
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ma facie att utfå betalning så länge bolaget är solvent. Det är endast den av vinstintresset betingade 
avkastningen som gör övervakning rationell. Det gynnar samtidigt relationerna mellan de olika in-
tressenterna eftersom agentkostnader är kostsamma.  91

Enligt 8:1 ABL stadgas att aktiebolag måste ha en eller flera styrelseledamöter. Dessa är, förutom 
att de företräder bolaget utåt, även ansvariga för bolagets organisation och dess förvaltning, 8:4 
ABL. Ansvaret innebär en skyldighet att agera lojalt i bolagets intresse, att klargöra respektive le-
damots ansvarsområden och att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.  Det inbegri92 -
per de tvingande kapitalbristreglerna, vilka kan sägas ha formen av att bolaget ställs inför ett ultima-
tum, där styrelsen påbjuds att skyndsamt förmedla adekvat information om att bolaget är underkapi-
taliserat vidare till aktieägarna. Ser inte dessa till att restituera bolaget ska detta likvideras, dvs. bo-
laget upphör genom ordnad avveckling. Missbrukar styrelsen sitt ansvar kan enskilda ledamöter 
drabbas av ett med bolaget solidariskt betalningsansvar för uppkommande förpliktelser. Det aktuali-
seras om styrelsen i något avseende avviker från det påbjudna handlingsmönstret.  

Idén om att tillskapa borgenärsskydd genom medansvar, varigenom sekundärt också aktieägarna 
skyddas, har funnits sedan mycket länge. Emellertid har reglerna i doktrin länge unisont kritiserats 
för bristande funktion och effektivitet. I kritiken ligger dels hänsyn till ett behov av att underlätta 
för företag att undergå rekonstruktion, dels hänsyn till främst EU-rättsliga insolvensbestämmelser.  93

Det framhålls att det inte klart tydliggjorts vilka åtgärder en ställföreträdare ska vidta vid en hotande 
insolvens, samt vilka konsekvenser en bristande hörsamhet i det avseendet kan medföra. Kapital-
bristreglerna kan innebära omfattande och betungande skyldigheter för enskilda styrelseledamöter. 
Denna framställning avser belysa medansvaret och den relativt omfattande och klargörande rättsut-
veckling som nyligen skett på området inom rättspraxis, särskilt kring en medansvarsperiods upphö-
rande. 

2.3     En rättsfigur vars syfte förfelats 
Reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist inskärper hos styrelsemedlemmarna i ett aktiebolag 
en plikt att agera i enlighet med av lagen uppställda schematiska riktlinjer. Aktivitetsplikten inträder 
när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapi-
talet eller när ett resultatlöst utmätningsförsök företagits, 25:13 ABL. Om inte bolaget, dess aktieä-
gare eller kreditorer, har viljan eller förmågan att läka kapitalbristen är bolagets företrädare skyldig 
att hos tingsrätten ansöka om dess likvidation. Reglerna utgör en del av kapitalskyddet i aktiebo-
lagslagen. Kapitalskyddets grundtankar formulerades vid dess tillkomst i 1895 och 1910 års aktie-

 Eklund & Stattin, s. 81.91

 Prop. 1997/98:99, s. 77 ff. 92

 Se t ex Johansson, Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 337 f. och Karlsson-93

Tuula, Bolagsledningens ansvar vid ett företags ekonomiska problem i svensk rätt de lege ferenda, a.a., s. 377 ff. 
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bolagslagar som att en skyddsmarginal skulle finnas mellan tillgångar och skulder. Aktiekapitalet 
var tänkt att fungera som en buffert till borgenärernas fromma och ersätta ett personligt ansvar för 
aktieägarna i bolaget.  Aktiekapitalet är bundet på så sätt att det inte får användas för värdeöver94 -
föringar till aktieägare eller andra, men som formellt sett endast är en kontrollpost på passivsidan i 
bolagets balansräkning.  Mindre kunskapsföretag är ofta utan egentligt substansvärde; bolag som 95

efter sänkningen av aktiekapitalet kan bildas med 25 000 kr som lägsta bundna egna kapital. Det 
framstår idag som en chimär att denna kapitalbas tillförsäkrar borgenärerna tillgångar att ta i an-
språk vid en eventuell insolvens och att dess verkan snarare hindrar nyföretagande.  

Uppfattningen är utbredd om att regelkomplexet kring skyldigheten att tillföra och bevara aktiekapi-
talet är svårtolkat och skapar administrativa kostnader som sannolikt överflyglar bestämmelsernas 
ändamålsenlighet.  Det har dock ansetts rimligt att sätta en gräns för hur långt en verksamhet får 96

fortsätta innan den i borgenärernas intresse måste avbrytas genom likvidation. Denna gräns har, väl 
att märka, satts vid insufficiens och inte insolvens. Det utsägs i motiven att regelverkets uppbygg-
nad med minimikapital annars skulle bli meningslös.  Argumentet kan ifrågasättas som ett cirkelre97 -
sonemang, där sufficienskravets berättigande endast är själva regelverkets bevarande och inte dess 
egentliga nytta. Numera tillskrivs kapitalkravet, utöver det nominella borgenärsskyddet, övervägan-
de en funktion som spärr mot ogenomtänkt och oseriöst företagande och att kapitalkravet kan mot-
verka ekonomisk brottslighet.  Tillika har ett minimikapital antagits underlätta för bolagen att er98 -
hålla för rörelsen nödvändig kredit genom att skapa tillit och minska behovet av att det ställs indivi-
duell säkerhet avtalsvis. Regeringen anser därför att en lämplig nivå för ett lägsta tillåtet aktiekapi-
tal måste bestämmas genom en intresseavvägning.  99

2.4     Aktivitetsplikten – en skyldighet att vidta åtgärder 
Bolagsledningen har en omsorgsplikt och en lojalitetsplikt gentemot bolagets intressen. I omsorgen 
och lojaliteten gentemot bolaget föreligger av vad som framgår av 8:4 ABL ett förvaltningsan-
svar.  Inom ramen för detta ansvar har styrelsen bl.a. en skyldighet att fortlöpande bedöma bola100 -
gets ekonomiska situation, 8:4, 2 st. ABL. I paragrafens tredje stycke stadgas att organisationsan-
svaret bl.a. inbegriper en skyldighet att utforma en ändamålsenlig bokföring, medelsförvaltning och 

 Jfr SOU 2008:49, s. 50.94

 Prop. 2004/05:85, s. 212, s. 217.95

 Se t ex. Dotevall, (2015), s. 150 f., s. 491.; Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-20 96

ABL, 2. [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 27 ff.; Johansson, i Edlund (red.), 
Fs Lindskog, s. 337 ff.

 SOU 2008:49, s. 52 f., prop. 2009/10:61, s. 6. Med insufficiens avses allmänt att gäldenärens skulder överstiger den97 -
nes tillgångar. Det föreligger ofta men inte nödvändigtvis något samband mellan insufficiens och insolvens – ett företag 
kan vara fullt livsdugligt även om dess skulder överstiger tillgångarna och det således är beroende av kredit. Även den 
omvända situationen är fullt möjlig, bolaget är sufficient men kan inte avyttra sina tillgångar i takt med att dess skulder 
förfaller till betalning. Se äv. s. 31 och  4.1.1. samt SOU 1996:30, s. 39 f.

 Prop. 2019/20:21, s. 7, 12ff.98

 Prop. 2019/20:21, s. 5., SOU 2008:49, s. 45 f., 82 ff. Mot den förment tillitsskapande funktionen kan anföras att 99

summan 25 000 kr därvidlag är obetydlig annat än för icke-anpassande och ofrivilliga borgenärer (se 2.1).
 Östberg, Fs Pehrson, s. 458.100
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kontroll av bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt.  Vid inkorrekt hanterad kapitalbrist ut101 -
sträcks ansvaret till ett med bolaget solidariskt betalningsansvar för förpliktelser som uppkommit 
efter ansvarsperiodens inträde. Lagstiftaren har härigenom avsett att skapa ett handlingsdirigerande 
preventivt system.  102

Föremål för framställningen är den situation som anger befarad kapitalbrist, dvs. den kritiska gräns 
när det för styrelsen finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet 
och styrelsens handlingsplikt utlöses.  Redovisningsbegreppet eget kapital utgörs av skillnaden 103

mellan bolagets tillgångar och skulder. Det är ägarnas del av företagets tillgångar som tillförts vid 
bildandet eller senare samt av vinst som tillåtits kvarbliva i företaget.  Med den nytillkomna 104

lagändringen inträder alltså handlingsplikten när 12 499 kr av det egna kapitalet återstår. 

2.5     Skäl att anta – aktivitetspliktens uppkomst 
Genom den påbjudna omsorgen och lojaliteten gentemot bolaget presumeras att styrelsen är adekvat 
organiserad och besitter erforderlig kompetens. I enlighet med grundläggande associationsrättsliga 
principer tillräknas varje styrelseledamots insikt styrelsen och bolaget som sådant. En enskild sty-
relsemedlems insikt om att han borde anta att kritisk kapitalbrist föreligger utlöser således en hand-
lingsplikt för styrelsen i dess helhet. Vidare framgår att rekvisitet "skäl att anta" i lagtexten är objek-
tivt.  Här är fråga om vad en normalt aktsam styrelseledamot borde ha dragit för slutsatser av en 105

normalt fungerande rapportering om bolagets utveckling. Den objektiva bedömningen förutsätter  
således implicit förvaltnings- och organisationsansvar men kan komma att skilja sig åt från fall till 
fall. All tillgänglig information, även omvärldsrapportering som kan påverka bolagets utveckling 
kan komma att ligga till grund för bedömningen. Det inbegriper även uppgifter om bolagets tidigare 
utveckling, vilka viktas mot de nytillkomna; fråga är om en ackumulering av tidigare omständighe-
ter vilka ofta påstås ha förelegat flera år tidigare.  106

För att ansvar ska aktualiseras måste den sedermera upprättade kontrollbalansräkningen uppvisa 
faktisk kapitalbrist.  Skälen att anta kapitalbrist måste således vara välgrundade och faktisk kapi107 -
talbrist utgör det andra rekvisitet för att styrka objektiva förutsättningar för medansvar. Det medför 
emellertid inte att styrelsen kan underlåta att vid befarad kapitalbrist genast upprätta en kontrollba-
lansräkning eftersom tidsfristen enligt vilken medansvaret beräknas, börjar löpa från denna tid-

 Prop. 2004/05:85, s. 617, prop. 1997/98:99, s. 202 ff. Jfr prop. 2000/01:150 s. 100.101

 Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Johan, Aktiebolagslagen: en kommentar : kapitel 25-32, Karnov Group, 102

Stockholm, 2019, s. 38.
 25:13 ABL, jfr 2.3.103

 Bergström, Clas & Samuelsson, Per, s. 214.104

 25:13 1 st.1p. ABL. Lindskog (2015), s. 44, Dotevall (2015), s. 492, Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Jo105 -
han, Aktiebolagslagen: en kommentar : kapitel 25-32, Karnov Group, Stockholm, 2019, s. 43 f. Därav följer att en en-
skild ledamot är pliktig att informera de övriga om sina farhågor. 

 Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, Stockholm, 2003,, s. 477 ff.106

 Nerep m. fl., s. 45. Se ABL 25:18 4 st. 2 m.107
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punkt. Mot detta skulle kunna anföras att vid en efterföljande utredning, mera relevant vore att utgå 
från när faktisk kritisk kapitalbrist uppkommer genom borgenärens fordran och att tidpunkten för en 
medansvarsperiods början således skulle vara förpliktelseorienterad. Motiven stipulerar dock ansvar 
endast vid styrelsens underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning när anledning att misstänka 
faktisk, kritisk kapitalbrist uppkommer, dvs. vid antagandetidpunkten.  Det kritiska kapitalbrist108 -
kravet är därmed antagandeorienterat.  Styrelsen kan inte förhålla sig passiv till dess den får vet109 -
skap om den kritiska gränsens underskridande.  Kontrollbalansräkningen tjänar härvid som kon110 -
trollinstrument och utgör i den egenskapen exklusivt bevismedel för huruvida kapitalbrist faktiskt 
föreligger.  Det innebär konkret att en medansvarsperiod enligt lagens ordalydelse inträder om den 111

första kontrollstämman hålls, utan att styrelsen först upprättat en kontrollbalansräkning.   112

Omvänt ådrar sig styrelsen inte medansvar om inte anledning uppstått att befara att den kritiska 
gränsen nåtts, även om det i efterhand visar sig att bolaget uppvisar faktisk kapitalbrist.  Rekvisi113 -
tet "skäl att anta" kan exempelvis senareläggas om styrelsen vilseletts av företagets operativa led-
ning. Bevisbördan för medansvar åvilar den som påstår detta.  Bevisning om att den kritiska grän114 -
sen passerats åvilar likaså borgenären.  I själva verket är det för borgenären oftast tillräckligt att 115

påvisa faktisk kapitalbrist senast när dennes förpliktelse uppkom, utan att av lagen påbjudna åtgär-
der vidtagits av styrelsen; att det samtidigt förelegat "skäl att antaga" kapitalbrist följer i och med 
detta. Emellertid materialiseras först vid konkurs kapitalbristfrågorna och det härtill knutna medan-
svaret. Under det rekonstruktionsarbete som sker ex post i en ansvarstvist får antaganderekvisitet i 
allmänhet anses uppfyllt när bevisning om de faktiska förhållandena styrks.  116

Indikatorer på när styrelsen måste upprätta kontrollbalansräkning för att förvissa sig om bolagets 
ställning är vetskap om försämring av bolagets ekonomi och en därmed sammanhängande misstan-
ke om att den kritiska gränsen underskridits.  Det rör sig om en aggregering av samtliga tolk117 -
ningsdata; enskilda eller ackumulerande negativa händelser ställs mot den normala rapporteringen. 
Det kan röra sig om en felslagen affär eller marknadsförändringar med åtföljande kapitalvärde-
minskning av tillgångarna. Finns misstanke om kritisk kapitalbrist ska enligt lagtexten kontrollba-
lansräkning "genast" upprättas, med risk att medansvar annars aktualiseras från misstankestidpunk-

 Prop. 2000/01:150, s. 48.108

 Nerep m. fl., s. 105. Författarna anser motivens grundinställning orealistisk.109

 NJA 1988 s. 620.110

 Lindskog (2015), s. 111. Jfr NJA 2012 s. 858 p. 11-13. Se äv. 3.1.1, 3.1.3.1.111

 Se dock Lindskogs resonemang nedan under 4.1. Jfr Nerep m. fl., s. 73.112

 Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, s. 27.113

 NJA 1988 s. 620 och NJA 1993 s. 484. Jfr Prop. 2000/01:150, s. 187. Att borgenären enligt bevissäkringsteorin torde 114

ha svårare att anföra bevisning anses av mindre vikt. Styrks de båda objektiva rekvisiten vidtar en subjektiv försumlig-
hetsprövning av den enskilda styrelseledamoten. Bevisbördan för att inte ha agerat försumligt övergår därvid på denne.

 NJA 2009 s. 210.115

 Nerep m. fl., s. 46 f. Nerep framhåller att faktisk, kritisk kapitalbrist är vanligt förekommande utan att bolagets led116 -
ning noterar det och att det ofta saknar reell betydelse.

 Prop. 1979/80:143, s. 290.117
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ten. Det torde få bedömas från fall till fall och med hänsyn till praktiska och företagsspecifika för-
hållanden hur lång tid styrelsen har på sig att upprätta en sådan. I motiven rör det sig om maximalt 
två månader, i vissa fall kortare tid.    118

2.6     Kontrollbalansräkning  
Syftet med att upprätta kontrollbalansräkning är att styrelsen ska få vetskap om bolagets ekonomis-
ka ställning vid befarad kapitalbrist och därigenom tjäna som underlag för att utvisa om situationen 
är så pass allvarlig att den kan hota bolagets existens. Frågan om bolagets framtid överlämnas ge-
nom stämma till aktieägarna. Samtidigt fungerar en kontrollbalansräkning negativt som ett instru-
ment för styrelsen att undvika medansvar. En rättidig och korrekt balansräkning, framförd vid en 
likaledes rättidig första kontrollstämma verkar exculperande för styrelsen ifråga om medansvar.  119

Kontrollbalansräkningen kan härvid sägas utgöra en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. 
Att full kapitaltäckning så småningom skett de facto är inte tillräckligt för att avsluta ett uppkommet 
medansvar. För att en felaktig kontrollbalansräkning ska utlösa medansvar synes det böra gälla att 
den påverkat slutsatsen negativt, dvs. att kritisk kapitalbrist inte påvisas där sådan faktiskt förelig-
ger. Sammanfaller en vanlig årsredovisning i tid strax efter att styrelsen haft skäl att antaga kritisk 
kapitalbrist och denna årsredovisning inte utvisar kapitalbrist torde dock styrelsen kunna avhålla sig 
från att också upprätta en första kontrollbalansräkning. Detta beroende på att den senare aldrig kan 
utvisa ett sämre resultat än den förra.  I kontrollbalansräkningen kan som nämnts tillämpning av 120

andra värderingsprinciper än i årsredovisningen godtas, förutsatt att de överensstämmer med god 
redovisningssed.  121

Mindre företag, såsom typiskt sett kunskapsföretag, är inte skyldiga att ha revisor om detta angetts i 
bolagsordningen (jfr 1:12b och 9:1 1st. ABL).  Huvudsyftet med kontrollbalansräkningen – att 122

varsko aktieägarna om situationen – uppnås även om någon revisorsgranskning inte skett.  Är ak123 -
tiebolaget skyldigt att ha revisor eller har revisor frivilligt, måste emellertid denne granska kontroll-
balansräkningen och om så inte sker, anses balansräkningen inte upprättad. Syftet med granskning-
en är att förhindra oegentligheter såsom antedaterade balansräkningar.  I linje med vad som tidiga124 -
re sagts om medansvarets uppkomst, medför felaktigheter i kontrollbalansräkningen medansvar en-
dast om resultatet av en korrekt upprättad balansräkning hade utvisat faktisk kritisk kapitalbrist. Det 

 Prop. 2000/01:150, s. 91 och 187f. För annan uppfattning, Nerep m. fl., s. 52, där 2-6 veckor nämns beroende på 118

verksamhetsbild.
 Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 62 ff.119

 Johansson, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 347 och NJA 2012 s. 858.120

 Nerep m. fl., s. 56. Värderingen sker efter mindre stränga principer med bl a fortlevnadsprincipen för ögonen, något 121

Lindskog är kritisk till, se Lindskog (2015), s. 22. 
 Kunskapsföretag är tjänsteproducerande företag där individernas kunskap utgör tillgångarna. Den ekonomiska ställ122 -

ningen i sådana företag speglas ofta bättre av resultaträkningen än av balansräkningen. Det medför att själva grundvalen 
i ABL för ekonomisk utvärdering av bolag, vilken bygger på balansräkningen, inte är adekvat för denna typ av företag, 
se Andersson (1995), s. 142.

 Prop. 2009/10:204, s. 82. 123

 SOU 1987:59 s. 114 f. och prop. 1990/91:98 s. 8.124
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får dock anses rimligt att ålägga styrelsen ansvar att bereda aktieägarna underlag till ett välinforme-
rat beslut ifråga om bolagets åtaganden. Möjligen kan det också vara ett skäl till att kravet på fak-
tisk, kritisk kapitalbrist betecknas antagandeorienterat och inte förpliktelseorienterat.  En överträ125 -
delse av 25:13 ABL skulle sålunda oberoende av om kritisk kapitalbrist föreligger eller inte, kunna 
sanktioneras av skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL.   126

2.7     Första och andra kontrollstämman 
Om det efter upprättandet av kontrollbalansräkning i bolaget visar sig att faktisk kritisk kapitalbrist 
föreligger och det egna kapitalet underskridits med hälften, måste styrelsen ånyo agera. Den ska 
"snarast möjligt" kalla till bolagsstämma, 25:15 ABL. Med rekvisitet avses tidsperioden från att 
kontrollbalansräkningen granskats till utfärdandet av kallelse och anses normalt omfatta två till tre 
veckor. Inkluderas kallelsefrist enligt 7 kap. ABL innebär tidsfristen mellan förekomsten av en kon-
staterad kritisk kapitalbrist och den första kontrollstämman maximalt cirka åtta veckor.  Syftet 127

med första kontrollstämman är att ge aktieägarna en möjlighet att utöva sin exklusiva bestämman-
derätt om huruvida företaget ska gå i frivillig likvidation. Aktieägarna bereds därmed tillfälle att ta 
ställning till hur kapitalbristen ska hanteras. Beslutar stämman att avvakta med likvidationsbeslut 
utan att det fastslagits att full täckning finns för hela det registrerade aktiekapitalet inleds en 
rådrumsfrist om åtta månader. Härvid tycks det rimligt att den sammanlagda tidsutdräkten inte över-
skrids. För att ett grundläggande borgenärsskydd ska kunna upprätthållas kan inte bolagsledningen 
tillåtas disponera över frågan om fristens inledning. Det innebär att ramarna för åttamånadersfristen 
sätts så att den inleds på dagen för den första kontrollstämman eller den dag då den borde ha ägt 
rum.   128

Efter den tidpunkt då den första kontrollbalansräkningen senast skulle ha upprättats, eller möjligen 
senast fram till den tidpunkt då styrelsen haft att fatta beslut om kallelse till den första kontroll-
stämman övergår kapitaltäckningskravet från minst hälften av det registrerade aktiekapitalet till full 
täckning, eller 100 %.  Det sagda innebär att styrelsen, innan någon kontrollbalansräkning slutligt 129

upprättas, kan låta förstärka bolagets egna kapital så att det överstiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet och därigenom undvika skyldigheten att utfärda kallelse till en första kontrollstäm-
ma.  En förstärkning av det egna kapitalet kan enklast ske genom ett aktieägartillskott utan aktie130 -

 Jfr 2.5.125

 Nerep m. fl., s. 72, Kraakman, Reinier H., s. 122 ff. 126

 Nerep m fl., s. 78.127

 Nerep (2003), s. 519 ff. Se även Nerep m. fl., s. 81 ff., Malmborg, s. 204. 128

 Nerep m. fl., s. 76.129

 25:18 4 st. 2 men. ABL. Regeln är en kodifiering av NJA 1988 s. 620.130
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teckning eller en eftergift av fordringar genom en sk. kapitaltäckningsgaranti.  Det kan också ske 131

genom att bolaget börjar generera vinst.  132

Sker inte något av ovanstående och bolagsstämman beslutat driva verksamheten vidare, inträder en 
skyldighet för styrelsen att innan rådrumsfristens slut, på nytt initiera samma handlingsmönster som 
inför den första kontrollstämman för att klargöra om bolagets ekonomiska situation förbättrats, 
25:16 ABL. En andra kontrollbalansräkning som utvisar full täckning för det registrerade aktiekapi-
talet måste alltså framställas på en andra kontrollstämma. Dock kan en ordinarie balansräkning utvi-
sande full täckning för aktiekapitalet fungera som substitut, om den framläggs på ordinarie bolags-
stämma som infaller inom godtagbar tid.  Sker inte någotdera, eller om föreskrivet handlings133 -
mönster inte följs, inträder en ovillkorlig likvidationsplikt för bolaget. Beslutar stämman om likvi-
dation vid andra kontrollstämman är det fråga om frivillig likvidation. Hålls inte någon andra kon-
trollstämma inom fristen, eller stämman underlåter att besluta om likvidation trots bestående kapi-
talbrist, alternativt att kontrollbalansräkningen inte granskats av revisor om sådan krävs, inträder 
tvångslikvidation enligt 25:17 ABL. Ansökan om sådan ska inges av styrelsen till rätten inom två 
veckor efter andra kontrollbalansstämman hållits eller, om den uteblivit, inom två veckor efter åt-
tamånadersfristens utgång. Skulle styrelsen förhålla sig passiv inträder medansvar jämlikt 25:18 
ABL. Det är i linje med de tvingande kapitalbristreglernas primära syfte att preventivt säkerställa 
regelverkets åtlydnad, oaktat om det underliggande borgenärsskyddet uppfylls eller inte. Borgenär 
är inte behörig att ansöka om likvidation, är förutsättningar för insolvens uppfyllda kan denne istäl-
let ansöka om konkurs.  134

 Lindskog (2015), s. 73 f. Tillskott med aktieteckning; nyemission, är fullt möjlig. Den ska för att minska underskot131 -
tet ske till överkurs (s.k. äkta sanering). Den måste därtill registreras, 13:30 ABL.

 Nerep m. fl., s. 74 ff.132

 NJA 2012 s. 858, p. 12. Jfr 2.6.133

 Prop. 2000/01:150, s 98.134
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3       Styrelseledamöters medansvar 
3.1      Ansvarets syfte och omfattning 
3.1.1     Ändamål och partsintressen 
Styrelsens ledamöter ansvarar personligen och solidariskt för sådana förpliktelser som uppkommer 
under den tid som underlåtenheten består, 25:18 1st. ABL. Ansvaret är strikt, ingen kausalitet mel-
lan brist på agerande och skada krävs. På den grunden är det ett mera strängt ansvar än skadestånds-
ansvaret i 29 kap. ABL. Bakom denna stränghet ligger primärt ett handlingsdirigerande och preven-
tivt syfte, en påtryckningsfunktion.  Denna är i sin tur avsedd att tillvarata de intressegrupper som 135

är anknutna till bolaget:  136

(a) Befintliga bolagsborgenärer; i vars intresse ligger en tidig avveckling av verksamheten för att 
genom sina fordringsanspråk tillskiftas tillgångar innan dessa helt förbrukats (avvecklingsin-
tresset). 

(b) Tillkommande bolagsborgenärer; potentiella kontrahenter har ett intresse av att bli varskodda 
om den risk det innebär att kapitalbrist uppstått (varningsintresset).  

(c) Aktieägarna; i deras intresse ligger att varskos om bolagets situation för att fatta välgrundade 
beslut om bolagets framtid (rådrumsintresset).  

Det är delvis oklart vilket av dessa underliggande intressen lagstiftaren främst har haft för 
ögonen.  I förarbetena skymtar avvecklingsintresset, aktiekapitalet som säkerhet för befintliga 137

förpliktelser, fram som reglernas egentliga grund. Äldre motiv pekar på vikten av att aktieägarna 
varskos samt att att det bundna kapitalet förväntas ersätta delägarnas personliga ansvarighet för bo-
lagets skulder. I lagberedningens förslag till 1944 års aktiebolagslag anges endast att regeln om 
tvångslikvidation vid kapitalbrist är "ägnad att befordra sundhet inom aktiebolagsväsendet", varvid 
både aktieägarnas och borgenärernas intressen anses tillräckligt tillvaratagna. Någon egentlig analys 
av syftet verkar inte ha företagits annat än att det anses förkastligt att aktiebolag fortsätter rörelsen 
sedan aktiekapitalet förlorats. Avvecklingsintresset tillvaratas också genom att det verkar preventivt 
på styrelsens benägenhet att ingå nya förpliktelser, så att de kvota enligt vilka bolagets förmögen-
hetsmassa sedermera ska tillskiftas borgenärerna inte förminskas.   138

Huruvida numera rådrumsintresset är tillgodosett kan ifrågasättas då aktieägarnas tidsfrist att agera 
med ett ytterligare sänkt minimikrav inskränks ytterligare. Redan i det av Nial skrivna förarbetet till 
1975 års ABL nämns att nystartade företag ofta hotas av likvidationsskyldighet på grund av kapital-

 Prop. 2000/01:150, s. 44.135

 Lindskog (2015), s. 20. ff. Jfr Nerep m. fl., s. 39 f., Dotevall (2015), s. 497 ff.136

 Nerep (2003), s. 471 f. Se Prop. 1982/83:94 s. 54, 108 jämfört med prop. 1975:103 s. 501, 217, och även SOU 137

1941:9 s. 567 f., SOU 1971:15 s. 326 ff.
 Nerep m. fl., s. 124. 138

29



bristreglernas utformning trots att de är livsdugliga och att reglerna inte finner någon motsvarighet i 
främmande rätt, där borgenärsskyddet istället är kopplat till insolvensregler.  

Ur medansvarsreglerna kan inte uttolkas någon uttalat reparativ, borgenärsskyddande funktion ef-
tersom denna främst är avsedd att tillgodoses genom ABL:s skadeståndsregler. För detta talar den 
relativa vikt som läggs vid rådrumsintresset i förarbetena och att reparation genom medansvar mera 
är en lycklig slump av ett styrelsens misstag än en potentiell ersättning för ett kalkylerat risktagande 
på rationella grunder hos borgenären baserat på en riskprincip.   139

Det råder oenighet om det i förhållande till avvecklingsintresset mera avgränsade varningsintresset 
tillgodoses.  En grund för detta är att det saknas publicitetskrav i bestämmelserna för styrelsen 140

angående kontrollbalansräkningen eller att på annat sätt rikta varning till bolagsborgenärerna.  Det 141

sagda medför att varningen för dessa i realiteten först sker vid likvidation eller konkurs. Varningsin-
tresset kan därmed inte anses uppfyllt på ett ändamålsenligt önskvärt sätt.  Det får sägas vara ett 142

förhållande som a fortiori gör sig gällande när aktiekapitalet nu sänkts. 

Lindskog menar emellertid att varningsintresset är det mest tillgodosedda med avseende på regler-
nas konstruktion, men att borgenärskollektivets intressen som helhet har urholkats.  Främst beror 143

detta på att reglernas utformning helt saknar samband med ett företags soliditet, verksamhetens om-
fattning och risker.  Ett lågt skuldsatt företag kan tvingas till kapitalbristförfarandet redan vid en 144

hög grad av soliditet. Diskrepansen blir än tydligare med företag som har en hög omsättning. Har 
företaget samtidigt endast det lägsta registrerade tillåtna aktiekapitalet kommer tillämpningen av ka-
pitalbristreglerna att dröja till dess soliditeten ligger på bara någon procent eller lägre. Som lök på 
laxen för borgenärerna ges därpå aktieägarna en rådrumsfrist på åtta månader, vilket medför att 
konkurs oftast utbryter innan bolaget är likvidationsskyldigt enligt aktiebolagsreglerna.   145

Den historiska förklaringen till påtryckningsfunktionen är således tanken att aktiekapitalet ska tjäna 
som surrogat för bolagsmännens ansvar för personliga förpliktelser. Sett ur den aspekten kan den 

 Lindskog (2015), s. 26 f. och 176. Det senare skulle medföra att något medansvar inte skulle uppkomma för ford139 -
ringar som grundas i att bolagsborgenären frivilligt ökar sin riskexponering.

 Denna grupp kan också avse befintliga borgenärer som överväger att utvidga sina åtaganden gentemot bolaget.140

 Den tidpunkt här är fråga om skiljer sig således åt ifråga om aktieägare och borgenärer. Syftet med första kontroll141 -
stämman är att informera aktieägarna. Annorlunda i Finland, där ett offentliggörande genom registrering skett vid kapi-
talbrist, se t ex SOU 2008:49, s. 70. Numera ska uppgifter om privata aktiebolag som redovisar ett negativt eget kapital 
offentliggöras, då kravet på aktiekapital helt slopats i Finland, se prop. RP 238/2018 rd, s. 4, 12 ff.

 Nerep m.fl., s. 125, Pehrson, Lars, Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapi142 -
talbrist, JT Nr 3, 2005/06, s. 671. Se även Andersson (2020) s. 362, denne uttalar apropå NJA 2014 s. 948 (se nedan 
3.1.4) att varningsintresset är "helt dött" i förhållande till tillkommande borgenärer.

 Lindskog (2015), s. 21, m. hänv. till SOU 1971:15 a. st. Se även Nerep (2003), s 470 ff. Nerep, liksom Lindskog, 143

påpekar att medansvarsperioden endast kan innefatta förpliktelser som tillkommit under denna. Reglernas verkan menas 
därmed följaktligen främst preventiv – att skydda från ytterligare borgenärsengagemang i bolaget.

 SOU 2008:49, s. 12 och s. 83.144

 Lindskog (2015), s. 21 f. och n. 32.145
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ytterligare sänkning av minimiaktiekapitalet som nu skett redan tidigare anses ha befunnit sig på en 
otillräcklig nivå. Den säkerhet som utåt var tänkt att balansera risktagandet får numera sägas utgöra 
knappast mera än en till borgenärerna intet förpliktigande försäkran om bolagets goda intentioner. 
Regelverkets systemiska, inre funktionalitet får anses ha rubbats; dels avseende aktiebolagets möj-
ligheter till överlevnad när soliditeten är låg, dels med avseende på de onödiga kostnader avseende 
kapitalbristförfarandet som bolag trots god soliditet riskerar tillfogas redan vid en smärre likvidi-
tetsbrist orsakad av mer eller mindre normala fluktuationer i kassaflödet. Kapitalbristreglerna är 
därmed också rättsekonomiskt ineffektiva i det att ett förfelat fokus påtvingas styrelsen; att följa den 
påbjudna proceduren snarare än att mera adekvat incitera till åtgärder mot insolvens.  Ett annat 146

problem är att regelverket med ett lågt aktiekapital ökar riskerna med aktiebolagsformen eftersom 
medansvarsreglerna tvingar styrelsen att åstadkomma en rigorös kontroll av det egna kapitalet i 
bokföringen för att upptäcka befarad kapitalbrist i tid och där singulära händelser kan utlösa kapi-
talbrist. Den påföljande handlingsdirigerande proceduren kan troligen göras mera funktionell både 
ifråga om efterlevnad och i effektivitetssyfte genom att förhindra faktisk insolvens med kapital-
bristregler grundade i insolvensrätt.  Tilläggas ska också att anpassande borgenärer avtalsvis kan 147

säkra sina intressen individuellt på ett för bolaget och efter situationen anpassat sätt, något som ger 
större flexibilitet.   148

Slutsatsen blir att medansvaret primärt fyller en påtryckningsfunktion. Det i lagen uppställda hand-
lingsmönstret ska på ett effektivt sätt förmå bolagets ledning att vidta åtgärder för att stärka bolagets 
ställning eller leda till en skyndsam men ordnad avveckling, främst ägnad att skydda borgenärskol-
lektivet som helhet men även att ge aktieägarna insyn i bolagets ekonomi för att fatta beslut innan 
bolaget helt dräneras på tillgångar.  I rättspraxis uttalas likaså att medansvarets övergripande syfte 149

är att sätta upp gränser för hur långt en förlustbringande verksamhet skall få fortsätta innan den 
måste avbrytas genom likvidation, vilket ligger i alla parters intresse. Vid en tolkning av regleringen 
bör risken för kringgående av dess övergripande syfte beaktas.  Den primära, handlingsdirigeran150 -
de funktionen får dock anses tillmätas stor betydelse – en procedur som ska följas; utan att därige-
nom nödvändigtvis garantera ett fullgott borgenärsskydd.  Inte heller kan borgenärsskyddet anses 151

fullständigt utan ett bolagets publicitetskrav utåt angående dess ekonomiska svårigheter. Endast till-
kommande borgenärer skyddas, genom direkt betalningsskyldighet. Istället tillåts aktieägarnas råd-

 Andersson (2020), s. 356.146

 A.a., s. 57 ff. De brittiska wrongful trading-reglerna framställs som ett långt mera ändamålsenligt alternativ till de 147

svenska kapitalbristreglerna eftersom de vid ansvarsbedömningen tar hänsyn till ett vidare spektrum av parametrar än 
endast nominell ekonomisk bas och underlåtenhet att följa en formell procedur samt att samtliga borgenärer skyddas i 
lika mån (pari passu).

 SOU 2008:49, s. 83 f. Transaktionskostnaderna ökar visserligen, men det sker ändå med ett för parterna klart uttalat 148

och meningsfullt syfte.
 Prop. 2000/01:150, s. 35.149

 NJA 2005 s. 792. Jfr NJA 2013 s. 725 p. 8.150

 Andersson (2020), s. 360 f. En skevhet som framkommer än mer tydligt i och med den ytterligare sänkning av det 151

lägsta aktiekapitalet som nu företagits – kostnaden överstiger nyttan.
31



rumsintresse få ha en oproportionerligt stor inverkan. Medansvaret är som framgått inte kopplat till 
någon uppkomst av skada för borgenärerna och ansågs redan inför gamla ABL:s tillkomst 1975 vara 
en alltför strängt sanktionerad rättsföljd, vilket likväl inte föranlett ändringar.  152

3.1.2     Medansvarsperiodens början 
Ansvarsperiodens början är knuten till underlåtenheten som sådan. Den inträder när den frist enligt i 
lagen angivna tidsrekvisit löper ut. Medansvar uppkommer emellertid endast om det föreligger fak-
tisk kritisk kapitalbrist vid den tidpunkt då styrelsen haft skäl att anta kritisk kapitalbrist. Samman-
fattningsvis uppstår enligt 25:18 ABL ett styrelsemedansvar vid tre situationer: (i) underlåtenhet att 
upprätta och granska en kontrollbalansräkning då skäl att antaga kritisk kapitalbrist föreligger, (ii) 
underlåtenhet att sammankalla en första kontrollstämma vid konstaterad kapitalbrist, (iii) underlå-
tenhet att ansöka om likvidation då aktiekapitalet i en andra kontrollbalansräkning visat sig sakna 
full täckning vid en andra kontrollstämma. Samma gäller om någon av dessa inte upprättats eller ägt 
rum.  Möjligheten att avsluta medansvarsperioden verkar principiellt handlingsdirigerande på 153

samma sätt som möjligheten att undgå uppkomsten av medansvar. Det kan därför vara meningsfullt 
att notera att sättet på vilket inträdet av en medansvarsperiod undgås och hur en medansvarsperiod 
avslutas kan sägas vara olika sidor av samma mynt.  Det påbjudna handlingsmönstret är oföränd154 -
rat, endast rättidigheten skiljer de båda situationerna åt. 

En medansvarsperiod kan alltså börja löpa dels vid den tidpunkt då rådrumsfristen skulle inträtt, 
dels vid rådrumsfristens slut. Beträffande den första situationen är en rimlig slutsats att medan-
svarsperiodens inträde bör knytas till när rådrumsfristen inte inleds rättidigt, dvs. när styrelsen för-
summar att tillgodose aktieägarnas intresse av att få klarhet i bolagets situation så snart som möjligt 
efter att misstanke om kapitalbrist föreligger. Medansvaret får då sägas löpa istället för rådrumsfris-
ten. Aktieägarnas klarhetsintresse är tillgodosett när dessa kan anses beslutföra angående frågan om 
att utlösa rådrumsfristen. Lindskog för här fram en flexibel uppfattning, dock utan stöd i gällande 
rätt. Denne menar att rådrumsfristen, utöver att frågan överlämnas genom en vederbörligen och 
formenligt företagen stämma också ska kunna utlösas formlöst och konkludent.  För att aktieägar155 -
na ska anses vara kapabla att fatta beslut i hur kapitalbristfrågan ska hanteras bör räcka att styrelsen 
förmåtts ta den till sig.  Syftet är endast att utlösa rådrumsfristen som styr tidpunkten för en even156 -

 SOU 1971:15, s. 327 f. Se även Lindskog (2015), s. 27, n. 49, som tillfogar att sanktionens verkningar saknar varje 152

samband med överträdelsens art. Förseelsen bestraffas tillika med ett slumpartat belopp; försiktigt uttryckt är bestäm-
melsen närmast att karakterisera som rättsligt oegentlig. Se även 3.1.3.1.

 Prop. 2000/01:150, s. 43.153

 Jfr 3.2.1.154

 Lindskog (2015), s. 99. Skulle detta vara tillåtet hade domslutet i rättsfallet NJA 2018 s. 1038 möjligen blivit an155 -
norlunda, se 4.2.2.

 Se Lindskog (2015), s. 102, som kallar färdigställandet av en första kontrollbalansräkning då det klarlagts att aktieä156 -
garna informerats "en hokus pokus-åtgärd". Det sagda bör dock inte innebära att styrelsen måste godta ett överlämnande 
som inte kan verifieras av ett vederbörligt underlag såsom en upprättad kontrollbalansräkning om det inte annars är up-
penbart att kritisk kapitalbrist är för handen, se a.a. s. 96.
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tuell likvidation, av stor betydelse för borgenärerna. Det sagda skulle medföra att medansvar inte 
utlöses även om en första kontrollbalansräkning inte upprättas, det oaktat att lagen enligt sin orda-
lydelse entydigt stadgar underlåtenhet att upprätta en första kontrollbalansräkning som ansvars-
grund. Om inte aktieägarna informeras vare sig genom kontrollbalansräkning eller en första kon-
trollstämma, menar Lindskog vidare att medansvarsperioden ska anses böra inledas 14 veckor från 
misstankestidpunkten om kritisk kapitalbrist. Denna tidpunkt ingår i ett resonemang som förutsätter 
bevisning av två förhållanden; att kritisk kapitalbrist förelegat och att det också kan styrkas att sty-
relsen borde ha misstänkt bristen.  157

Inträde av en medansvarsperiod kan undvikas om ett snabbt kapitaltillskott görs innan tidpunkten då 
en kontrollbalansräkning senast skulle ha upprättats. Bevisbördan för att så skett åvilar styrelsen.  158

I praktiken leder det till att om borgenären styrker en faktisk kritisk kapitalbrist samt en viss miss-
tankestidpunkt när styrelsen borde ha misstänkt detta, svaranden kan exculpera sig genom att visa 
att den kritiska kapitalbristen hävts någon gång från stunden för när misstanke förelåg fram till da-
gen för när kontrollbalansräkning senast skulle upprättats. Lyckas den mot vilken ansvarstalan förs 
med detta undviks att en medansvarsperiod sätts i spel.  Någon möjlighet till jämkning av medan159 -
svaret är inte avsedd av lagstiftaren.  Det är en stränghet som får sägas vara åsyftad för att säker160 -
ställa regelverkets efterlevnad och handlingsdirigerande syfte.  

3.1.3     Medansvar för in- och utträdande styrelseledamöter 
3.1.3.1     Medansvar för inträdande sker genom en samlad bedömning 
Det ansvar det i framställningen det tas fasta på är som nämnts endast de objektiva förutsättningar 
som ska föreligga för att en ansvarsperiod ska börja löpa. Detta till skillnad från de subjektiva förut-
sättningar som ligger till grund för ansvar för den enskilde styrelseledamoten, dvs. det culpaansvar 
för vilket en försumlighetsprövning ligger till grund. Förutsättningarna benämns i rättspraxis an-
svarsgrund respektive ansvarsfrihetsgrund. Först prövas om objektiva förutsättningar för ansvar 
föreligger, sedan sker en bedömning av styrelseledamotens eventuella försumlighet.  Emedan des161 -
sa två i vissa fall står i ett orsakssamband till varandra och i viss utsträckning är överlappande, kan 
emellertid beskrivningen på dessa punkter sammanfalla. Någon särskiljning kan dem emellan då 
svårligen åstadkommas utan att en samlad bedömning sker. 

 Lindskog (2015), s. 162 och n. 438.157

 Prop. 2000/01:150, s. 50, 100. 158

 A.a., s. 53. Nerep m. fl., s. 107. Den som för talan får då söka finna en senare misstankestidpunkt.159

 Prop. 1987/88:10, s. 69, 71, 239. Denna oresonlighet från lagstiftarens sida kritiseras av Lindskog, som inte utan fog 160

menar att det kan leda till uppenbart orimliga resultat och där påföljden kan leda till mycket stora skuldbelopp som inte 
står i proportion till gärningens klandervärde, Lindskog (2015), s. 27, 156 f., n. 49, 431. Samma Dotevall (2015), s. 502, 
som menar att jämkning bör kunna ske enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Jfr 3.1.1, n. 127.

 NJA 2012 s. 858, p. 7. Dessa kategorier uttrycks av Lindskog också som att en ansvarsperiod börjar löpa respektive 161

att medansvar görs gällande mot styrelseledamot, Lindskog (2015), s. 158 ff. och 173 ff. Se även Bergström, Clas & 
Samuelsson, Per, s. 243 f. 
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Rättsutvecklingen under senare år har medfört en ganska omfattande utvidgning av möjligheterna 
att avsluta en medansvarsperiod. I NJA 2012 s. 858 aktualiserades frågan om huruvida objektivt 
medansvar förelåg för två styrelseledamöter när bolaget redan två år före deras tillträde i styrelsen 
befann sig i en medansvarsperiod på grund av kapitalbrist och utebliven kontrollbalansräkning. Den 
relevanta frågan i fallet berörde dels vilka inledande åtgärder den tillträdande måste vidta för att 
läka bristen och dels vilken tidsfrist som därvidlag kunde anses acceptabel. Andersson delar i en 
analys av fallet upp tidsfristen i två skilda tidsprövningar.  Dessa skilda tidsramar började löpa vid 162

tillträdet, men tidigare förhållanden tillmättes ändock betydelse för bedömningen såtillvida att ut-
gångspunkten vid värderingen av ansvaret var bolagets belägenhet vid tiden för inträdet.  Den tid 163

som krävs för inhämtande av nödvändig bakgrundsinformation benämner Andersson (i) informa-
tionstid. Den rättsliga bedömningen är här subjektiv, domstolen berörde således den insikt den till-
trädande ledamoten skulle anses böra ha haft. Tiden som därefter togs i anspråk för att överväga och 
vidta erforderliga åtgärder benämner Andersson vidare (ii) åtgärdstid. Här tilldrog sig den objektiva 
handlingsstandarden huvudintresset, dvs. hur väl en enskild styrelseledamot typiskt sett borde ha 
agerat för att hantera relevanta risker för bolagsborgenärerna. En nytillträdd ledamot kan principiellt 
inte bedömas lika strängt som den som har lång tid bakom sig i styrelsen, avgörande blev en hel-
hetsbedömning av samtliga förhållanden.  Av värde är här att rekapitulera det tidigare nämnda or164 -
ganisations- och förvaltningsansvaret, som även gäller tillträdande styrelsemedlemmar. Samtidigt 
får hållas i åtanke att riskläget vid tiden för den aktuella åtgärden kan innefatta risker med både det 
ena och det andra alternativet.  165

I fallet föranstaltades om en nyemission vid ledamöternas tillträde som helt läkte kapitalbristen. 
Detta påvisades fyra månader senare i årsredovisningen, vilken av HD befanns likvärdig med en 
andra kontrollbalansräkning, varför stämmodagen också avslutade ansvarsperioden.  Härmed var 166

de två tillträdande styrelsemedlemmarna ändock inte alltigenom exculperade, då käranden i målet 
hade fordringar vilka sträckte sig från såväl tiden före stämman som efter. Tiden dessförinnan – från 
tillträdet fram till stämmodagen, omfattades av ett presumtivt medansvar. Varje styrelseledamot 
måste därmed, försåvitt inte objektiva och subjektiva förutsättningar helt sammanfaller – och under 
förutsättning att den objektiva ansvarsgrunden konstateras – som motbevisning anföra att en an-

 Se Andersson, Håkan, Styrelseledamots kapitalbristansvar : associationsrättslig språklig ytstruktur med skadestånds162 -
rättslig funktionell djupstruktur, i Edlund, Lars (red.), Festskrift till Stefan Lindskog, Jure Förlag AB, Stockholm, 2018, 
s. 4 ff.

 NJA 2012 s. 858, p. 24. Rättsläget har successivt utvecklats på denna punkt från individuella bedömningar av an163 -
svarsgrund till utgångspunkten att ett bolagsorgan ansvarar kollektivt, Lindskog (2015), s. 129.

 A.rf., p. 21.164

  Andersson påpekar att inte bara det val av åtgärd som som retrospektivt visade sig vara bäst kan tillmätas betydelse 165

vid en culpavärdering, Andersson, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 9.
 Vilket innebär att en i rätt tid fastställd årsredovisning som utvisar full täckning för aktiekapitalet fritar en nytillträdd 166

styrelseledamot från ansvar för händelser dessförinnan. Det utesluter emellertid inte att en ny kritisk kapitalbrist kan ha 
inträffat därefter och innan påföljande årsredovisning fastställs.
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svarsfrihetsgrund föreligger.  HD ansåg att beslutet om nyemissionen vidtogs med den skyndsam167 -
het som kan begäras och friade de tillträdande styrelseledamöterna från medansvar. Domen medför-
de att fastställandet av en revisorsgranskad årsredovisning som visar att kapitalbristen läkts har 
samma verkan som en andra kontrollbalansräkning, förutsatt att den har adekvat aktualitet och läggs 
fram inför stämman inom godtagbar tid.  Situationen kan jämföras med den som råder om en vid 168

bolagsstämma fastställd årsredovisning utvisar kritisk kapitalbrist; det medför att rådrumsfristen 
utlöses, vilket i sin tur innebär att något medansvar inte kan aktualiseras förrän dröjsmål föreligger 
med att hålla en andra kontrollbalansstämma i enlighet med vad lagen föreskriver, dvs. med fram-
läggande av en reviderad andra kontrollbalansräkning vilken utvisar full täckning för aktiekapitalet. 

Sammanfattningsvis kan angående ansvarsfrihetsgrunden konstateras att (i) den subjektiva insikts-
frågan och (ii) den objektiva handlingsstandarden båda är intimt sammanbundna med ovan nämnda 
temporala aspekter angående informationsinhämtning och åtgärdstid vid tillträdet. Prövningen kan 
därför inte endast formellt inriktas på tidsramarna för kontrollbalansräkningen; ett materiellt hel-
hetsgrepp måste tas på värderingen av händelseförloppet under den kritiska kapitalbristen där den 
hänsyn som visats bolagsborgenärernas intressen vägs in.  169

3.1.3.2    Utträdande ledamöter bedöms efter "kvarlämnad risk" 
Beträffande utträdande styrelseledamöter har i NJA 2014 s. 892 skett en kravprecisering avseende 
åtgärder före avgång ur styrelse. Det står klart att ansvar för styrelseledamöter inte principiellt upp-
hör i och med ett utträde. I lagmotiven anges emellertid att en lagreglering riskerar att bli alltför 
stelbent.  Även här får således en bedömning göras i varje enskilt fall, men omvänt i förhållande 170

till föregående fall avseende tidsaspekten. Nu gäller att avgöra på vilket sätt det säkerställts att re-
dan befintliga risker inte blir verklighet. Rättsfallet rörde ett vilande bolag i vilket en ensam styrel-
seledamot när kritisk kapitalbrist uppstått, inte låtit upprätta kontrollbalansräkning. Även om den 
grund för varför så inte skedde framstår som begriplig, inleddes formellt därmed en ansvarsperiod. 
Över tre år senare vidareförsåldes samtliga aktier, varpå styrelseledamoten ersattes av den nye äga-
ren. Denne ådrog bolaget nya förpliktelser vilka aldrig kom att uppfyllas på grund av bolagets kon-
kurs någon tid därefter. I likhet med föregående fall inleddes prövningen med att undersöka de ob-

 NJA 2012 s. 858 p. 20. Presumtionsansvar används inom skadeståndsrätten för att ange ett culpaansvar med omkas167 -
tad bevisbörda. Den omkastade bevisbördan är här inte liktydig med och kan inte föranleda en presumtion om oaktsam-
het – för ansvar räcker att styrelseledamoten inte förmår visa att underlåtenheten inte beror på försumlighet (så NJA 
2014 s. 948, se p. 5); inte heller ska ju någon kausalitet med uppkommen skada visas. En språklig konnotation i vilken 
inkluderas ett antagande om styrelseledamots skuld får anses felaktig – aktiebolagsrättsligt får med begreppet avses en 
processuell teknikalitet kring bevisbördeplaceringen avseende tolerabelt risktagande. Se Andersson, i Edlund (red.), Fs 
Lindskog, s. 13 f. Även Lindskog (2015), s. 136 ff.

 En dom som ansetts pragmatisk, se Sandström, Torsten, Ansvaret för kapitalbrist i aktiebolag – växling av styrelsele168 -
damöter, Infotorg Juridik, 12/6 2013. Tillgänglig 2019-12-17.

 Andersson, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 9 f.169

 Prop. 2000/01:150, s. 44.170
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jektiva förutsättningarna. Kan det påvisas att en medansvarsperiod börjat löpa, blir nästa fråga om 
medansvar föreligger för den enskilde styrelsemedlemmen. 

I och med att ett utträde av HD:s majoritet inte formellt ansågs innebära att ansvarsperioden upphör, 
måste inom en helhetsbedömning innefattande materiella överväganden inordnas såväl temporala 
aspekter som försumlighetsprövning. Frågan i målet blev därmed huruvida styrelseledamoten haft 
tillräckligt goda skäl för ett antagande om att den nya styrelsen skulle iaktta kapitalbristreglerna.  
Ledamoten stödde sig härvidlag på en ganska svag argumentation där god tro angående uppgifter 
från bolagets revisor ingått, tillsammans med vissa påvisade sakomständigheter, bl a en försäkran 
från den förste köparen (som direkt sålde bolaget vidare) om att "allt skulle gå rätt till".  Skälen 171

för att HD i sin dom ändå friar från ansvar kan kortfattat beskrivas som att styrelseledamoten åbero-
pat sig på att ha agerat i förlitan på en seriös kontrahent; ledamoten har med visst fog kunnat räkna 
med att styrelsens åligganden kommer att uppfyllas utan dröjsmål efter utträdet.  Samtidigt har det 172

för någon av de risker som motiverade ansvar inte förelegat ett i sammanhanget relevant förverkli-
gande. För att göra senare uppkomna fordringar aktuella gentemot avgången ledamot – den tempo-
rala ansvarskvalificeringen – krävdes en argumentativ koppling till en riskbild som redan förelåg 
under denna parts tid i styrelsen; utträdet neutraliserade i tillräcklig mån dessa risker.  Det kan i 173

likhet med Högsta Domstolens minoritet med visst fog hävdas att det vore tydligare och mera natur-
ligt att införa en huvudregel om ansvarsfrihet, dvs att medansvarsperioden avslutas för senare upp-
komna fordringar i situationer liknande denna – i fallet förelåg inga risker då bolaget var vilande.  

3.1.4      Borgenärsspecifika förutsättningar för medansvar 
Som en ytterligare kategori av förutsättningar som påverkar medansvaret finns även övriga yttre 
omständigheter, däribland sådana hänförliga till den enskilde borgenären.  En sådan ytterligare 174

kategori utöver objektiva förutsättningar för en ansvarsperiods igångsättande och subjektiva förut-
sättningar för styrelseledamots medansvar omnämns inte vare sig i lagtext eller förarbeten.  I NJA 175

2014 s. 948 behandlades frågan om medansvar kunde uteslutas på den grunden att borgenären vetat 
om att styrelsen underlåtit att vidta ansvarsbefriande åtgärd. HD uttalade att en borgenär som är i 
ond tro om att ett bolag befinner sig i en prekär ekonomisk situation och att en ansvarsperiod löper 
ändå väljer att med bolaget ingå ömsesidigt förpliktande avtal i tyst förlitan på styrelsemedlemmar-
nas medansvar inte är särskilt skyddsvärd. Det medansvaret i sin förlängning syftar till är att anting-

 Argumentationen kan anses svag i enlighet med ett resonemang av typen ignorantia juris nocet. Även en avgående 171

styrelseledamot får anses ha ett förvaltningsansvar vid själva ansvarsöverlämnandet till den som förvärvar ansvaret i 
vilket en viss handfasthet och konkretion kan krävas i de garantier som ges angående bolagets framtida status. Svaran-
den bör då inte kunna åberopa sig på god tro. Se Andersson, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 11 f. 

 NJA 2014 s. 892, p. 12.172

 A. a., s. 12 f.173

 Nerep argumenterar för att detta utgör ett tredje led i prövningen, utöver de objektiva och subjektiva förutsättningar 174

som nämnts, Nerep m. fl., s. 130.
 Ibid. och prop. 1987/88:10, s. 68 ff.175
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en stärka bolagets ställning eller skapa förvissning om att avveckling sker rättidigt. Denna ordning 
åstadkoms genom att det för ondtroende borgenär uppställs ett klargörandekrav. Borgenären ska så-
ledes inför styrelsen klargöra att medansvar kan komma att göras gällande.  Ett förbehåll om 176

medansvar från borgenärens sida bör följaktligen föranleda att styrelsen aktivt tar ställning till hur 
kapitalbristen ska hanteras.  177

Sammanfattningsvis innebär rättsfallet att för förbindelser ingångna under en löpande ansvarsperi-
od, det individuella medansvaret bortfaller såvida inte borgenären explicit gör förbehåll för medan-
svar, då denne haft vetskap om styrelsens underlåtenhet.  Vad som rättsligt sett utgör vetskap 178

kommer i praktiken att avgöras av en samlad värdering av ett antal indicier, som ackumulerade om-
fattar slutsatsen att borgenären ska anses ha förstått att en ansvarsperiod löpte. Bevisbördan åvilar 
den styrelseledamot som hävdar att borgenären har upplysts om bolagets situation.  179

3.1.5      Förpliktelser som omfattas av ansvaret  
Ett solidariskt betalningsansvar för styrelseledamot omfattar alla typer av förpliktelser som upp-
kommer för bolaget under den tid medansvarsperioden löper i enlighet med 25:18 ABL fram tills 
dess rättelse sker eller ansvarsperioden definitivt slutar enligt 20 §. Med förpliktelse torde här avses 
betalningsförpliktelser.  Vad som åsyftas är således specifika fordringar från enskilda borgenärer. 180

Fordringarna kan i praktiken sägas vara instrumentella i ansvarsutkrävandet då de är direkt koppla-
de till uppkomsten av faktisk, kritisk kapitalbrist. Det kan röra sig antingen om prestationer av en-
gångskaraktär som köp eller varaktiga avtal innefattande ersättning för fortlöpande prestationer 
såsom hyra eller genom anställning. Den fortsatta framställningen fokuserar på varaktiga avtal, 
främst hyresavtal.  Problematiken kring att fastställa den tidpunkt vid vilken en förpliktelse upp181 -
kommit gör sig gällande inom den temporala ramen för den absoluta aktivitetsplikt lagstiftaren på-
bjuder vid kapitalbrist och styrelsen underlåtit att följa aktivitetspliktens handlingsmönster. Syftet 
med att fastställa tidpunkten för en tvistig fordran är således nära kopplat till att fastslå medansvars-
periodens början. Fastställelsetidpunkten har även betydelse för när en förpliktelse ska anses pre-
skriberad enligt 25:20a ABL (se vidare 4.1).  

 Se Andersson (2020), s. 362 f., vari påtalas att för ondtroende borgenär varningsintresset faller bort. Samtidigt ger 176

inte 25:18 ABL skydd för denne utan ett klargörande. Problemet är att en potentiell, godtroende borgenär försätts i ond 
tro när denne varnas. Något självständigt varningsintresse torde därmed inte existera för en godtroende borgenär – hela 
terminologin blir på så sätt förfelad.

 NJA 2014 s. 948, p. 6.177

 Nerep m fl., s. 131.178

 Lindskog (2015), s. 155 f., n. 423, 424.179

 NJA 2009 s. 221 och Lindskog (2015), s. 180 ff. Skatteskulder, böter och utomobligatoriskt skadestånd ingår således. 180

Avseende naturaförpliktelser in contractu bör avtalsbrottet medföra betalningsansvar för skadeståndsfordran.
 Vid varuköp kan förpliktelsen anses uppkommen när och om bolaget mottar varan medan vid anställning förpliktel181 -

sen uppstår i takt med att arbetet utförs, se Lindskog (2015) s. 183.
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Utgångspunkten för bedömningen av tidpunkten för när en förpliktelse ska anses ha uppkommit bör 
vara syftet med ifrågavarande bestämmelser i aktiebolagslagen.  Av det följer att det för tillämp182 -
ningen i det enskilda fallet inte kan tillskapas en generell princip för att bestämma tidpunkten för 
när en förpliktelse ska anses ha uppkommit, eftersom skyddssyften, intressekonflikter och avsedda 
funktioner får antas skilja sig åt beroende på juridiskt relevant kontext.  På frågan om i vilken om183 -
fattning medansvaret kan göras gällande i förhållande till de prestationer som bolaget tillgodogör 
sig under medansvarsperioden ger emellertid inte vare sig lagens ordalydelse eller motiven besked 
om (i) placeringen av tidpunkten för förpliktelsens uppkomst eller (ii) betydelsen av avtalsvillkoren 
för fördelningen av riskexponering.  Beträffande betydelsen för medansvaret av prestationernas 184

avtalsvillkor uttalades i NJA 2013 s 725 att inte alla sådana prestationer omfattas av medansvaret, 
utan att det måste beaktas de rättsliga och faktiska möjligheter att påverka avtalsförhållandet som 
har funnits under ansvarsperioden.  Det är här av betydelse om bolaget getts möjlighet att veder185 -
lagsfritt undgå förpliktelsen, dvs. en avbeställningsrätt. Ingås avtalet före uppkomsten av en medan-
svarsperiod, men borgenären fullgör sin prestation under periodens löptid blir avbeställningsrätten 
avgörande för när en förpliktelse ska anses ha uppkommit. Har möjlighet funnits att avhända sig 
åtagandet kostnadsfritt utan att utnyttjas föreligger medansvar för förpliktelsen och den anses där-
med uppkommen under medansvarsperioden.  Sammanfattningsvis torde en ny förpliktelse upp186 -
komma när gäldenären under medansvarsperioden ökar bolagsborgenärs riskexponering.  187

Borgenärens möjlighet att påverka avtalsförhållandet beaktas på samma sätt genom att om den risk-
exponering denne utsätts för genom att ingå avtal med bolaget sedermera förverkligas, den ur avta-
let härflytande fordringen omfattas av medansvar till den del den svarar mot en prestation bolaget 
låtits tillgodogöra sig.  Detta gäller då borgenären saknar omedelbar praktisk möjlighet att utöva 188

sina rättigheter genom exempelvis detention.  I hyresfallet utgör en ny förpliktelse då det belopp 189

som efter avräkning för avtalsenlig uppsägningstid från och med medansvarsperiodens början kvar-
står. Omvänt bör beträffande avtal som sluts under löpande ansvarsperiod och som fullgörs efter 
periodens slut endast omfattas av medansvar till den del den svarar mot en prestation som av borge-
nären frivilligt fullgjorts gentemot bolaget under ansvarsperioden.   190

 Prop. 2012/13:65, s. 12, NJA 2009 s. 291, NJA 2013 s. 725, p. 5.182

 Lindskog (2015), s. 175.183

 Prop. 2000/01:150, s. 35, 43, 98 f.184

 NJA 2013, s. 725, p. 5 och 9.185

 NJA 2013 s. 725, p. 13. Lindskog (2015), s. 178 och n. 483, 496. Lindskog påtalar den av HD uppställda omsorgs186 -
principens inkoherens med det insolvensrättsliga systemet, i så motto att bolaget genom att gå miste om värdet av pre-
stationen, oaktat vederlagsfri avbeställningsrätt och utebliven skuldpost i balansräkningen, det ändå skulle kunna aktua-
lisera nackdelsrekvisitet i reglerna om återvinning. Principen blir därigenom oförenlig med principen om konkursbor-
genärers likställighet, pari passu. Se äv., Nyman, Jonas, NJA 2013 s. 725 Styrelsens medansvar – Inget som stör leda-
möternas nattsömn, Juridisk Publikation 1/2014, s. 165.

 Dvs. inte utnyttjar avbeställningsrätten, se äv. Oppenheimer m.fl., s. 62.187

 NJA 2013 s. 725, p. 11-12, Lindskog (2015), s. 176, 182 f., Nerep m.fl., s. 126.188

 I NJA 2013 s. 725 var borgenären hyresvärd. Bolaget är som framgått inte pliktigt att agera transparent.189

 Lindskog (2015), s. 185, Nerep (2019), s.128. Med frivilligt fullgörande avses avtalsenlig avbeställningsrätt. Se även 190

Nerep (2003), s. 564 ff. Denne menar att varningsintresset här bör aktualisera en plikt för styrelsen att varna den kontra-
herande.
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3.2      Ansvarsperiodens upphörande 
3.2.1      Bolaget ställs inför ultimatum  
Den definitiva slutpunkten för medansvaret stadgas i 25:20 ABL. Däri ges tre möjligheter att bringa 
en uppkommen medansvarsperiod att upphöra.  Två av dessa möjligheter leder fram till att bola191 -
gets existens som en självständig juridisk person upphör, nämligen styrelsens likvidationsansökan 
(1p.) liksom rättens beslut om likvidation (3p.). Möjlighet att driva bolaget vidare förutsätter att ka-
pitalbristen hävs (2p.). Upphör medansvaret, omfattas inte därpå tillkommande förpliktelser, men 
ansvaret för under perioden uppkomna förpliktelser består. En läkning av kapitalbristen förutsätter 
att det minsta registrerade aktiekapitalet återfår full täckning enligt en kontrollbalansräkning som 
granskats av bolagets revisor om sådan finns och att balansräkningen lagts fram på bolagsstämma. 
Har inte bolaget revisor ska en oreviderad kontrollbalansräkning läggas fram för stämmobeslut, då 
huvudsyftet med kontrollstämmorna är att varsko aktieägarna om bolagets situation.  Visar sig 192

balansräkningen oriktig med bestående faktisk kapitalbrist till följd och styrelseledamoten inte insåg 
eller inte borde insett att balansräkningen var oriktig, går ledamoten fri från ansvar oaktat stämmans 
godkännande av balansräkningen. 

Som nämnts är huvudsyftet med bestämmelserna om medansvar att verka genom en påtrycknings-
funktion på styrelsen att rättidigt vidta de tvingande åtgärder som lagen föreskriver. Medansvaret 
knyts således följdriktigt till underlåtenheten att vidta påbjudna åtgärder och medansvarsperioden 
kan upphöra om frivillig rättelse vidtas, 25:18 1 st. ABL in fine e contrario. En adekvat rättelse bör, 
för att inte vara meningslös, innebära att ifråga om de ansvarsgrunder enligt 18 § som syftar till att 
läka kapitalbristen, dessa ska utlösa rådrumsfristen och samtidigt utgöra slutpunkt för ansvarsperio-
den. En rättelse ska således avse en för tillfället ifråga adekvat åtgärd. Det innebär enligt Lindskog 
att som rättelse i syfte att undvika likvidation bör betraktas varje åtgärd, som syftar till en andra 
kontrollstämma under den tid av medansvarsperioden som borde ha utgjort en rådrumsfrist. Varje 
åtgärd därefter bör inriktas mot likvidation.  Medansvarsperiod och rådrumsfrist kan ses som pa193 -
rallella hypotetiska förlopp, uteslutande varandra. 

Ordningen bör vara att för att tillgodose aktieägarintresset rådrumsfristen hellre igångsätts för sent 
än inte alls.  Lindskog framför uppfattningen att då en första kontrollbalansräkning inte i tid upp194 -
rättats till första kontrollstämman, en efterföljande tillkomst av balansräkning saknar funktion och 

 SOU 1999:36, s. 116, prop. 2000/01:150, s. 46f. och 102. För frågan om en medansvarsperiods slut genom att ford191 -
ran preskriberas enligt 25:20a ABL hänvisas till avsnitt 7.1. 

 SOU 2008:32, s. 218, prop. 2009/10:204, s. 82.192

 Lindskog (2015), s. 166.193

 Lindskog (2015), a.st.194
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genererar endast en för bolaget överflödig merkostnad.  Skulle genom underlåtenheten att upprätta 195

en första kontrollbalansräkning en ansvarsperiod börja löpa från stämmodagen, kan samtidigt ett 
senare upprättande inte innebära någon rättelse för styrelsen, eftersom alla åtgärder som vidtas efter 
ansvarsperiodens inträde syftar till en andra kontrollstämma med en tillhörande andra kontrollba-
lansräkning. 

3.2.2     Likvidation – ett slutgiltigt avslut av medansvaret 
Likvidation är den definitiva slutpunkten för en medansvarsperiod och en konsekvens av att kapi-
talbristen inte åtgärdats under rådrumsfristen. Det primära syftet med själva likvidationen är att av-
veckla verksamheten och göra bolaget färdigt för upplösning. För att tillgodose kreditlivets krav är 
reglerna ägnade att tillse att aktieägarna i aktiebolag med alltför låg konsolideringsgrad utan dröjs-
mål antingen vidtar åtgärder för att stärka bolagets ställning eller inleder en ordnad avveckling av 
bolaget. Avsikten är att uppnå ett skydd för bolagets borgenärer mot att bolagets hela kapital kon-
sumeras, innan avvecklingen av bolaget inleds.   196

Styrelsen har en absolut likvidationsplikt genom att inom 14 dagar efter att en andra kontrollstämma 
hållits, eller efter den tidpunkt den skulle ha hållits, hos rätten ansöka om likvidation. I och med att 
likvidationsfrågan hänskjuts till rättens prövning upphör medansvarsperioden. Andra kontrollstäm-
man ska ha hållits inom åtta månader från rådrumsfristens början. Aktieägarna äger frågan om lik-
vidation fram till andra bolagsstämman och den är fram till denna tidpunkt frivillig. Är beslutet om 
likvidation inte frivilligt tas beslutet om tvångsvis likvidation av Bolagsverket eller av allmän dom-
stol.  Allmän domstol handlägger som huvudregel sådana likvidationsgrunder vilka kan bli före197 -
mål för tvist. I enlighet med denna taxonomi gäller att beslut om tvångslikvidation på grund av ka-
pitalbrist fattas av rätten.  

Vid tvångslikvidation förorsakad av kapitalbrist förordnas likvidator av domstol. Förordnas likvida-
tor träder denne i bolagsledningens ställe avseende kompetens och med ensam behörighet att före-
träda bolaget, 25:30 ABL. Styrelsen förlorar därmed sin ställning och möjligheten att rättshandla för 
företaget. Inom ramen för likvidators uppdrag ligger att de åtgärder som vidtas syftar till en skynd-
sam och för aktieägarna gynnsam avveckling av bolaget.  Lagstiftaren uttrycker att det vid förfa198 -
randet är av vikt att "likvidationsinstitutet inte används för att sopa igen spåren efter oegentligheter 
som den tidigare bolagsledningen eventuellt har gjort sig skyldig till.”  Det är att märka att ingen 199

 A.a., s. 98 ff., 127 och 160 ff. samt Johansson, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 343. Se även 3.1.2. Det kan noteras att 195

det Lindskog propagerar för är en återgång till en ordning som gällde under perioden 1975-80 enligt vilken ett hänskju-
tande förutsattes ske direkt utan upprättande av någon balansräkning och som alltså infördes i och med ABL 1975, se 
Lindskog (2015), s. 34. Se äv. 4.2.2.

 SOU 1999:36, s. 55, prop. 2000/01:150 s. 35, prop. 1982/83:94, s. 54.196

 Svernlöv, Carl, Aktiebolagslagen: en översikt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 183.197

 Prop. 2000/01:150, s. 108198

 A. p. s. 58ff199
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tillsynsmyndighet finns som vid konkurs för likvidationsinstitutet, utan aktieägare och borgenärer 
får själva förvissa sig om att likvidatorn följer regelverket. Något uttryckligt kvalifikationskrav be-
träffande kompetens har inte uppställts.  När likvidationen är genomförd och tillgångarna skiftats 200

är bolaget formellt upplöst och förlorar sin rättskapacitet, dvs det upphör att existera. 

Likvidationsplikten sätter sålunda en gräns för hur långt den förlustbringande verksamheten får 
fortsätta innan den i borgenärsintressets namn måste avbrytas. Den kan sägas utgöra en triad som 
tillsammans med tillskottsplikten vid bolagsbildningen och förbudet mot värdeöverföringar i 17 
kap. ABL skapar och säkerställer kapitalskyddets funktion. Likvidation som slutpunkt och surrogat 
för det personliga betalningsansvaret reflekterar därigenom det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddets 
kärna.  Vore det fritt att låta täckningen för aktiekapitalet sjunka hur lågt som helst skulle be201 -
stämmelserna om minimikapital bli meningslösa och sattes minimiaktiekapitalet ned till en nivå 
nära noll, skulle reglerna om kapitalbristförfarande bli närmast löjeväckande. Huruvida den nivån i 
själva verket redan kan anses ha nåtts torde vara föremål för skilda uppfattningar.  

Rättsutvecklingen i praxis har medfört att likvidationens medansvarsavslutande funktion breddats 
till att omfatta även konkurs. Innan praxis genomgås redogörs i jämförande syfte för konkursinstitu-
tet. 

 Heinestam, Bengt, Likvidation, 2014, s. 19 och prop. 1982/83:139 s. 10 f.200

 Prop. 2009/10:61, s. 5ff., SOU 1999:36, s. 91, Nerep (2003), s. 472 f., Nerep m.fl., s. 40.201

41



4       Medansvarets avslut och rättsskapande praxis 
4.1      Konkursinstitutet som pendang till likvidation 
4.1.1     Konkursboet - rättssubjekt med hegemoniska rättigheter 
En gäldenär som har så stora skulder att han inte kan betala dem kan avkrävas hela sin förmögenhet 
för att betala skulderna i den utsträckning det är möjligt. Det möjliggörs genom konkursinstitutet i 
vilken en uppgörelse mellan gäldenären och hans borgenärer kommer till stånd. I de fall gäldenären 
är ett bolag, upphör detta i och med konkursen. För borgenärerna finns därför som regel inte någon 
möjlighet att i efterhand kräva betalning av det upplösta konkursbolaget.  Till skillnad från vid 202

likvidation kan en ansökan om konkurs göras inte bara av gäldenären utan även av dennes ford-
ringsägare, 1:2 1 st. konkurslagen (KL).  

För att en ansökan till rätten om gäldenärens försättande i konkurs ska bifallas krävs att den allmän-
na konkursgrunden obestånd är uppfylld. Obestånd infinner sig då gäldenären inte rätteligen kan 
betala sina skulder allteftersom de förfaller och att denna oförmåga inte är tillfällig, 1:2 2 st. KL.  203

Termerna obestånd och insolvens är synonyma. En obeståndsprövning tar fasta på oförmåga att be-
tala dels redan förfallna skulder, dels skulder gäldenären bedöms inte komma att i normal ordning 
kunna betala. En sådan bedömning har således karaktären av en framtida prognos om i vilken ut-
sträckning gäldenären får antas kunna uppfylla sina förpliktelser. Bedömningen kan bli komplicerad 
och förutsätter till att börja med en åtskillnad mellan å ena sidan begreppsparen likviditet-illikviditet 
och sufficiens-insufficiens och å den andra solvens-insolvens. De båda förra utgör statiska bedöm-
ningar grundade i en tidsmässigt fixerad punkt. En bedömning om insolvens är till sin karaktär dy-
namisk, där bedömningen visserligen utgår från en given replipunkt, men varifrån en utsaga om 
framtida betalningsförmåga prognosticeras med hjälp av en sammanställning av befintliga och för-
väntade inflöden såväl som utflöden ur gäldenärens ekonomi.  Bedömningen aktualiseras endast 204

vid borgenärsansökningar, då en gäldenärsansökan anses ge presumtion om obestånd. En gäldenär-
sansökan om konkurs ska således normalt genast bifallas, vid borgenärsansökan ska gäldenären ha 
rätt att yttra sig under en förhandling som ska hållas inom två veckor efter det att ansökningen kom 
in till rätten.   205

Det åligger alltså borgenären att styrka obestånd, vilket dock förenklats genom presumtionsregler i 
2:8-9 KL. Däri anges att gäldenären ska anses vara på obestånd om ansökan om konkurs föregåtts 
av ett (i) misslyckat utmätningsförsök hos gäldenären, (ii) denne förklarat sig inställa sina betal-
ningar eller om en (iii) bokföringsskyldig gäldenär inte betalat förfallen fordran inom en vecka trots 

 Heuman, Lars, Specialprocess: utsökning och konkurs, 7., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 202

171.
 Prop. 1975:6, s. 116 och SOU 1970:75, s. 60 ff.203

 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, Tolfte upplagan, Wolters Kluwer, Stock204 -
holm, 2017, s. 42.

 A.p., s. 172 f. och prop. 1986/87:90, s. 198 f.205
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anmodan samt erinran om att konkursansökan annars kommer att inges. Föreligger något av dessa 
rekvisit övergår bevisbördan på gäldenären och denne måste förebringa motbevisning för att undgå 
konkurs. Ifråga om rättens bedömning och beviskrav ska innefattas en avvägning mellan gäldenä-
rens omsättningsintresse och borgenärskollektivets intresse av att få sina rättmätiga krav tillgodo-
sedda.  Ett beslut om obestånd träder i kraft omedelbart, KL 16:4. 206

Vid konkursutbrottet bildas ett konkursbo. Konkursförvaltaren är behörig ställföreträdare för detta 
och förfogar över all boets egendom, 7:8, 7:12 KL. Konkursförvaltaren utses snarast möjligt av rät-
ten och dennes uppgift är att avveckla boet, dvs. sälja boets egendom och dela ut medlen till borge-
närerna.  Konkursboets juridiska status är i allt väsentligt att betrakta som en självständig juridisk 207

person. Ändock är definitionen i vissa avseenden är haltande, ity gäldenären är formellt fortfarande 
bibehållen sin äganderätt till egendomen under förfarandet.  Vid konkursutbrottet mister emeller208 -
tid konkursgäldenären rådigheten över sin egendom och kan heller inte åta sig förbindelser som kan 
göras gällande i konkursen, KL 3:1. Eventuella rättshandlingar företagna av denne blir som huvud-
regel ogiltiga oberoende av god tro hos medkontrahenten.  Är konkursgäldenären en juridisk per209 -
son får dess ställföreträdare inte rättshandla för dettas räkning, men fortsätter att vara dess företrä-
dare i formell mening och tillvaratar dess intressen som konkursgäldenär.   210

Konkursinstitutets syfte är djupast sett behovet av ett fungerande kreditväsen och förutsägbarhet 
inom den ekonomiska samfärdseln. Utfallet för borgenärskollektivets intressen optimeras men 
tvångsförfarandet vid gäldenärens insolvens drabbar inte endast denne, som i likhet med vid likvi-
dation förlorar rådigheten över sin egendom, utan förhindrar också att enskilda borgenärer riktar sig 
genom samförstånd med gäldenären.  Genom konkursen skapas trygghet genom att, när flera bor211 -
genärer inte kan tillgodoses fullt ut, ett koordinerat förfarande tillser att dessa får bära förlusten pro-
portionerligt i enlighet med storleken på varje borgenärs fordran. Principen om pari passu – borge-
närernas likabehandling, är huvudregel även om betydande avvikelser från denna i praktiken finns 
för borgenärer med förmånsrätt. Likabehandlingen förhindrar en kapplöpning mellan borgenärerna 
om konkursgäldenärens tillgångar. Konkursinstitutet anses också ha en stor betydelse indirekt som 
lojalitetsverkande incitament till gäldsförhållandens frivilliga avveckling under samordnade 
former.  I rättspraxis har avgjorts huruvida en bolagsföreträdare i egenskap av konkursgäldenär 212

kan omfattas av medansvar då bolaget gått i konkurs. Närmare bestämt rör rättsfallet om konkurs-
gäldenären som tappande part kan påföras rättegångskostnader via medansvaret. 

 Heuman, (2014), s. 184 f.206

 Prop. 1986/87:90, s. 103 och 254.207

 Mellqvist & Welamson, s. 48, 82 och 99 f. 208

 Heuman (2014), s. 211. Jfr dock Mellqvist & Welamson, s. 84 ff.209

 Lehrberg, s. 175.210

 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 25 ff.211

 SOU 2000:62, s. 105 f.212
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4.1.2     Tvister vid konkurs – konkursgäldenären, boet och tredje man 
4.1.2.1    Rådighet och rättegångskostnader 
Konkursboets rättssubjektivitet är av ett alldeles särskilt slag. Boet har en begränsad men särskild 
rättstitel till gäldenärens egendom som innebär en rättsställning som inte kan kläs i vedertagna ter-
mer.  För den vidare framställningen får noteras att i och med förlusten av rådighet över sina till213 -
gångar konkursgäldenären därigenom också mister sin möjlighet att väcka talan, 3:1 och 3:3 KL. 
Förhållandet är avsett att skydda borgenärerna mot att gäldenären företar rättshandlingar eller driver 
en process till skada för dem.  Konkursförvaltaren har i egenskap av företrädare för konkursboet 214

exklusiv talerätt beträffande tillgångar som kan tillfalla detta. Pågår rättegång mellan gäldenären 
och tredje man vid konkursutbrottet, har boet dessutom rätt att överta gäldenärens ställning som 
part. Om boet väljer att inte inträda, ska den omtvistade egendomen inte anses tillhöra boet, 3:9 1 st. 
KL. Det medför att konkursgäldenären återfår talerätten ifråga om den tvistiga egendomen.  Det 215

gäller främst utmätningsfri egendom samt egendom vartill boet avstår sina anspråk, s.k. abandone-
ring.  Är konkursgäldenären ett aktiebolag får därmed bolagets förutvarande ställföreträdare behö216 -
righet att processa mot tredje man, 25:49 ABL. I sin tur innebär det att gäldenärsbolagets motpart 
har starkt begränsade möjligheter att få ersättning för rättegångskostnader om denne vinner målet. 
Gäldenärsbolaget kan i princip väcka talan enbart i hopp om att tvinga fordringsägaren till förlik-
ning.  Detta är emellertid svårt att stävja då svensk rätt ger en ekonomiskt svag part vidsträckta 217

rättigheter att föra talan utan krav på ställd säkerhet.  218

4.1.2.2    NJA 2018 s. 602 – en analog rättstillämpning 
Den utveckling mot en utvidgning av medansvarsavslutande åtgärder som försiktigtvis hade påbör-
jats genom NJA 2012 s. 858, "Trollhotellen", får sägas ha tagit ett substantiellt kliv framåt genom 
NJA 2018 s. 602, "Konkursbolagets skulder". I linje med hur HD:s resonemang i det förra rättsfallet 
tog form; ett med en kontrollbalansräkning jämbördigt dokument – en årsredovisning, gavs samma 
funktion ifråga om åtgärder från styrelsen som befriar från medansvar, utvecklades argumentationen 
om likvärdig funktion till att gälla frågan om konkursinstitutets kongruens med likvidationsförfa-
randet i en bolagsrättslig kontext. Institutanalogin ligger väl i linje med rättsutvecklingen kring än-
damålsanalys, där i ökad utsträckning den faktiska funktion en regel har i sitt sammanhang med 

 Boet kan exempelvis utan hinder av res judicata väcka talan mot tredje man i egen rätt, även om bevisläget för boet i 213

ett fall där en ingående prövning gjorts skulle bli svår att ändra till egen fördel. Se Heuman (2014), s. 217 ff. 
 A.a., s. 229.214

 Se Söderlund, Jenny, SvJT 2012, s. 85 ff. Det rör sig således om en rådighetsfråga, där förvaltarens avstående är en 215

rättshandling av mer oförbindande art än en äganderättsövergång, men där ändock en specifik äganderättsbefogenhet 
övergår till konkursgäldenären. Se äv. Mellqvist & Welamson, s. 161 f. och n. 27.

 För en beskrivning av vad som utgör utmätningsfri egendom, se Gregow, Torkel, Utsökningsrätt, 4., omarb. uppl., 216

Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 125 ff.
 Vilket är något som strider mot missbruksprincipen, den ena processuella grundsatsen vid rättegång i konkurs (den 217

andra är skördeprincipen). Missbruksprincipen innebär att part inte ska kunna processa mot en svarande utan att bära 
samma rättegångskostnadsansvar som denne, se Heuman (2014), s. 218 f.

 A.a., s. 219. Även NJA 2018 s. 602, p. 27.218
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omkringliggande regler ges betydelse utöver enstaka rättspolitiska argument uttryckta i en särskild 
lag eller ett enskilt stadgande.  219

Omständigheterna i "Konkursbolagets skulder" var följande. Ett bolag som hade försatts i konkurs 
drev en redan påbörjad tvist vidare och företräddes i den av bolagets enda styrelseledamot. Kon-
kursbolagets talan ogillades och konkursbolaget förpliktades att ersätta motparten för dennes rätte-
gångskostnader. Eftersom konkursbolaget inte kunde utbetala någon ersättning väckte motparten 
talan mot styrelseledamoten och gjorde gällande att denne i enlighet med 25:18 ABL hade ett soli-
dariskt medansvar för konkursbolagets skuld. Ledamoten invände att ett konkursbeslut avbryter en 
löpande ansvarsperiod. Prejudikatfrågan i målet var alltså om medansvaret omfattade för konkurs-
bolaget uppkomna förpliktelser efter konkursen. Tingsrätten besvarade frågan med ett nej, medan 
Svea Hovrätt ändrade denna dom med en tolkning mer i enlighet med lagens ordalydelse till att ex-
kludera konkurs som medansvarsbrytande grund.  

Beträffande medansvarsperiodens slut konstaterar HD att den avslutas om styrelsen vidtar den åt-
gärd som den är i dröjsmål med. Kapitalbristfrågan hänskjuts då till aktieägarna och rådrumsfristen 
inträder. Upprättandet av en första kontrollbalansräkning kan dock inte bryta det medansvar som 
kan ha uppkommit genom försummelser efter rådrumsfristens inträde.  Jämlikt 25:20 ABL, kan 220

också en ansökan eller ett beslut om likvidation alternativt en revisorsgranskad kontrollbalansräk-
ning som visar full täckning för aktiekapitalet, häva ett uppkommet medansvar. Samtidigt medger 
lagmotiv och praxis en tolkning som innebär att bestämmelsen inte får anses vara uttömmande.   221

Det sagda kan bana väg för en analys kring HD:s fortsatta resonemang kring likheterna mellan lik-
vidations- och konkursinstitutet. Tvångslikvidation får enligt domstolen följande konsekvenser med 
aktiebolagsrättslig bäring: a) likvidatorn träder i styrelsens ställe med avseende på behörighet såväl 
som rådighet, 25:30 ABL. Styrelsen blir härigenom såväl de jure som de facto avskuren sin möjlig-
het att rättshandla i bolagets namn. Vidare innebär b) rådighetsavskärandet att styrelsen rent prak-
tiskt inte har möjlighet att vidta de åtgärder de är i dröjsmål med, varför det måste falla på sin egen 
orimlighet att utkräva ett fortsatt medansvar, c) i och med likvidationsförfarandet tillgodoses de 
bakomliggande borgenärsintressen bestämmelserna om kapitalbrist anses skydda.   222

Konkursinstitutet däremot, anger ett annat sakförhållande, enligt vilket kriterie a) ovan endast delvis 
är uppfyllt. Styrelsen behåller efter ett konkursutbrott rådigheten över utmätningsfri egendom i den 
mån sådan finns samt egendom konkursförvaltaren abandonerat. Tillika är styrelsen formellt före-

 Hellner, Jan, Positivism och metod inom rättsvetenskapen, i Frändberg m. fl. (red.), Fs Strömholm, D. 1., s. 371. Jfr 219

avs. 1.4.3.
 NJA 2018 s. 602, p. 17. Jfr NJA 2012 s. 858, p. 13, 15. Här erinras om Lindskogs uppfattning att aktieägarna kan ta 220

till sig frågan formlöst, Lindskog (2015), s. 98 ff. och 160 f. Jfr även 3.2.1 om att varje åtgärd efter rådrumsfristens in-
träde syftar till en KBR2 och en andra kontrollstämma.

 Prop. 2000/01:150, s. 130 samt NJA 2012 s. 858.221

 NJA 2018 s. 602, p. 20-21.222
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trädare för bolaget i egenskap av konkursgäldenär, 25:49 ABL. Till skillnad från vid en likvidation 
skapas således vid konkurs två rättssubjekt. Rent faktiskt är dock möjligheterna att ådra konkursbo-
laget förpliktelser mycket begränsade. Det måste antas att konkursförvaltaren vars uppgift är att av-
veckla verksamheten till gagn för borgenärerna, utför sitt uppdrag tillfyllest genom att endast kasse-
ra icke realiserbar egendom.  Några mer skickelsedigra konsekvenser får den delade rådigheten 223

heller inte med avseende på kriterie c) eftersom borgenärsskyddet idag, med ett så lågt eget bundet 
kapital knappast kan sägas vara utformat med tanke på befintliga borgenärers skyddsintresse, dvs. 
avvecklingsintresset. Tvångslikvidation har reellt funktionen att avskräcka sådana borgenärer från 
att fördjupa sin affärsrelation med företaget samt varna potentiella, tillkommande fordringsägare om 
bolagets solvens. Ett konkursbeslut får härvidlag samma effekt. Befintliga borgenärers intressen 
tillgodoses genom återvinningsreglerna och en eventuell utdelning i konkursboet. Liksom vid likvi-
dation innebär en konkurs en ordnad avveckling av bolaget. Vad så beträffar det handlingsdirige-
rande syfte det påbjudna handlingsmönster har som påtryckningsmedel på styrelsen och vilket före-
skrivs i 25:13-17 ABL, får även kriterie b) anses vara uppfyllt. En konkurs innebär på samma sätt 
som vid likvidation att sådana medansvarsbrytande åtgärder enligt 18 och 20 §§ efter konkursut-
brottet blir "opraktiska och meningslösa".  En högst orimlig konsekvens av ett synsätt där ett kon224 -
kursbeslut inte avslutar medansvarsperioden skulle vara att styrelsen därefter, för att frita sig från 
solidariskt betalningsansvar måste uppfylla ett av de rekvisit som utgör slutpunkt för ansvarsperio-
den; upprätta en revisorgranskad kontrollbalansräkning med full kapitaltäckning som framläggs på 
stämma, försätta konkursbolaget i likvidation eller överlåta frågan om detta till stämmobehandling. 
Inte bara är nyttan av detta efter ett konkursutbrott obefintlig, det är mycket svårt att se hur kon-
kursgäldenären skulle kunna handla i enlighet med ett sådant påbud, när konkursförvaltarens för-
valtningsplikt samtidigt föreskriver att konkursboet ska hållas vid liv till dess konkursen avslutas!  

Det vore inte bara praktiskt omöjligt utan skulle också medföra en logisk-systemisk kullerbytta att 
söka hålla liv i medansvaret efter den tidpunkt då ett beslut om konkurs fattats. En sådan ordning 
skulle ålägga två rättssubjekt (styrelseledamöterna resp. konkursförvaltaren) ett ställföreträdarskap 
för samma objekt (konkursbolaget), vilkas i lag stadgade handlingsplikt respektive förvaltningsplikt 
kolliderar och där underlåtenhet att uppfylla dessa är var för sig förbundna med risk att göras per-
sonligt ansvarig. En slutsats där medansvaret avslutas genom konkursbeslutet är system-konform, 
koherent i den meningen att desamma syften bestämmelserna om likvidation vid kapitalbrist avser 
fylla också uppfylls i tillräcklig mån genom konkursförfarandet.  Likhetsprincipen upprätthålls – 225

lika fall behandlas lika.  

 Konkursförvaltaren kan inte bara entledigas från sitt uppdrag utan riskerar också att få betala skadestånd om förvalt223 -
ningen bedrivs på ett oaktsamt sätt, 7:5 och 17:1-2 KL. 

 A.rf., p. 24.224

 En lösning som via sådan teleologisk system-konsistens skapar analogier kallar Lehrberg begreppslig-teleologisk 225

deduktion, se Lehrberg, s. 26.
46



4.1.2.3    Särskilt om konkursbolags rättegångskostnadsansvar 
Som nämnts är konkursgäldenären oförhindrad att föra talan om sådan egendom som konkursboet 
inte råder över. Det medför att konkursgäldenären, i rätten företrädd av styrelsen, ådrar konkursbo-
laget nya förpliktelser, rättegångskostnader, som det har svårt att uppfylla om målet förloras. En si-
tuation som blir särskilt tillspetsad då borgenären är "ofrivillig", dvs. svarande i en tvist som bolaget 
driver. Borgenärsintresset tillgodoses då inte om borgenären vinner. Detta skulle tala för att medan-
svarsperioden fortsätter i varje fall för sådana potentiella rättegångskostnader vid tvister initierade 
av styrelsen. Emot detta står enligt HD den i svensk rätt företrädda uppfattningen att ge även en 
ekonomiskt svag part och rentav en medellös möjlighet att hävda sin rätt.  Till det kommer att en 226

konkursgäldenärs talan kan framstå som legitim och fullt berättigad, vilket medför att styrelsen 
närmast är förpliktad gentemot aktieägarna att driva saken.  Detta, menar HD, är en förklaring till 227

varför lagstiftaren inte uttryckligen ålagt konkursgäldenärens ställföreträdare ett särskilt rättegångs-
kostnadsansvar och dennes bristande möjligheter att betala motpartens rättegångskostnader utgör 
därmed inte ensamt ett tillräckligt skäl för att utsträcka medansvaret till att gälla förpliktelser upp-
komna efter konkurs. Dessutom anför HD att ett sålunda utsträckt ansvar skulle leda till en inkonse-
kvent tillämpning, då andra fall av onödigt processande från konkursgäldenärens sida, men där 
medansvar inte utlösts inte skulle träffas av en sådan reglering. HD avslutar med att som princip 
framhålla att ett i huvudsak processrättsligt problem inte ska lösas med hjälp av aktiebolagsrättsliga 
hänsyn.  Uppfattningen framstår som rimlig.  228

Den regel som finns där aktieägarna åläggs personligt ansvar, 25:19 ABL, avser endast samma un-
derkapitaliseringsrekvisit jämte underlåtenhetshandlingar som gäller för styrelsens medansvar. För 
att lösa problemet med en hämndlysten bolagsledning som fortsätter att driva en talan med uppsåt 
att åsamka motparten skada utan att riskera eget ansvar för rättegångskostnader skulle den omdisku-
terade principen om ansvarsgenombrott kunna beaktas. En regel om ansvarsgenombrott medför ett 
undantag från portalprincipen om frihet från personligt betalningsansvar, vilket här skulle kunna 
framstå som motiverat.  I förarbetena anges denna möjlighet och den har även utvecklats i praxis 229

inom ramen för vad som kan betecknas för ett illojalt missbruk av aktiebolagsformen.  Vidare kan 230

enligt rättegångsbalkens regler kärandens talan avvisas vid uppenbart ogrundade stämningsansök-
ningar, 42:4, st.2 RB.  231

 Se t ex Mellqvist, Mikael, JT 2006–07 s. 416, där det konstateras att trots vunnen process, borgenären ändock får stå 226

sina egna rättegångskostnader.
 NJA 2018 s. 602, p. 23 och 27, in fine.227

 A. rf., p. 28.228

 SOU 1987:59, s. 107 ff. Andersson (2020), s. 408 f. och 426 ff. samt Eklund & Stattin, s. 81 ff. Ägare som i osjälv229 -
ständiga och underkapitaliserade bolag verkat i "borgenärsfientlig riktning" ska kunna underkastas betalningsansvar. I 
SOU 2001:1, s. 286 f., ansågs emellertid inte finnas något behov av en sådan möjlighet och någon lagstiftning har inte 
tillkommit.  

 Prop. 2004/05:85, s. 208. I NJA 2014 s. 877 fastställdes att det inte är möjligt att kringgå risken för rättegångskost230 -
nadsansvar (p. 13-14).

 SOU 1982:26, s. 295 ff.231
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4.2      Företagsrekonstruktion – rara avis  
4.2.1     Principen om fortlevnad  
Som nämnts avser konkursförfarandet att maximera utfallet för borgenärerna genom att genomdriva 
en ordnad avveckling av företaget. Det kan emellertid också innebära att företaget, om utsikterna 
bedöms gynnsamma, drivs vidare och/eller säljs. En förutsättning är som regel att verksamheten 
rekonstrueras för att uppnå en ökad ekonomisk effektivitet. Syftet med detta är dock kortsiktigt och 
har inte företagets överlevnad som mål utan avser endast att minimera skadan för borgenärerna. För 
att ge sådana företag som på sikt kan bedömas som livskraftiga möjlighet att fortleva trots likvidi-
tetsproblem tillskapades lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR). Företagsrekonstruk-
tionsinstitutet kräver en större långsiktighet där lojaliteten i förfarandet inte endast riktar sig till att 
främja borgenärernas intressen utan även emot gäldenärsföretaget och där målet är dess överlevnad. 
Rekonstruktionsperioden är inte att se som ett nytt skede och gäldenären är därför inte skyldig att 
helt inrätta sig efter borgenärernas intresse av att få betalning. Rekonstruktionen syftar inte till en 
fullständig avveckling och någon ensidig lojalitetsplikt emot borgenärerna som vid konkurs finns 
inte.  Företagsrekonstruktion har fått en jämförelsevis liten utbredning, exempelvis inleddes 664 232

st. rekonstruktioner under perioden 2012-2014 vilket i relation till antalet konkurser (22 330 st.) un-
der samma period utgjorde knappt 3 procent av dessa.  233

Domstol kan, på ansökan av näringsidkaren själv eller av borgenär med näringsidkarens medgivan-
de, besluta om företagsrekonstruktion, 1:1 LFR. De materiella förutsättningarna för att ansökan ska 
beviljas är befarad eller förevarande illikviditet samt minst skälig anledning till att anta att syftet 
med rekonstruktionen uppfylls, dvs. en finansiell återhämtning, se 2:6 LFR.  Det är önskvärt att 234

ansökan kompletteras med bokslut och kontrollbalansräkning.  Beviljas ansökan utser domstolen 235

efter förslag från den sökande en för ändamålet lämplig företagsrekonstruktör och som har borgenä-
rernas förtroende. LFR 2:7-8 och 11. Rekonstruktörens uppgift blir att hitta en ekonomiskt hållbar 
väg ut ur verksamhetens finansiella trångmål samtidigt som denne, i likhet med en konkursförvalta-
re, tillvaratar borgenärernas intressen. Skillnaden får sägas vara att tyngdpunkten, istället för att 
främja en för borgenärerna förmånlig och snabb avveckling, ligger i att undersöka de affärsmässiga 
förutsättningarna för fortsatt drift.  Detta kan ske genom en underhandsuppgörelse, en frivillig 236

överenskommelse avtalsvis med varje enskild borgenär om nedsättning av deras fordringsanspråk. 

 Lennander, Gertrud, Lojalitetsplikt i insolvensrätten, i Gernandt, Johan, Kleineman, Jan & Lindskog, Stefan (red.), 232

Festskrift till Torkel Gregow, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 221.
 Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, Tredje upplagan, Wolters 233

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 30. 
 Det förekommer att rätten beviljar ansökan trots gäldenärens uppgift om företagets obestånd, se a.a., s. 83. Jfr RH 234

2011:53 (SAAB II), där HovR visserligen fann frågetecken kring förutsättningarna för framgång, men att det däremot 
inte heller kunde visas "skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan uppnås."

 Prop. 1995/96:5, s. 177.235

 Prop. 1995/96:5, s. 100 f.236
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Inom ramen för en företagsrekonstruktion kan rätten, på gäldenärens begäran, även besluta om of-
fentligt ackord enligt 3 kap. LFR. 

Den viktigaste skillnaden i jämförelse med konkursinstitutet värd att notera, är att gäldenärsföreta-
gets rådighet formellt bibehålls. Ingen inträder i gäldenärens avtal utan denne behåller sin självstän-
diga ställning som kontraherande avtalspart, betingad av fortlevnadsprincipen. Det innebär att rätts-
handlingar företagna av gäldenären under rekonstruktionen bibehåller sin giltighet, oavsett ond tro 
från en medkontrahent eller avsaknad av rekonstruktörens samtycke. Likväl får rekonstruktören de 
facto sägas överta den avtalsmässiga rådigheten. Det föreligger nämligen dels en allmän samråds-
plikt för gäldenären, dels ett krav på samtycke av rekonstruktören såvitt gäller vissa viktigare rätts-
handlingar som kan påverka företagets förmögenhetsställning eller möjligheterna till rekonstruk-
tion.  Den omedelbara betydelsen av rekonstruktionen blir att självständiga ekonomiska transak237 -
tioner företagna av gäldenären upphör.  Gäldenärsföretaget omfattas av både en upplysningsplikt 238

ifråga om ekonomiska förhållanden av betydelse inom företaget och en lydnadsplikt gentemot re-
konstruktören, 2:14-15 LFR. Lydnadsplikten innebär att rekonstruktionen i praktiken ska ske på re-
konstruktörens villkor.  Syftet är att tillvarata den kompetens rekonstruktören kan förväntas tillfö239 -
ra. Emellertid har det hävdats att tankegångarna bakom lagstiftningen är oförenliga med gäldenä-
rens tilltro till möjligheten av att genomföra en rekonstruktion och medför att man sitter på två sto-
lar på samma gång. Likaså har anförts kritik dels angående de verktyg lagen tillhandahåller för att 
lösa organisatoriska problem inom företaget, dels angående oseriösa rekonstruktörer.   240

Sanktionen för en gäldenärs ohörsamhet blir endast att rekonstruktionen riskerar att avslutas, då det 
ligger i dennes huvudsakliga intresse att förfarandet fortskrider.  En anledning till gäldenärens 241

önskan att avbryta kan bero på ett försämrat ekonomiskt läge där den enda återstående möjligheten 
kan vara konkurs. Ävenså kan gäldenärsbolaget omfattas av kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL och 
måste då beakta behovet av att återställa eventuell kapitalbrist.  Skulle gäldenären agera illojalt 242

mot borgenärernas intressen, kan såväl rekonstruktör som borgenär begära att förfarandet upphör, 
4:7 p.4 LFR. 

 Persson & Karlsson-Tuula, s 76 ff.237

 Något som är i linje med den allmänna insolvensrättsliga likabehandlingsprincipen, där en frysning av gäldenärens 238

ekonomiska situation sker för att varje borgenärs förluster ska bäras proportionellt. 
 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, 2., [uppdaterade] uppl., 239

Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 97
 SOU 1992:113, s. 122, 360 f. och Åbjörnsson, Rolf, Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruk240 -

tion, i Gorton, Lars, Heuman, Lars, Persson, Annina H. & Sjöberg, Gustaf (red.), Festskrift till Göran Millqvist, Jure 
förlag AB, Stockholm, 2019, s. 629 ff. 

 Om ackordsförfarande inletts, måste rättens medgivande inhämtas för att avbryta rekonstruktionen, 4:7 p.2 LFR.241

 Gustafsson, Lars Eric & Renman, Hans, Ackord, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 108.242
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4.2.2    NJA 2018 s. 1038 – Bibehållet medansvar under företagsrekonstruktion 
Tidigare har varit oklart om ett beslut om företagsrekonstruktion medför att ett uppkommet medan-
svar avslutas.  I NJA 2018 s. 1038 prövades denna fråga. Bakgrunden var att ett bolag under på243 -
gående tvist beviljades företagsrekonstruktion. Genom tredskodom strax därpå förpliktades bolaget 
att ersätta motparten för bl.a rättegångskostnader. Sedermera gick bolaget i konkurs. Motparten yr-
kade i sin stämningsansökan solidariskt betalningsansvar för bolagets styrelseledamot och gjorde 
gällande att en medansvarsperiod börjat löpa före rekonstruktionsbeslutet, eftersom styrelsen inte 
uppfyllt det för bolaget ifråga erforderliga kravet på att låta en kontrollbalansräkning granskas av 
revisor. Styrelseledamoten, tillika verkställande direktör och en av två styrelseledamöter, bestred 
yrkandet. Denne ansåg sig ha agerat med tillbörlig skyndsamhet samt i enlighet med lagens anvis-
ningar. De båda underinstanserna friade också svaranden avseende tidpunkten vid vilken en kon-
trollbalansräkning senast skulle ha upprättats. Den sålunda i tid upprättade balansräkningen utvisade 
att bolagets aktiekapital var förbrukat. Styrelsen beslutade då om att ansöka om företagsrekonstruk-
tion, vilket omedelbart beviljades. Emellertid tog sig styrelsen inte tid att låta revisorsgranska den 
upprättade balansräkningen vilket tingsrätten, vartill övriga instanser anslöt, fann ha medfört att frå-
gan om medansvar blir att bedöma på samma sätt som om en kontrollbalansräkning inte över huvud 
taget har upprättats.  244

Till att börja med kan konstateras att utgången i målet förmodligen skulle ha blivit en annan om det 
rört sig om ett bolag som inte är revisorspliktigt.  Beslutet om rekonstruktion kan i efterhand sä245 -
gas ha varit ett misstag, snarare beroende på reglernas bristfälliga konstruktion än styrelsens beslut. 
En rekonstruktion syftar som framgått till att företaget ska fortleva och kan enligt ABL inte sägas ha 
varit en adekvat åtgärd då kritisk kapitalbrist konstaterades. Istället syftar 25:13–17 ABL till att i en 
sådan situation ställa ultimatum till bolagets ledning: antingen tillskjuts kapital för att återställa ak-
tiekapitalet eller så ska en ordnad avveckling av bolaget skyndsamt inledas.  

Det tvingande, primärt handlingsdirigerande syftet får särskilda implikationer för mindre företag där 
bolagets ledning och aktieägare utgör samma personkrets. Det i doktrinen nämnda aktieägarnas 
rådrumsintresse sammanfaller då med styrelsens intresse av att överlämna kapitalbristfrågan till 
stämmans avgörande. Behovet av en åtta månader lång rådrumsfrist kan därmed sättas ifråga för 
ägarledda bolag liksom kravet på ett formenligt överlämnande. Inte heller upprätthålls den påtryck-
ningsfunktion som kapitalbristreglerna avser utöva på styrelseledamöterna genom ett beslut om re-

 Gustafsson, Renman, s. 47. I doktrinen har Lindskog förut förordat att ett inledande av företagsrekonstruktion ska 243

verka medansvarsbrytande och helt ska ersätta aktiebolagslagens kapitalbristregler. Se Lindskog (2015), s. 165 och n. 
448.

 Svaranden menade sig ha agerat föredömligt skyndsamt. Handlandet fick realiter konsekvensen att en medansvarspe244 -
riod inleddes. Här får Lindskogs uppfattning som redogjorts för i avsnitt 3.2.1 betydelse. Skulle styrelsen haft möjlighet 
till ett formlöst hänskjutande av kapitalbristfrågan hade rådrumsfristen utlösts istället för en medansvarsperiod.

 SOU 2009/10:204, s. 82 ävensom Svernlöv, Carl & Persson Österman, Roger, Skatterättsligt företrädaransvar – fi245 -
skal gräddfil utan legitimitet?, Rapport till Svenskt Näringsliv, oktober 2013, s. 13, n. 11.
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konstruktion eftersom regelverken saknar samband. Det finns inte någon erforderlig växelverkan 
mellan företagsrekonstruktion och kravet på kontroll av kapitaltäckning; det senare är vare sig en 
förutsättning eller en följd av ett beslut om det förra. Att lagstiftningen därvidlag kan kritiseras  246

utgör emellertid enligt HD inte en tillräcklig grund för att via rättspraxis utvidga medansvarsbrytan-
de åtgärder, när olikheterna i syfte, funktion samt rättsverkningar är såpass iögonfallande.    247

Olikheterna kan enligt rätten sammanfattas enligt följande: Till sitt syfte skiljer sig rekonstruktions-
förfarandet från likvidation- och konkursinstitutet såtillvida att gäldenärsintresset prioriteras genom 
att ett prognosticerat livskraftigt företag ska erbjudas möjligheter till långsiktig överlevnad enligt   
principen om bolaget som "a going concern". Tanken är att undvika kapitalförluster. Till sin funk-
tion innebär rekonstruktion, till skillnad från vid konkurs och likvidation, att företagets vidare verk-
samhet inte syftar till avveckling utan till fortlevnad genom att omstruktureras; finansiellt eller i sak 
med avseende på dess organisation. Även principiellt och praktiskt skiljer sig företagsrekonstruk-
tion från likvidation och konkurs genom att gäldenärsbolagets ledning bibehåller sin formella rådig-
het över bolaget vilket i sin tur innebär att gäldenärens rättshandlingar undantagslöst förblir giltiga – 
ett rekonstruktörens underkännande har ingen inverkan på rättsföljden.   248

Sammantaget finner rätten att de faktorer som här omnämnts med synpunkt på dels den ordnade 
avveckling en likvidation medför, dels den kontrollfunktion en revisorsgranskad kontrollbalansräk-
ning framlagd på kontrollstämma innehar, divergerar i alltför hög grad från de intressen kapital-
bristreglerna i aktiebolagslagen avser uppnå och att ett beslut om företagsrekonstruktion därför inte 
är medansvarsbrytande.   249

4.2.3    En närmare titt på HD:s domskäl i NJA 2018 s. 1038 
Prejudikatfrågan i målet var om en medansvarsperiod avslutas genom ett beslut om företagsrekon-
struktion. Det med kapitalbristreglerna förknippade underliggande målet att tillgodose borgenärsin-
tresset anser dock HD inte vara uppfyllt eftersom bolagsgäldenärens rättskapacitet kvarstår oför-
minskad. Genom att lämna gäldenärens rådighet över bolagets angelägenheter intakt kvarstår en 
risk för att i illojalt syfte främja enskildas intressen framför borgenärskollektivet i sin helhet. Inte 
heller det primära målet att verka handlingsdirigerande på styrelsen uppfylls; att i tid tillskapa be-
slutsunderlag genom resoluta och målinriktade åtgärder med syfte att till aktieägare och borgenärer 
signalera behovet av rekapitalisering respektive en ordnad avveckling. Att ett bolag inleder en re-

 Se t ex. Karlsson-Tuula, Marie, Bolagsledningens ansvar vid ett företags ekonomiska problem i svensk rätt de lege 246

ferenda, i Festskrift till Stefan Lindskog, s. 367 ff. Bl.a. hävdas att förefintlig gäldenärsorienterad lagstiftning inom in-
solvensrättslig räjong, dvs. företagsrekonstruktion, inte förser företagaren med tillräckligt incitament för att ansöka om 
rekonstruktion i tid innan avveckling framstår som enda alternativ. Rättsfallet får sägas bekräfta tesen. Se även Persson, 
Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, s. 33 ff., SOU 2010:2, s.73 och SOU 2016:72, s. 139 ff.

 NJA 2018 s. 1038, p. 23-24.247

 A.rf., p. 24.248

 A. rf., p. 26.249
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konstruktion är till intet förpliktigande i det avseendet; gäldenären kan mycket väl vara på obestånd 
när en ansökan kommer in till rätten och beviskravet på att förfarandet ska ha utsikter till framgång 
är mycket lågt ställt.  Varken befintliga eller tillkommande borgenärsintressen tillvaratas då och 250

samhället tillförs ytterligare kostnader.  

En förklaring utöver rent materiella faktorer till HD:s ställningstagande skulle kunna sökas i en 
systemkoherent och rättsdogmatisk kontext, givet det faktum att befintliga kapitalbristregler utgör 
en länge etablerad allfarväg i den ekonomiska samfärdseln. Typiskt sett kan ett sådant förhållande 
vara ägnat att skänka förutsebarhet och trygghet och därmed tillgodose ett övergripande mål med 
regelsystemet. Endast om det åsyftade rättsliga paradigmet till syfte och funktion står i sådan över-
ensstämmelse med i lagen angivna åtgärder, att de med lagen avsedda intressen tillgodoses, kan 
rättstillämparen därför analogivis tillskapa ny rätt genom prejudikat.  Sett till effekter skiljer sig 251

rekonstruktionsförfarandet alltför mycket åt från reglerna kring likvidation för att möjliggöra en ex-
tensiv tolkning av 25:20 3 ABL. Rättskälleläran om lagens primat medger inte ett rättsskapande för 
den högsta rättstillämparen av sådan omfattning att rekonstruktion skulle kunna inkluderas som en 
medansvarsbrytande åtgärd. Grundläggande rättssäkerhetskrav på regelverkets förutsebarhet och 
transparens skulle inte längre kunna uppfyllas om gränsen för vad lagens bokstav tillåter kan töjas 
till att konnotera rena oförenligheter. Det skulle helt enkelt innebära en alltför djupgående och trans-
formativ förändring av lagen och kan endast åvägabringas genom en integrerande lagstiftningspro-
cess; att övervältra uppgiften på rättstillämparen att genom ad hoc-lösningar söka tillskapa en till-
fredsställande situation framstår som oansvarigt. Rättsläget måste anses otillfredsställande emedan 
reglerna genom bristande enhetlighet och överskådlighet sett till verkningar och i hur olika regel-
komplex griper in i varandra för småföretagaren är överraskande.   252

4.3      Talefristregeln i kapitel 25 ABL 
4.3.1     Preskriptionens innebörd för medansvaret 
I syfte att underlätta för företagare vars aktiebolag har gått i konkurs eller likvidation att återgå till 
att driva näringsverksamhet och att på det sättet främja entreprenörsanda och vilja att starta nya fö-
retag, har införts regler om specialpreskription av medansvaret i 25:20a ABL.  Vad som framhävs 253

som det primära syftet med paragrafen är att undvika överraskande medansvar för styrelseledamöter 
lång tid efter deras åtagande i denna egenskap upphört, eller vad som med Lindskogs terminologi 

 Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, s. 66 f.250

 NJA 2018 s. 1038, p. 23. Jfr NJA 2012 s. 858.251

 Se t ex Andersson, Magnus, Ansvarsreglerna vid kapitalbrist är felkonstruerade, i Advokaten, Nr 9 2019. https://252

www.advokaten.se/Tidningsnummer/2019/nr-9-2019-argang-85/ansvarsreglerna-vid-kapitalbrist-ar-felkonstruerade/
 Prop. 2012/13:65, s. 6 ff.253
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närmast motsvaras av det gäldenärsintresse han benämner klargörandeintresset.  Likaså får en be254 -
visbegränsningsfunktion anses ha spelat in i bedömningen; bevismedel blir svagare med tiden och 
det anses önskvärt att undvika processer som inbegriper gammal bevisning.  Ett annat skäl är att 255

det lett till ett geschäft med krav mot medansvariga styrelseledamöter som masshanteringsärenden 
och att det av den grunden är ändamålsenligt att mildra medansvaret med avseende på hur länge det 
kan göras gällande.  Som primär talefrist gäller att talan måste väckas inom tre år från en förplik256 -
telses uppkomst. Som sekundär talefrist gäller att talan ska väckas inom ett år från det att förpliktel-
sen senast skulle ha fullgjorts. Efter anförande av Lagrådet och med hänsyn till systematiska och 
terminologiska överväganden ska rättsföljden av regeln bli att medansvaret upphör att gälla, om ta-
lan inte väcks i tid, snarare än att en fordran preskriberas. Därigenom omfattas även andra typer av 
förpliktelser än enbart betalningsförpliktelser.  Detta kommer till explicit uttryck i 25:20a 3 st. 257

ABL, i vilken stadgas att preskriptionslagen (PreskrL) inte är tillämplig angående preskriptionsbry-
tande åtgärder. Det gäller dock inte det regressansvar som kan uppkomma om betalningsansvarig 
styrelseledamot fullgör mer än sin andel av en förpliktelse som flera är ansvariga för, 25:20a st.2 
ABL.  Samma gäller för anspråk grundade i borgensansvar och skadeståndsfordran.  En styrel258 259 -
seledamot som infriar en förpliktelse för vilka flera är medansvariga, inträder således i bolagsbor-
genärens ställe.  Skulle däremot förpliktelsen för bolaget upphöra, så upphör även det personliga 260

betalningsansvaret för förpliktelsen, sk. accessorisk preskription.  Det är i linje med medansvarets 261

konstruktion – ansvarsidentitet föreligger mellan bolaget och dess styrelseledamöter. Den enda möj-
ligheten att åstadkomma preskriptionsavbrott gentemot ett gäldenärsbolag är således att väcka talan 
(s.k. stark specialpreskription) inom den tidsfrist som stadgas i 25:20a 1 st. ABL.  262

Frågan om när förpliktelsen ska anses ha uppkommit, liksom frågan om preskriptionsfristens längd, 
får enligt motiven bedömas enligt allmänna regler och principer samt med beaktande av de särskilda 

 Preskriptionsinstitutet rör sig om ett partsintresse som inte bara skyddar gäldenären mot borgenärens anspråk när 254

dennes passivitet är tillräckligt kvalificerad, preskription tjänar också samhälleliga intressen, bl. a. att upprätthålla för-
troendet för rättsväsendet, skuldavvecklingsintresset och ett behov av rättighetsutsläckande regler i riktning mot ett 
"nolläge", ett s a s presumtivt rättsläge. Det talas om en anpassningsfunktion el. ett behov av legal certainty. Lindskog, 
Stefan, Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, Fjärde upplagan, Wolters Kluwer, Stock-
holm, 2017, s. 55 ff. och s. 408. Se äv. Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1956, s. 649 f.

 Den allmänna preskriptionstiden på tio år kan jämföras med den arkiveringstid på sju år ett bolag är skyldigt att be255 -
vara räkenskapsinformation enligt 7:2 bokföringslagen (1999:1078).

 Lindskog (2015), s. 25 och n. 45. Andersson är starkt kritisk mot detta missbruksargument eftersom marknaden en256 -
kelt tillgodoser en reparativ funktion – att borgenären får betalt, se Andersson (2020), s. 391.

 Prop. 2012/13:65, s. 8. Jfr 1§ Preskriptionslagen (1981:130).257

 Regressansvaret följer huvudregeln i svensk rätt – partspluralism på gäldenärssidan medför solidariskt ansvar, se 258

NJA 2009 s. 221, 2 § lagen (1936:81) om skuldebrev och Nerep m. fl., s. 142.
 A.p., s 13.259

 S.k. subrogationsgrundad regress, se NJA 2009 s. 221, Lindskog (2015), s. 216 f. Se även Stattin, Daniel, Några frå260 -
gor om personligt betalningsansvar i aktiebolag, JT 2009-10, s. 126 ff.

 A.p., s.12 och NJA 2004 s. 3. Själva medansvaret är impreskriptibelt. Det är emellertid numera av underordnad bety261 -
delse – talefristen upphör likväl i enlighet med den i ABL 25:20a knäsatta ordningen, se Lindskog (2015), s. 194 f., jfr 
dock Nerep m. fl., s. 139 f.

 Se Lindskog (2017), s. 344 ff. Ytterligare en möjlighet till preskriptionsavbrott vid specialpreskription av det slag 262

som nu anges föreligger då fordran riktas mot en konkursgäldenär – att göra fordran gällande i dennes konkurs verkar 
preskriptionsbrytande, se NJA 1997 s. 250.
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syften som bär upp de ifrågavarande bestämmelserna i aktiebolagslagen.  En intresseavvägning å 263

ömse sidor mellan styrelseledamotens önskan om att inom rimlig tid få en ordnad ekonomi och bor-
genärernas önskemål om att på något sätt kunna få sin fordran betald blir avgörande. Här bör beak-
tas det primära syftet med medansvarsreglerna, att framtvinga snabba åtgärder mot en kapitalbrist 
och inte att fungera som borgenärsskydd med reparativt syfte.  I enlighet med första rättsfaktu264 -
mets princip, som också får anses utgöra gällande rätt ifråga om allmän preskription, gäller för av-
talsgrundade förpliktelser avtalets tillkomst som startpunkt för förpliktelsens uppkomst.  Närmare 265

bestämt innebär det tidpunkten för det faktiska undertecknandet. Ifråga om fordringar som upp-
kommer före eller efter en medansvarsperiod bör förpliktelsen endast kunna göras gällande i den 
omfattning fordran svarar mot en prestation medkontrahenten låtit bolaget tillgodogöra sig under en 
medansvarsperiod. Har exempelvis avtal om köp av vara ingåtts innan en ansvarsperiods början om-
fattas förpliktelsen av ansvarsperioden endast om borgenären hunnit leverera varan och bolaget 
mottagit denna. Utgångspunkten är den riskexponering borgenären utsätts för under ansvarsperio-
den.  266

Ifråga om preskriptionsbrytande åtgärder medför emellertid principen om första rättsfaktum vissa 
problem i ett bolagsrättsligt sammanhang i samband med en förkortning. Det gäller bland annat s.k. 
perdurerande förpliktelser, dvs. sådana som har ingåtts före avtalsperioden men ska erläggas under 
denna. Ett typexempel är förpliktelser som enligt vissa upplåtelser av nyttjanderätt såsom hyresavtal 
skulle kunna medföra att skyldigheten att betala är preskriberad redan före fordringens 
förfallodag.  Likaså finns den situation, som Skatteverket lyfter fram, i de fall verket får känne267 -
dom om att det finns en skattefordran mot bolaget först efter genomförd skattekontroll. Det kan vid 
tidpunkten då fordran slås fast ha gått mer än tre år från det att skattefordringen uppkom.  Därför 268

har i lagen införts en alternativ, sekundär preskriptionsfrist som utgår från förfalloprincipen, dvs. 
fordringens förfallodag.  Den innebär att talan alltid kan väckas ett år från förfallodagen och med269 -
för att möjligheten att väcka talan i vissa fall sträcker sig längre än tre år. Har inte en bestämd för-
fallodag avtalats anser Lindskog att för fullgörandetidpunkten det avgörande synes böra vara den 
tidpunkt när bolagsborgenären kan göra gällande någon dröjsmålspåföljd.  Då varje förpliktelse 270

bedöms särskilt innebär det att även om medansvaret för den specifika förpliktelsen upphör, fortsatt 

 Prop. 2012/13:65, s. 12. Jfr 2 § PreskrL.263

 Ds 2011:45, s. 19 f. Promemorian är författad av f.d. justitierådet Bertil Bengtsson.264

 Lindskog (2015), s 195, Jacobson, Herbert, Preskriptionens funktioner: fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga 265

problem i komparativ belysning, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005,[Visby], 2005, s. 338 ff. och Ad-
lercreutz, Axel, Avtalet och fordringen särskilt vid varaktiga avtal, i Arnholm, Carl Jacob & Selmer, Knut S. (red.), Nor-
disk gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm 18. desember 1969, Tanum, Oslo, 1969, s. 293 ff., äv. Rodhe, s. 667.

 A.p., a. st., NJA 2013 s. 725, Nerep m. fl., s. 140 och Lindskog (2015), s. 182 ff. Däremot omfattar ansvaret inte ska266 -
destånd pga avtalets förtida upphörande, ibid. och Dotevall, s. 501. Se äv. 3.1.5.

 Ds 2011:45, s. 21 f.267

 A.p., s. 9.268

 Lindskog (2017), s. 406.269

 Lindskog (2015), s. 195 f.270
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ansvar kan föreligga för andra förpliktelser, förutsatt att de uppkommit under medansvarsperioden 
och talefristen ifråga om dessa inte löpt ut.  271

Att talan alltid kan väckas inom ett år från det förpliktelsen senast skulle fullgjorts innebär att mer 
än tre år kan förflyta från förpliktelsens uppkomst. Regeln innebär emellertid också att det inte är 
möjligt att genom preskriptionsavbrott hålla en förpliktelse vid liv på obestämd tid och inte heller 
kan en fordran som preskriberats enligt reglerna om medansvar användas för kvittning.  I rätts272 -
praxis prövades i frågan om talefristen om medansvar upphört, vid vilken tidpunkt en förpliktelse 
ska anses ha uppkommit – när det ursprungliga anspråket uppkom eller när parterna senare förliktes 
om detta i samband med förlikning i HD:s dom "Stadsholmen" T 1274-19.  

4.3.2     HD:s mål "Stadsholmen" T 1274-19. 
Den relativt nytillkomna bestämmelsen i 20:20a ABL med innebörd att för fordringar för vilka 
medansvar görs gällande, talan måste väckas inom tre år efter dess uppkomst eller inom ett år efter 
förfallodag tillämpades, såvitt känt, första gången i målet "Stadsholmen" och avgjordes i HD den 3 
december 2019. Bakgrunden var följande. Aktiebolaget Stadsholmen ingick 2006 ett hyresavtal 
med Xperantum angående lokal för kontorshotell. Efter uppsägning med åtföljande villkorsändring 
träffades ett nytt treårigt hyresavtal 2011. Den 31 mars 2012 sa Xperantum upp avtalet till omedel-
bart upphörande. Vid tidpunkten kvarstod en hyresskuld uppgående till 2 370 685 kr för perioden 
mars 2011 – mars 2012. I april 2013 ansökte Stadsholmen om betalningsföreläggande till kronofog-
demyndigheten avseende sagda fordran. Efter att Xperantum bestridit övertog Stockholms tingsrätt 
målet. Detta ledde fram till en förlikning, stadfäst i dom den 17 oktober 2013. Förlikningen innebar 
att en avbetalningsplan upprättades enligt vilken den ovannämnda summan samt en mindre kostnad 
för renovering, inalles 2 550 000 kr, skulle betalas till Stadsholmen av Xperantum. Vid avvikelse 
från avbetalningsplanen förföll hela skulden till omedelbar betalning, vilket också skedde den 31 
oktober 2014. Vid konkursutbrottet den 5 december 2014 efter egen ansökan återstod 1 989 000 kr 
av skulden.  

Kapitalbrist förelåg i Xperantum i flera år före konkursen. Någon kontrollbalansräkning upprättades 
inte under denna tid. Den 16 juni 2016 väckte Stadsholmen talan mot NB som personligt betal-
ningsansvarig för förlikningsavtalet mellan bolagen. NB, sedan september 2012 ensam styrelsele-
damot i Xperantum, invände att fordran i målet uppkommit mer än tre år innan talan väcktes och att 
en eventuell fordran mot NB därför var preskriberad. Innan tingsrätten gick vidare med ansvarsfrå-
gan, avgjorde tingsrätten denna del genom mellandom i mars 2017. Eftersom tingsrätten  ansåg att 273

 Prop. 2012/13:65, s. 12. 271

 A. p.,  s. 13 och Nerep m. fl., s. 140 f. Jfr 10 § PreskrL.272

 Södertörns TR, mellandom T 8310-16. Domen förvånar genom en fullständig avsaknad av ratio decidendi och angi273 -
vande av rättskällor i domskälen.
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den ansvarsgrundande förpliktelsen uppkommit i och med förlikningsavtalet och därmed inom 
treårsfristen så prövades även frågan om medansvar.  I oktober samma år avgavs dom ifråga om 274

medansvaret och där, såvitt är av intresse, NB befanns solidariskt betalningspliktig med bolaget. I 
sitt överklagande till HovR yrkade NB att AB Stadsholmens talan skulle ogillas samt att bolaget 
förpliktas ersätta NB dennes rättegångskostnader. Grund för talan var frågeställningen i tingsrättens 
mellandom. Skulle förpliktelsen visa sig inte ha uppkommit som en följd av förlikningen utan upp-
stod vid ingåendet av det ursprungliga avtalet, skulle nämligen Stadsholmens talegrund om medan-
svar falla som en följd av bestämmelsen i 25:20a ABL. En bolagsföreträdares medansvar upphör ju 
– i ett fall som detta – om inte talan väcks inom tre år från uppkomsten av den förpliktelse som an-
svaret avser.  

HovR fastslog att det parterna emellan var ostridigt ifråga om att objektiva förutsättningar för med-
ansvar för bolagsföreträdare enligt 25:18 ABL förelåg och att en ansvarsperiod löpte vid såväl tid-
punkten för hyresavtalets ingående som vid förlikningen. Utgångspunkterna för bedömningen av 
när en förpliktelse ska anses ha uppkommit, liksom huruvida förlikningen inneburit någon reell för-
ändring av hyresavtalet, konstaterades inte vara lagstadgad utan får göras enligt allmänna principer 
och med beaktande av de särskilda syften som bär upp ifrågavarande bestämmelser i aktiebolagsla-
gen.  Syftet med regeln i ABL 25:20a om specialpreskription är att undvika att bolagsföreträdare 275

åläggs ett överraskande och alltför betungande ansvar för ett bolags skulder. Förlikningen i oktober 
2013 fann HovR vila på det bakomliggande hyresavtalet och inte på någon ny rättsgrund; en tolk-
ning som inte tillskriver förlikningen någon relevans beträffande tvisteföremålet.  Förlikningen 276

har därmed inte inneburit någon materiell förändring för parterna. Av det skälet och med hänsyn till 
regeländamålet ansågs förpliktelsen inte ha uppkommit i och med förlikningen. Därmed har NB:s 
medansvar också upphört, kärandens talan ogillas och NB befrias vid denna utgång från alla rätte-
gångskostnader, vilka istället Stadsholmen förpliktas betala. 
Högsta domstolen medgav prövningstillstånd. HD fann i likhet med HovR att förpliktelsen upp-
kommit vid det ursprungliga åtagandet och att därför medansvaret avslutats vid tiden för talans an-
hängiggörande. Prejudikatfrågan i målet får anses vara huruvida den förpliktelse varom förlikning 
sedermera träffades i och med överenskommelsen tillskapat ett nytt rättsförhållande parterna emel-

 Angående förpliktelsers uppkomst i samband med förlikning är en i doktrin företrädd uppfattning att förlikningen i 274

normala fall konsumerar det tidigvarande rättsläget, varav skulle följa att en fordran på grund av ett förlikningsavtal 
som regel ska anses ha uppkommit vid tidpunkten för förlikningen, se Larsson, Sven, Förlikning i tvistemål, A & W 
(distr., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1958, s. 135 f. och n. 6. Se även RH 2010:25 för regelns tillämpning i samband 
med skuldsanering..

 NJA 2009 s. 291. Se 3.1.5. Se även Lindskog (2018), s. 91 ff., m. hänv.; om principen om den relativa bestämningen 275

av en fordrans uppkomst och ett mot detta stående synsätt som hänvisar till fordrans "väsentliga grund". Jfr Friberg, 
Nils, Ansvarsformsteorin – uppkomsttidpunkten för en fordran på inomkontraktuellt skadestånd, Juridisk Tidskrift nr 2, 
2014/15, s. 343 ff. 

 Jfr Larsson, s. 119 f.276
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lan i den meningen att den kan anses konstituera en novation.  Det skulle då bli tal om en helt ny 277

förpliktelse som medför ett nytt upprättandedatum, vilket i sin tur får betydelse för om fordringen 
ska anses preskriberad. Spörsmålet om förpliktelsens uppkomst har således i förevarande fall att 
göra med bolagsförpliktelsens identitet.  278

4.3.2.1    Särskilt om tidpunkten för en förpliktelses uppkomst 
Primärt syftar medansvaret till att verka handlingsdirigerande. Ett underliggande mål med kapital-
bristreglerna är emellertid att skydda bolagsborgenärerna. HD hänvisar vidare till fallet "Kosmiska 
Ocean" NJA 2013 s. 725, med innebörd att bolagets möjlighet att under medansvarsperioden hindra 
skuldens uppkomst genom en avtalsenlig avbeställningsrätt är styrande för vilka förpliktelser som 
ska anses innefatta medansvar och att 25:18 ABL ska tolkas i enlighet därmed.  

HD klargör sedan, möjligen förvånande, att även om den specifika bestämmelsen i 25:20a ABL inte 
primärt syftar till att vara borgenärsskyddande, utan till att verka i upplysande och mildrande rikt-
ning för ansvariga styrelseledamöter, ska bestämmelsen ses mot bakgrund av det övergripande syf-
tet med det aktiebolagsrättsliga regelverket i stort. Alltså ska § 20a ifråga om en förpliktelses upp-
komst, tolkas på samma sätt som § 18, något som utesluter en tillämpning i enlighet med preskrip-
tionslagens (1981:130) bestämmelser som Lindskog föreslagit.  För obligationsrättsliga förpliktel279 -
ser gäller således inte allmänna principer för preskription för att avsluta medansvaret. Exempelvis 
innebär det att avtalets ingående enligt det första rättsfaktumets princip inte formellt är bestämman-
de för treårsfristens början. Ändå kan ställningstagandet sägas vara en modifikation av den tidigare 
nämnda principen om den relativa bestämningen av en förpliktelses uppkomsttidpunkt, enligt vilken 
regeländamålet hos den enskilda bestämmelsen avgör principen för hur uppkomsttidpunkten är att 
bestämma vid en tillämpning av bestämmelsen.  Vad som skiljer är att hela regelkomplexet, dvs. 280

kapitalbristreglerna i sin helhet med dess övergripande borgenärsskyddande syfte här träder i för-
grunden vid tolkningen av den enskilda regeln, vars syfte får träda tillbaka.   281

 Frågan om novation gäller normalt inte om det tillkommit ett nytt rättsförhållande, utan om det äldre rättsförhållan277 -
det upphört, se Agell, Anders, Avgången bolagsmans ansvar för handelsbolagets skulder, Jareborg, Nils (red.), Rättsve-
tenskapliga studier tillägnade Carl Hemström av professorskolleger i Uppsala, Iustus, Uppsala, 1996, s. 3 ff.

 Lindskog (2015), s. 179 f., rättslig etikettering ska inte vara avgörande utan i vad mån borgenären accepterar en för278 -
nyad riskexponering under ansvarsperioden, där bolaget förutsätts ha haft en i tid näraliggande reell möjlighet till åter-
betalning (likviditet). Jfr Oppenheimer m. fl., s. 206 f. Utfärdande av nytt skuldebrev har inte ensamt inneburit att ny 
förpliktelse uppkommit. (HovR för Västra Sverige, T 1984/01.)

 HD:s dom i mål T 1274-19, p. 19. Jfr Lindskog (2015), s. 195.279

 Det för problemställningen karakteristiska och inom vilken ryms perdurerande avtal (t ex hyresavtal), är att förplik280 -
telsen vilar på två rättsfakta; dels på avtalets uppkomst; det första rättsfaktumet (rf1), dels på varje påföljande förfalloda-
tum (rf2, rf3, rf4…osv.), ända tills rättsförhållandet upphör i och med att det sista vederlaget erläggs (rfn). Förpliktelsen 
kan självklart inte uppkomma innan rf1 inträffar. Den centrala frågan är vad som krävs för att det ska föreligga en full-
gången förpliktelse; om det sista rättsfaktumet (rfn) är nödvändigt, eller om förpliktelsen ska anses ha uppkommit ge-
nom något rättsfaktum dessförinnan, som då blir avgörande (rfx). Således föreligger möjligheterna av rfx= rf1; upp-
komsttidpunkten knyts till första rättsfaktum, rfx= rfn; inträffandet av sista rättsfaktum anses nödvändigt och rfx= rfy; 
uppkomsttidpunkten ska anses knuten till något av de rättsfakta (y) som tidsmässigt ligger mellan rf1 och rfn. Se Lind-
skog (2018), s. 87 ff. Jfr äv. a.a., s. 487 och n. 1745.

 Överensstämmande med maximen "Incivile est nisi tota lege perspecta respondere", dvs. lagen ska ses som en helhet 281

och inte som en samling från varandra fristående stadganden.
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HD ansåg att ifråga om hyresfordringar sådana fordringar ska betraktas som "ett utflöde av den risk 
som uppkom för hyresvärden redan vid ingåendet av avtalet, nämligen att hyresbetalningar skulle 
kunna utebli."  Slutsatsen blir därför att en förpliktelse att betala hyra som grundar sig i ett hyres282 -
avtal ingått före ansvarstidens början i allmänhet betraktas som uppkommet redan genom avtalet. 
Att detta till fullo överensstämmer med allmänna principer, enkannerligen det första rättsfaktumets 
princip, är en annan sak. 

4.3.4.2    En senare inträffad förliknings betydelse för förpliktelsen    
Som framgått var avgörande för målets utgång huruvida det hyresavtal som ursprungligen ingicks 
förändrades vid den ingångna förlikningen i en sådan omfattning, att ett nytt avtal kunde sägas ha 
uppstått med följd att en ny talefrist började löpa. Det slogs härvidlag fast att avgörande för om en 
ny förpliktelse uppkommit är vad som avtalats mellan parterna; en novation är en konstruktion som 
inte tillåter några bestämda rättsliga slutsatser av generell natur.  Det är istället de materiella skill283 -
nader som inträder genom förlikningen som utgör utgångspunkt för en sådan bedömning.  Varvid  284

för HD avgörande för väsentligheten av dessa materiella förändringar var en eventuell riskökning, 
såtillvida att den ursprungliga förpliktelsens identitet förändrats.    285

HD avslutade med att erinra om de bedömningsgrunder ifråga om rättsliga och faktiska möjligheter 
att påverka avtalsförhållandet som förelegat vid tidpunkten för förlikningen.  HD fastslog att då 286

den risk som föreligger redan vid avtalets ingående sedermera materialiseras, t. ex. genom uppsäg-
ning av hyresavtalet till följd av uteblivna hyresbetalningar, kan som regel inte ens större föränd-
ringar i betalningsvillkoren rucka på den ursprungliga bedömningen av tidpunkten för förpliktelsens 
uppkomst. Inte heller kan en förändring som innebär enbart en nedsättning av förpliktelsen, t.ex. i 
form av eftergift av fordran eller genom kvittning, leda till att en ny förpliktelse uppstår genom no-
vation. I fallet ledde bedömningen till att eftersom förlikningsavtalet endast innebar en precisering 

 HD:s dom i mål T 1274-19, p. 20. Jfr äv. NJA 2013 s. 725 p. 12.282

 NJA 2012 s. 441 p. 7.283

 Jfr Lindskog, Stefan, Betalning: om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor, 284

Andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 122 särskilt  n. 237. Förändringar av förpliktelsen bör hänföras 
till uppkomna materiella skillnader som har inträtt genom borgenärens och gäldenärens avtal och inte ske med utgångs-
punkt i formella resonemang.

 HD:s dom i mål T 1274-19 p. 22-24., Jfr 4.3.2 in fine. Se Rodhe, s. 639 ff., Lindskog (2018), s. 122. Rodhe påpekar 285

att det i 1 § skuldebrevslagen uppställs en presumtion mot att en låneomsättning, dvs. utbyte av skuldebrev, avskär gäl-
denären från att åberopa invändningar grundade på det rättsförhållande som föranlett det första skuldebrevets utfärdan-
de. Det nya skuldebrevet är osjälvständigt i förhållande till det gamla såvida inte avtalats om att eventuella invändningar 
ska vara extingverade, sk. materiell abstraktion. Det kan med fog ses som en novation – skuldebrevet är i praktiken lö-
pande. Jfr NJA 1986 s. 623, där vid låneomsättning en ny kredit ansågs uppstå vid gäldenärsbyte. De därmed förbundna 
sakrättsliga anspråken ansågs förverkade genom att förutsättningar för återvinning i och med detta förelåg. Äv. NJA 
1997 s. 813; ett till svenska kronor omräknat valutalån har inte medfört ett förändrat rättsförhållande mellan parterna i 
sådan mån att ett borgensåtagande inte längre kunde göras gällande gentemot borgensmannen. En processrättslig paral-
lell ifråga om invändning ges av NJA 2015 s. 346. Målet gällde en avregistrerad styrelseledamots medansvar då den nya 
styrelsen medgivit kärandens talan mot bolaget. En lagakraftvunnen dom som förpliktar bolaget åvälvs rättskraft över 
tredje man försåvitt denne varit bunden av ena partens civilrättsliga förfogande över det omtvistade rättsförhållandet. 
Då en medansvarsperiod befunnits löpa, kan därigenom en tidigare styrelseledamot inte resa invändningar avseende 
rättsförhållandet mellan bolaget och borgenären (p. 18). Äv. Nerep (2019), s.133.

 HD:s dom i mål T 1274-19, p. 25.286
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av hur en redan befintlig skuld ska betalas, så har inte någon ny förpliktelse till följd av förlikningen 
uppstått. Med ledning av det anförda innebar det att talan inte väcktes i rätt tid och något medansvar 
kunde därför inte utdömas.  287

I ett tillägg klargjorde justitierådet Mattson för de övervägningar som låg till grund för bestämning-
en av tidpunkten för en förpliktelses uppkomst vid tillämpning av 25:20a ABL. Denne tydliggjorde 
att den nya preskriptionsregeln ska tolkas i enlighet med ABL:s bestämmelser, dvs. frågan om en 
förpliktelses uppkomst bestäms konformt med regeln om ansvarstid i § 18. Det medför att det bor-
genärsskyddande ändamålet med lagstiftningen om kapitalbrist beaktas. Skälen för att anlägga ett 
aktiebolagsrättsligt synsätt på preskriptionsfrågan uppgavs vara systematiska. Inställningen kan leda 
till en mer borgenärsvänlig tillämpning än om allmänna principer för preskription används. Mattson 
konstaterade avslutningsvis att i fallet medförde en logisk-systematisk tolkning ingen reell skillnad 
för utfallet, utan "ett resonemang som utgår från traditionella principer för en förpliktelses upp-
komst enligt den allmänna preskriptionen skulle se väsentligen likadant ut och ge samma 
resultat."  Enligt min mening pekar slutsatsen av HD:s resonemang mot den typ av analytisk-sys288 -
tematisk ändamålsanalys på regelnivå Lehrberg företräder, parat med hänsyn till kontrahentens risk-
exponering, framfört av bl. a. Lindskog och Oppenheimer m.fl. 

 A. rf., p. 28.287

 A. rf., tillägg, Jr Dag Mattsson, bilaga s. 2.288
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5   Avslutande synpunkter kring medansvaret 
Ett klart och tydligt frågetecken kan resas kring huruvida den tanke om frihet från personligt ansvar 
som utgör aktiebolagsformens kärna praktiskt kan vidmakthållas när kravet på minsta aktiekapital 
är 25 000 kr. Kapitalbrist innebär kapitalinsufficiens och aktualiseras när 12 499 kr återstår, vilket 
medför risk för solidariskt betalningsansvar med bolaget. Det medges i propositionen att funktiona-
liteten i reglerna kommer att behöva ses över, även om det anses böra ske "i ett annat samman-
hang".  Ett verktyg för att motverka ofrivillig likvidation eller konkurs kan vara att kvalitetssäkra 289

redovisningen proaktivt i den löpande produktionen genom redovisning i realtid via till exempel en 
auktoriserad redovisningskonsult.  Emellertid är det en teknik som tills helt nyligen inte varit till290 -
gänglig och som kan förväntas medföra extrakostnader mindre företag är ovilliga att bära. Enligt 
min mening tillfogar sänkningen ytterligare ett vägande skäl för att helt avskaffa kapitalbristregler-
na i sin nuvarande utformning. Lagstiftaren å sin sida fäster uppenbarligen en tilltro till att ett ökat 
företagande med tillhörande positiva samhällseffekter uppväger den ökade risken för personligt be-
talningsansvar för näringsidkare som väljer aktiebolagsformen för sin verksamhet. 

Prejudikatbildning balanserar på en knivsegg mellan två oförenliga intressen: behovet av förutse-
barhet å ena sidan och å den andra ett materiellt rättviseintresse. Samtidigt förväntas rätten vara i fas 
med samhällsutvecklingen. Förutsebarhet är nära knutet till koherens och effektivitet då den inte 
ständigt behöver ifrågasättas utan är rationellt grundad – lika fall behandlas lika. Den materiella 
rättvisan betonar istället ändamålsenligheten i det enskilda fallet och representerar en nödvändig 
flexibilitet hos rätten. HD:s rättspraxis går mot en utveckling med ökad transparens och redogörelse 
för ändamålsöverväganden och intresseavvägningar.  Det får anses ha funnits ett behov av att 291

klargöra rättsläget avseende styrelseledamöters personliga betalningansvar i samband med vissa 
rättsliga situationer som inte omfattas av lagens ordalydelse. Däri innefattas rättsinstituten konkurs, 
företagsrekonstruktion och aktiebolagsrättslig preskription. De två förstnämnda har i olika grad lik-
heter med likvidationsförfarandet och sätts i spel då ett företag hamnar i kris och riskerar att av-
vecklas. Betydelsefullt för hur en ansvarsperiod i en sådan situation avslutas, är huruvida rådigheten 
över beslut som rör bolagets framtid bibehålls av styrelseledamöterna eller om ansvaret för bolagets 
ledning istället kommer att åligga en utomstående. 

Slutsatsen av NJA 2018 s. 602, rörande medansvar i konkurs och NJA 2018 s. 1038, rörande med-
ansvar under företagsrekonstruktion, är att en för styrelsemedlemmarna uppkommen medansvarspe-
riod kan avslutas på tre sätt, nämligen genom att (1) styrelsen vidtar rättelse av underlåtna åtgärder 
som ålegat dem enligt 25:18 ABL, (2) åtgärder som stadgas enligt 25:20 ABL vidtas, (3) bolaget 
försätts i konkurs. HD avvisar tanken på att även ge företagsrekonstruktion en avslutande verkan på 

 Prop. 2019/20:21, s.14.289

 Gustavsson, David, https://www.realtid.se/traditionell-redovisning-forsvinner.290

 Ramberg, s. 321 ff.291
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en medansvarsperiod på grund av att den formella rådigheten över bolagets angeläghenheter bibe-
hålls av bolagsledningen vid företagsrekonstruktion men inte vid konkurs. Avgörande för den tredje 
domen är att den primära talefristen i regeln om specialpreskription i 25:20a ABL börjar löpa vid 
den aktuella förpliktelsens uppkomst.  Talefristerna i 20 a § syftar till att tydliggöra och mildra 292

betalningsansvaret för de ansvariga styrelseledamöterna. Emellertid ska paragrafen ses mot bak-
grund av syftet med det övergripande regelverk de ingår i; att skydda bolagsborgenärerna. Upp-
komsttidpunkten i 20 a § bör därför bestämmas på samma sätt som vid tillämpning av 18 §.  En 293

förpliktelse att betala hyra efter en ansvarsperiods inträde grundat i ett hyresavtal ingått före an-
svarstidens uppkomst anses således i allmänhet ha uppkommit i och med avtalet då den endast är ett 
utflöde av den risk som uppkom redan vid avtalets ingående.  Sker (1) en förändring av en avtals294 -
grundad förpliktelse så att den är att anse som ersatt av en ny (novation), medför det att en ny tale-
frist börjar löpa. En sådan förändring kan utgöras av en förlikning. Avgörande är här om den mate-
riella förändringen varit tillräckligt djupgående för att förändra förpliktelsens identitet samt vilka 
möjligheter att påverka avtalsförhållandet som funnits vid tiden för förlikningen. Enbart (2) en be-
kräftelse av den tidigare förpliktelsen innebär inte en sådan djupgående förändring så att tidpunkten 
för förpliktelsen förändras. På samma sätt kan inte heller en fastställelsedom av fordrans existens 
eller en minskning av förpliktelsens omfattning medföra att en ny förpliktelse uppstått i den mening 
som avses enligt de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. 

En möjlig slutsats av avgörandet är, förutom att det förtydligar att aktiebolagsrättsliga spörsmål ska 
avgöras på basis av ABL och dess övergripande syften, att det visar att aktiebolagsrättslig special-
preskription är ett autonomt begrepp. Som enda preskriptionsavbrytande åtgärd krävs att talan väcks 
inom angiven tidsperiod från den tidpunkt den enskilda förpliktelsen uppkom, någon utomproces-
suell möjlighet till preskriptionsavbrott finns inte. Även om skillnaden i resultat i förhållande till 
allmänna principer varit obefintligt har en nödvändig tolkningsgrund lagts. Det domen kan sägas 
tillföra rättsutvecklingen är att det på aktiebolagsrättsliga premisser slås fast hur omfattande en för-
ändring av en ursprunglig förpliktelse måste vara för att en ny talefrist enligt 25:20a ABL ska anses 
börja löpa. Det kan också uttryckas så att ett skulderkännande i den meningen att en bekräftelse på 
att en skuld föreligger, i en aktiebolagsrättslig kontext inte fungerar preskriptionsavbrytande.  295

Positivt ur ett rättssäkerhetsperspektiv är att lakuner i lagstiftningen avseende medansvarsperiodens 
avslut i anknytning till dessa förmögenhetsrättsligt och insolvensrättsligt centrala rättsinstitut nu 
givits förhållandevis pregnanta svar. Domarna speglar de bärande principer som bär upp medansva-
ret, dvs. en primär funktion att verka som påtryckningsmedel på bolagsfunktionärerna i underlig-

 HD:s dom i mål T 1274-19, p. 15.292

 A.rf., p. 19.293

 NJA 2013 s. 725, p.12.294

 Jfr 5 § 1 p PreskrL och se Lindskog (2017), s. 237 ff.295
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gande borgenärsskyddande syfte och att avgörande för möjligheten att utöva denna funktion är bi-
behållen rådighet över bolagets angelägenheter. Den sista domen är likaså konsekvent med tidigare 
praxis och klargör att avseende talefristen är det aktiebolagsrättsliga hänsyn i den specifika lagstift-
ningen som avgör tillämpningens beskaffenhet och inte regler om allmän preskription. Det innebär 
att de ändamål och partshänsyn som medansvaret grundas på och som prejudikaten ämnar reglera 
har upprätthållits och står fast.  Ändå kvarstår oklarheter i hur 25:18 § ABL ska tolkas ifråga om 296

medansvarets räckvidd i samband med avtalsförpliktelser, där en bedömning av varje förpliktelses 
uppkomst får ske genom en ingående analys av det enskilda fallet.  Den nya domen bringar inte 297

klarhet kring detta utan får sägas utöka problematiken till att gälla fall där § 20a ska tillämpas. Pro-
blemet skulle troligen bortfalla om medansvaret vid kapitalbrist ändrades till att avse att berika hela 
borgenärskollektivet och inte en enskild borgenär när bolaget befinner sig i gränslandet till insol-
vens.  298

Frågan om rättspraxis överensstämmelse med kapitalbristreglernas syften måste ses utifrån behovet 
av ett nytänkande avseende gällande lagstiftnings relevans och tillämpbarhet och om det är lämpligt 
att den rättsskapande verksamheten på området sker via en efterhand alltmer omfångsrik rättspraxis. 
Samtidigt som domarna i stort kan anses välbehövliga och klargörande måste kritik framföras mot 
att lagstiftaren under lång tid fortsatt låter regelkomplexet kring kapitalbrist urholkas utan att vidta 
ett nödvändigt reformarbete av kapitalskyddet, inbegripet en anpassning till EU-rätt och internatio-
nell rätt.  När själva fundamentet för rättsutvecklande praxis, dvs. lagstiftningen, är murket blir 299

tillkomsten av prejudikat i alltför hög grad ett lapptäcke som inte skyddar, inte på grund av hål i det 
utan att det är för tunt. Det är även angeläget att rättsregler är såväl enkla att finna som enkla att 
tillämpa. En sådan användarvänlighet är här särskilt påkallad på grund av det till synes blint drab-
bande och drakoniska utfall medansvaret kan få för en bolagsfunktionär. Att identifiera rättens inne-
håll med stöd av prejudikat är därvidlag ofrånkomligen mera komplicerat än genom lagstiftning.  300

Kanske HD bör följa sina kolleger i franska Cour de cassation och årligen, självständigt och sam-
manfattande, redogöra för sina mest rättsskapande avgöranden samt redovisa identifierade behov av 
lagstiftningsåtgärder?  Klart står att sedan bestämmelserna om medansvar infördes, den kontinuer301 -
liga sänkning av det minsta tillåtna aktiekapitalet som skett, medfört en förändring av både dess syf-
te och faktiska funktion på ett sätt som riskerar att leda till opåkallade rättsförluster. Den ursprung-

 Jfr t. ex. Lindskog (2015), s. 195 och n. 528 och Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagsla296 -
gen: en kommentar. D. 3 kap. 23-32, med supplement 10, april 2015, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, 25:20a, 2. 
Lindskog framhåller ett pedagogiskt värde med distinktionen då regleringarna har skilda syften.

 Se HD:s dom T 1274-19 p. 16 in fine m. hänv. till NJA 2013 s. 725. Äv. Lindskog (2015), s.177 ff.297

 Dotevall, Rolf, Något om lagval och personligt ansvar i aktiebolag, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 153.298

 Fr a Insolvensförordningen (EU) 2015/848, EU:s bolagsdirektiv 2017/1132 och rekonstruktions- och insolvensdirek299 -
tiv 2019/1023 av den 20 juni 2019. För en djuplodande kritik se t.ex. Karlsson-Tuula, i Edlund (red.), Fs Lindskog 
(2018), s. 366 ff., Dotevall, Rolf, Den internationella utvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området, PM 2015:12 
Tillväxtverket. Se äv. Lindskog (2015), förordet och passim, Stattin JT 2009-10, s. 157 f., Andersson (2010), s. 32 ff., 
Johansson, Fs Lindskog, s. 337 ff. Andersson (2020) utgör därvidlag gefundenes fressen, se s. 37 ff. och passim.

 Ramberg, s. 145 f.300

 Ramberg, s. 348.301
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liga poängen med lagstiftningen, att ge borgenärer ett extra skydd såsom buffert mot insolvens, har 
redan länge varit blott hypotetisk.  Dess vilseledande karaktär får anses riskera att bidra till över302 -
raskande rättsbildning samtidigt som aktiekapitalminskningen ökar risken för styrelseledamöterna 
att bli personligt betalningsansvariga för förlustbringande verksamhet, genom att minska deras ma-
növerutrymme. Ett funktionellt borgenärsskydd bör istället avse bolagsförmögenheten som sådan 
och träffa borgenärskollektivet som helhet. I praktiken tillgodoses detta idag bättre av insolvens-
rättsliga regler, särskilt som insolvens ofta föregår aktiebolagsrättslig insufficiens.  303

En anledning till att helt byta ut kapitalskyddsregler grundade i bolagets insufficiens mot ett borge-
närsskydd grundat i insolvensrätt har internationell anknytning. För detta talar nämligen EU:s insol-
vensförordning.  Då ett gränsöverskridande insolvensförfarande inom EU igångsätts medför detta 304

en risk för parallella förfaranden av dels EU-rätt, dels nationell bolagsrätt.  Övriga faktorer sam305 -
mantagna bidrar detta till att i en konkurrenssituation vid val av verksamhetsplats mellan olika län-
der, den svenska aktiebolagsformen står sig slätt.  Inspiration för hur ett medansvar skulle kunna 306

utformas inom insolvensrättsliga ramar kan hämtas från såväl engelsk lagstiftning om wrongful tra-
ding som engelsk rättspraxis. Ett med bolaget och övrig styrelse solidariskt ansvar kan där inträda 
för en enskild styrelseledamot för det fall denne inte beaktar borgenärernas intresse då bolaget när-
mar sig insolvens.  För övrigt ska företagsledare enligt rekonstruktions- och insolvensdirektivet ta 307

vederbörlig hänsyn till i bolaget företrädda intressen vid risk för insolvens och behovet av att vidta 
åtgärder för att undvika insolvens samt undvika uppsåtligt eller grovt oaktsamt handlande som hotar 
företagets livskraft.  Hur detta kan komma att påverka kapitalbristreglerna är ännu oklart. En till308 -
synes överväldigande mängd doktrin påkallar med emfas behovet av ett alternativ till kapitalskyd-
det, grundat i insolvensreglering. Ett samtidigt publicitetskrav för företag med krisande ekonomi 
harmonierar med omvärldens aktiebolagsrättsliga reglering. Sänkningen av det minsta tillåtna regi-
strerade aktiekapitalet gör en reformerad lagstiftning på området bara än mer angelägen. 

 Se t. ex. Andersson (1995), s. 133 ff.302

 Se t. ex. Lindskog (2015), s. 23.303

 Insolvensförordningen är implementerad i svensk rätt genom lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 304

2015 års insolvensförordning. Den berör dock inte hur insolvensrätten förhåller sig till ABL:s kapitalbristregler.
 Dotevall, i Edlund (red.), Fs Lindskog, s. 153. Nuvarande svensk lagstiftning har brister i anknytningsfakta vid lag305 -

val i jämförelse med EU-rättslig internationell privaträtt. Se äv. Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och pro-
cessrätt, 8., [aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 33 ff. och 55 ff.

 Lindskog (2015), s. 31.306

 Dotevall (2015), s. 504 ff. Se även Andersson (2020), s. 57 ff.307

 Rekonstruktions- och insolvensdirektiv (EU) 2019/1023, artikel 19. Bestämmelsen motiveras i preambel 71 av vik308 -
ten av att bolagets tillgångar inte skingras vid hotande insolvens med syftet att skydda bolagets intressenter, främst bor-
genärerna.
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