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Abstract 

The share-capital is the starting point for the legal framework regarding limited 

companies and the basis for the protection of creditors. A limited company's 

creditors have their securities in the company's capital, since the company's 

capital is entirely separate from the shareholders’. If a company's equity is less 

than half of the registered share-capital, a critical lack of capital has incurred, 

which activates the board's duty to act. The company's board shall at this time, 

through action, try to reverse the negative trend in the company alternative to 

prepare the company for liquidation. If the board neglects to act it leads to 

jointly liability for the company’s obligations incurred during the time of the ne-

glect. This responsibility is called the personal liability.  

This thesis aims to determine the time when an obligation arises, in a contract 

of supplies, and to analyze 25:18 of the Swedish Companies Act together with a 

discussion on the mentioned section of law.  

The conclusion of the thesis is that an obligation arises when a contract is con-

cluded. Regarding the discussion on the mentioned section of law, it is to be 

considered that 25:18 of the Swedish Companies Act is in need of  a revision.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den svenska bolagsrätten är aktiekapitalet utgångspunkten för en stor del av det 

bolagsrättsliga regelverket och grunden för borgenärsskyddet i ett aktiebolag.1 Att 

en person väljer att bilda ett aktiebolag istället för t.ex. ett handelsbolag beror 

många gånger på att en aktieägare, som huvudregel, inte kan bli skyldig mer än vad 

han har investerat i bolaget.2  

Ett aktiebolags borgenärer, som förvärvar rättigheter mot bolaget, har sin 

kreditsäkerhet i bolagets förmögenhet, då aktiebolagets tillgångar är helt skilda 

från aktieägarnas.3 På så sätt fungerar aktiekapitalet som det centrala skyddet, 

direkt och indirekt, för bolagets borgenärer. I aktiebolagslagen (2005:551) finns 

flertalet skyddsregler kopplade till aktiekapitalet vilka har till syfte att fungera som 

borgenärsskydd. Som exempel på sådana regler finns låneförbudet i 21 kap. ABL 

samt reglerna om förvärv av egna aktier i 19 kap. ABL.  

En situation som kan uppstå är att ett bolag tvingas gå i likvidation på grund av 

kapitalbrist. Även här finns ett borgenärsskydd kopplat till aktiekapitalet. Den 

aktuella skyddsregeln stadgar att ett bolags företrädare skall solidariskt svara för 

de förpliktelser som uppkommer för bolaget när det befinner sig i kapitalbrist. 

Regeln blir endast tillämplig under den tid som företrädarna underlåter att 

genomföra de skyldigheter som åligger dem i 25:18 ABL. 

Det saknas dock en klar bild om när en förpliktelse skall anses ha uppkommit vid 

ett leveransavtal. Är det på avtalsdagen eller vid leverans? Skiljaktiga meningar 

föreligger i doktrin och frågan genererar oförutsägbarhet vilket leder till att ett 

förtydligande av vad som är gällande rätt bör göras.  

 

                                                        
1 Prop. 2004/05:85 s. 212. 

2 1:3 1 st. ABL. 

3 Bergström & Samuelsson, s 188. 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att fastställa när en förpliktelse uppkommer i ett leve-

ransavtal, samt att utreda 25:18 ABL och därtill föra en rättspolitisk diskussion 

kring lagrummets ändamål. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsens syfte är att analysera rättsläget för det personliga betalningsansvaret i 

25:18 ABL. Således begränsas uppsatsen till att i första hand beröra de 

bestämmelser i ABL som rör tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Nämnda 

bestämmelser i de äldre versionerna av ABL kommer likaså att nyttjas. 

I uppsatsen kommer endast det personliga betalningsansvaret för ett bolags     

företrädare att analyseras, ergo behandlas inte betalningsansvar för aktieägare. 

Andra problem och spörsmål som ett aktiebolag möter vid likvidation på grund av 

kapitalbrist, t.ex. läkning, vilka inte konkret vidrör uppsatsens syfte kommer inte 

att ges utrymme. Likaså är endast förarbeten, rättspraxis och doktrin med en tydlig 

koppling till  ifrågavarande utredning av betydelse.  

1.4 Metod och material 

Material som använts för uppsatsens framställning har insamlats genom 

traditionell juridisk metod. Lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin på 

rättsområdet har sålunda granskats i hierarkisk ordning.  

Behandlingen av uppsatsens syfte grundas till stor del på ABL:s bestämmelser och 

dess förarbeten. Vid omständigheter som lagtext och dess förarbeten inte kan 

fastställa gällande rätt blir rättspraxis av betydelse. Mål från andra instanser än 

Högsta Domstolen, vilka har behandlat tidpunkten för en förpliktelses uppkomst, 

besitter likväl betydelse för fastställande av gällande rätt eftersom ifrågavarande 

tidpunkt ännu inte har behandlats av HD. Den omfattande doktrinen på området 

har använts för att diskutera rättsläget för de lege lata och de lege ferenda.  

Vid utredningen av tidpunkten för förpliktelsers uppkomst kommer rättspraxis 

vara den betydande rättskällan och då till viss del tillsammans med doktrin. 
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1.5 Disposition 

Kapitel två innehåller en redogörelse för aktiekapitalets grundläggande syfte och 

funktion som borgenärsskydd. Kapitlet är i synnerhet en deskriptiv beskrivning av 

aktiekapitalet. 

Kapitel tre fortsätter på förgående kapitels linje och utreder begreppet kritisk 

kapitalbrist. Begreppet sätts in i sitt sammanhang i ett till sin helhet deskriptivt 

kapitel. 

I kapitel fyra inleds uppsatsens analysdel, med en deskriptiv analys av styrelsens 

handlingsplikt och den påföljd som åsidosättande av nämnda innebär. 

Formuleringar i lagtexten som genast och skäl att anta analyseras i kapitlet. 

I kapitel fem kommer tidpunkten för en förpliktelses uppkomst i 25:18 ABL att 

analyseras. Kapitlet innehåller en kort bakgrund till problemet innan en 

djupgående analys tar vid. I analysen kommer utredning av tidsproblematiken vad 

det gäller ett avtal som ingåtts före det att medansvaret har uppkommit men som 

genererat en förpliktelse efter uppkomsten att ske. 

Kapitel sex består av en rättspolitisk diskussion om reglerna i 25:18 ABL uppfyller 

sitt syfte. Kapitlet är ett forum för reflektioner över vilka som egentligen skyddas 

av regeln och lagrummets funktion för bolagets aktieägare samt regelns betydelse 

om det inte skulle finnas något krav på aktiekapital. Kapitlet avslutas med ett för-

slag till revidering av nyssnämnda lagrum.  

I kapitel sju sammanfattas vad som har behandlats i uppsatsen. 
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2 Aktiekapitalet och borgenärsskyddet 

2.1 Aktiekapitalets syfte 

Det karaktäristiska med aktiebolag, jämfört med andra bolagsformer, är aktiekapi-

talet.4 Enligt 1:4 ABL skall alla aktiebolag ha ett aktiekapital. Med nämnda kaptal 

avses summan av kvotvärdet för de aktier som gavs ut vid bolagets bildning med 

tillägg för eventuell ökning respektive minskning av antalet registrerade aktier.5 

Enligt Sandström kan aktiekapitalets syfte ses ur två perspektiv, ett för aktieägarna 

och ett för bolagets borgenärer, vilket bekräftas i förarbetena till ABL.6  

Ur borgenärernas perspektiv är aktiekapitalet en förmögenhetsbuffert som avser 

att trygga för att bolaget infriar sina åtaganden.7 När det gäller aktieägarna har ak-

tiekapitalet till syfte att underlätta för kapitalanskaffning, då aktieägarna, i och 

med aktiekapitalet, förfogar över en stor andel eget kapital.8 I kontrast till nämnda 

syfte har aktiekapitalet även en moral-hazard funktion, vilken ter sig att ju lägre 

eget kapital bolaget besitter, desto större risk för aktieägarna.9  

År 1973 var aktiekapitalets minimigräns för privata aktiebolag 5 000 kr, vilket 

medförde att aktiebolagsformen i betydande utsträckning användes för att uppnå 

skattemässiga föredelar. Dessutom utnyttjades aktiebolagsformen ofta av företag, 

för vilka denna bolagsform inte varit avsedd.10  

Lagstiftaren löste problemet genom att öka kraven på minimikapitalet. Denna ök-

ning har skett i flera etapper. Vid aktiekapitalets senaste justering minskades grän-

sen från 100 000 kr till 50 000 kr för privata aktiebolag.11 Man kan följaktligen ut-

                                                        
4 Sandström, s. 100. 

5 Andersson, Johansson & Skog, s. 1:10. 

6 Sandström, s. 99. och se prop. 2004/05:85 s. 212. 

7 Sandström, s. 99.  

Se nedan under 2.2. 

8 Prop. 1993/94:196 s. 82.  

9 Bergström & Samuelsson, s. 199. 

10 Prop. 2009/10:61 s. 7. 

11 SFS 2010:89 jmf. A.prop.  
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trycka att aktiekapitalet är det pris en aktieägare måste betala för skyddet det be-

gränsade ansvaret ger.12 

2.2 Aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd 

Formellt sätt kan aktiekapitalet enbart ses som en kontrollpost på skuldsidan i bo-

lagets balansräkning. Denna post anses dock, enligt förarbetena, vara ett centralt 

moment i det kapitalskydd som omger aktiebolagsformen.13 ABL innehåller därför 

ett omfattade regelsystem som ser till att bolagets egna kapital skyddas. Kärnan av 

det regelsystemet är bl.a. reglerna om vinstutdelning i 18 kap. ABL samt förvärv av 

egna aktier i 19 kap. ABL och kap. 21 ABL om låneförbudet från bolaget till aktie-

ägare.  

Enligt bl.a. Bergström & Samuelsson finns det en intressekonflikt mellan aktieäga-

re och borgenärer, vilken är anledningen till att lagstiftningen ser ut som den gör.14 

Regeringen uttrycker sig följande apropå denna intressekonflikt och aktiekapitalet: 

”Som tidigare har framgått är aktieägarnas frihet från personligt betalningsan-

svar för bolagets förpliktelser ett av aktiebolagets mest karakteristiska drag. Det 

har ansetts att det, för att balansera denna avsaknad av personligt betalningsan-

svar, måste finnas regler som garanterar att bolaget alltid har tillgångar som 

minst svarar mot bolaget förpliktelser. Av grundläggande betydelse i det sam-

manhanget är kravet på att ett aktiebolag skall ha ett visst aktiekapital”.15 

Aktiekapitalet utgör således en slags garanti för borgenärerna, enligt lagstiftaren.16 

Om det förefaller så i praktiken lämnas här osagt, dock kan lagstiftarens motiv rent 

teoretiskt anses vara tillfredsställande. 

 

                                                        
12 Se Sacklén, M., Om borgenärsskyddet för aktiebolagets borgenärer, SvJT 1994, s. 136-178. 

13 Prop. 2004/05:85 s. 212. 

14 Se Bergström & Samuelsson, s. 190-220. 

15 Prop. 2004/05:85 s. 212. 

16 Prop. 1975:103 s. 73 jmf. Andersson, s. 9 f. 
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3 Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 

3.1 Introduktion 

Det finns flera förfaranden som leder till att ett aktiebolag upplöses.17 I detta kapi-

tel kommer upplösning genom likvidation på grund av kapitalbrist att utredas. 

Andra förfaranden, t.ex. fusion och konkurs, vilka likväl leder till upplösning, 

kommer hädanefter inte att behandlas.  

I 25:1 ABL stadgas det att bolagsstämman kan frivilligt besluta att bolaget skall gå i 

likvidation. Beslut om likvidation tillhör bolagsstämmans exklusiva kompetensom-

råde och kan inte delegeras till styrelse eller annan.18 Ett sådant beslut hänför sig 

till aktieägarnas vilja att inte fortsätta att bedriva bolagets verksamhet, oavsett vil-

ka motiv som ligger bakom det beslutet.19  

I motsats till orsakerna av frivillig art att gå i likvidation finns bestämmelser i ABL 

vilka tvingar bolag i likvidation.20 Utgångspunkten för dessa regler är 25:10 1 st. 

ABL. Lagrummet reglerar ett antal fall då ett bolag skall tvångslikvideras på grund 

av att bolaget inte uppfyller föreskrivna krav på fortsatt existens.21 För uppsatsens 

vidkommande är endast tvångslikvidation på grund av kapitalbrist av intresse då 

syftet med uppsatsen är att analysera det personliga betalningsansvaret för ett bo-

lags styrelse vid kapitalbrist. Övriga fall av tvångslikvidation lämnas härmed utan 

beaktande. 

 

 

 

 

 

                                                        
17 A.prop. s. 75. 

18 Nerep, s. 469. 

19 Se prop. 2000/01:150 s. 31 f och prop. 1975:103 s. 500. 

20 Prop. 2000/01:150 s. 34 f. 

21 Lindskog (1995), s. 192. 



  

 
7 

3.2 Kritisk kapitalbrist 

3.2.1 Innebörd 

Med kapitalbrist menas att en betydande del av ett bolags aktiekapital har förbru-

kats.22 Orsaken till detta kan bl.a. vara att mindre bra affärer och investeringar ge-

nomförts av bolaget.23  

Som ovan framförts avser aktiekapitalet att utgöra en garanti för borgenärerna att 

bolagets förpliktelser gentemot dem skall fullgöras.24 I 25:13-20 ABL finns regler 

om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist vilkas syfte är att bolaget, till stor del 

styrelsen, skall ta itu med kapitalbristen.25 Enligt Andersson är lagrummen av be-

tydelse i praktiken då de är välkända i näringslivet, dock till stor del på grund av 

sanktionen som aktualiseras om styrelsen inte agerar mot kapitalbristen. Han me-

nar vidare att reglernas reella betydelse dock inte bör överskattas.26 

3.2.2 Uppkomst 

Enligt ABL uppkommer kapitalbrist när det finns skäl anta att bolagets egna kapi-

tal understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.27 Denna företeelse kallas 

för kritisk kapitalbrist.28 Fram tills 2001 års ändring, som träde i kraft den 1 janua-

ri 2002, av den äldre aktiebolagslagen (1975:1385), uppkom kritisk kapitalbrist 

när det egna kapitalet understeg två tredjedelar eller mindre av aktiekapitalet.29 

Vid berörda ändring blev den svenska ÄABL mer snarlik EG:s andra bolagsdirektiv 

77/91/EEG, vilket uttrycker följade om kapitalbrist: 

 

                                                        
22 Prop. 1975:103 s. 75.  

23 Se Andersson, s. 192 och Lindskog (1995), s. 213. 

24 Se ovan under 2.2. 

25 Prop. 2000/01:150 s. 35 och Sandström s. 322. 

26 Andersson, s. 192.  

27 25:13 1 p. ABL.  

28 Se bl. a. Andersson s. 192. 

29 Se bl.a. 142 § lagen (1944:705) om aktiebolag och 13:2, senare 13:12-19, aktiebolagslagen 
(1975:1 385) jmf. SFS 2001:932. 
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”1. Vid betydande förlust av det tecknade kapitalet skall kallelse inom den tid 

som anges i medlemsstaternas lagstiftning ske till en bolagsstämma, som skall 

pröva om bolaget skall upplösas eller om andra åtgärder skall vidtas. 

2. Gränsen för betydande förlust enligt punkt 1 får i 

 medlemsstaternas lagstiftning inte sättas högre än till 

 hälften av det tecknade kapitalet.”30 

Vid avgörande om bolaget lider av kapitalbrist skall en kontrollbalansräkning upp-

rättas i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).31 För att ge bolaget en 

mer gynnsam beräkning av det egna kapitalet, då bolaget befinner sig i kris, får ett 

antal justeringar göras.32 I mål NJA 1993 s. 484 fastställde domstolen, vad som re-

dan framförs i förarbetena, att värderingen skall ske utifrån fortlevnadsprincipen 

(principen om going concern), vilken innebär att värderingen skall ske ”under an-

tagandet att bolaget fortsätter sin verksamhet under obegränsad tid”33. HD utvid-

gade bolagets möjligheter till justeringar genom att acceptera att bl. a. dolda över-

värden, t.ex. utvecklingskostnader, får bokföras som en tillgång.34 Vid upprättande 

av kontrollbalansräkning ges alltså bolaget vidare möjligheter än vad som ges vid 

upprättande av en sedvanlig balansräkning.35 

Styrelsen har också skyldighet att låta upprätta en kontrollbalansräkning om bola-

get vi verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken (1981:774) har visat sig sakna 

utmätningsbara tillgångar.36 Ett utmätningsförsök som är resultatlöst innebär inte 

att bolaget är likvidationspliktigt utan utmätningsförsöket utlöser endast en skyl-

dighet för styrelsen att genast upprätta en kontrollbalansräkning.37 

 

                                                        
30 Andra bolagsdirektivet art. 17. 

31 25:14 1 st. ABL. 

32 25:14 ABL.  

33 NJA 1993 s. 484, s. 504. 

34 Sandström s. 323.  

35 För en utförligare framställning av justeringsmöjligheterna se t.ex. Löfgren m.fl., s. 41-49. 

36 25:13 2 p. ABL. 

Nedan kommer dock endast behandling av 25:13 1 p. ABL ske.  

37 Löfgren m.fl., s. 33. 
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Således kan följande konstateras, att när ett bolags egna kapital understiger hälften 

av registrerat aktiekapital lider bolaget av kapitalbrist. Härifrån finns två möjliga 

tillvägagångssätt att agera på; likvidation alternativt rekonstruktion.38 Om bolaget 

inte förmår att läka kapitalbristen är det skyldigt att gå i likvidation.39 

                                                        
38 25:13-15 ABL. 

39 Andersson, Johansson & Skog, s. 25:25. 
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4 Handlingsplikten 

4.1 Introduktion 

Handlingsplikten innebär att styrelsen, eller annan företrädare för bolaget, har 

skyldighet att agera vid kritisk kapitalbrist. Agerande krävs vid tre olika situatio-

ner; upprätta en kontrollbalansräkning, kalla till kontrollstämma och ansöka om 

likvidation. Underlåtelse att agera vid en av dessa situationer leder ensamt till 

medansvar för bolagets förpliktelser.40 I de följande kommer nyssnämnda kvar på 

agerande att behandlas. 

4.2 Kravet på agerande 

4.2.1 Kontrollbalansräkning 

4.2.1.1 Allmänt 

Den första situationen avser då styrelsen underlåtit att upprätta en revisorgrans-

kad kontrollbalansräkning. Granskningen, av revisorn, skall vara inriktad på att 

kontrollera att kontrollbalansräkningen överrensstämmer med 25:14 ABL för att 

förhindra fusk från styrelsen sida.41 HD har fastställt, i enlighet med förarbetena, 

att om styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning men inte låtit en revisor 

granska den skall det likställas som att den inte är upprättad.42 

Kontrollbalansräkningens primära funktion är att utgöra ett kontrollinstrument 

och beslutsunderlag för aktieägarna och styrelseledamöterna.43 Enligt rättspraxis 

anses även kontrollbalansräkningen utgöra ett exklusivt bevismedel vid läkning 

för bevisningen om att kapitalbristen täckts.44 

 

 

                                                        
40 25:18 1 st. ABL. 

Se nedan under 4.3. 

41 Nerep, s. 508 och se prop. 2004/05:85 s. 873.  

42 NJA 2005 s. 792 samt prop. 1990/91:198 s. 8 och s. 16. 

43 Nerep & Samuelsson, s. 161. 

44 RH 1996:114.  
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Vid upprättande av kontrollbalansräkningen får, som ovan nämnts, bolaget göra 

vissa gynnsamma justeringar.45 Styrelsen skall genast när det finns skäl att anta att 

bolaget lider av kapitalbrist upprätta en första kontrollbalansräkning.46 Det finns 

behov att nedan ge en kort redogörelse för två tämligen omdiskuterade formule-

ringar. 

4.2.1.2 Genast 

Formuleringen genast innebär att styrelsen skall agera skyndsamt. Den längsta tid 

styrelsen har på sig skall bedömas från fall till fall. Bedömningen skall grundas på 

faktorer som rörelsens omfång och innehåll samt karaktären av de skäl som givit 

upphov till antagandet om kapitalbrist och vilken tid under räkenskapsåret som 

antagandet uppkommit.47 Rättspraxis från HD fastställer att styrelsens upprättan-

defrist är en och en halv till två månader.48 Domstolens har således fastställt den 

slutsats som Göta Hovrätt tidigare dömt enligt i ett äldre mål.49 Lindskog menar 

dock, i kontrast till det nyssnämnda, att en absolut frist, inom vilken en första kon-

trollbalansräkning skall upprättas, inte låter sig fastställas.50 

4.2.1.3 Skäl att anta 

När finns det skäl att anta att bolagets egna kapital är förbrukat till den grad att det 

uppstår kapitalbrist? I förarbetena saknas vägledning i frågan. Det framgår dock av 

rättspraxis att HD betonar att uppmärksamhet inte bara skall ges en siffra i en ba-

lansräkning, utan att man inte kan ”helt bortse från bolagets finansiella ställning 

och dess möjligheter att, om likviditeten är otillfredsställande, skaffa nya resur-

ser”51. Nerep har ifrågasatt uttalandet av domstolen.52 I doktrin har sålunda bolags 

ekonomi varit fråga för diskussion.  

                                                        
45 Se ovan under 3.2.2. 

46 25:13 ABL. 

47 Prop. 2000/01:150 s. 91 och se Nerep, s. 482 ff. 

48 Se NJA 2005 s. 792.  

49 RH 1989:43 samt se Andersson, s. 194.  

50 Lindskog, s. 52 ff. 

51 NJA 1988 s. 620. 

52 Nerep, s. 492. 
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Sandström anser att ett aktiebolags ekonomi ofta är av komplicerad art och för en 

styrelse, som möts vid begränsade tillfällen, kan det vara svårt att ha inblick i eko-

nomin och dess svängningar. Han påstår vidare att styrelsen inte har något strikt 

kontrollansvar för den del av aktiekapitalet som saknar förmögenhetstäckning.53 

Då 8:4 ABL stadgar att ett bolags styrelse fortlöpande skall bedöma bolagets eko-

nomiska situation kan Sandströms påstående, om strikt ansvar, upplevas svårt att 

ta till sig. Vidare uttrycker Sandström att styrelsen bör erhålla en rejäl reaktionstid 

för att utreda hur bolagets ekonomi står i förhållande till gränsen för kritisk kapi-

talbrist.54 

Lindskog menar, i motsats till Sandström, att styrelse och VD på grund av deras 

närhet till att följa utvecklingen i bolaget bör vidhållas ansvar för ekonomin. Mot 

detta ställer han, likt Sandström, svårigheten att kunna veta att om affär kommer 

att slå fel eller utläsa framtida trender. Andersson framhåller även att aktuellt be-

grepp bör ligga mycket nära uttrycket bort inse.55 Lindskogs slutsats, vilken An-

dersson delar, är att misstanke om huruvida tidpunkten för när det finns skäl är att 

anta är passerad skall bedömas objektivt.56  De sistnämnda ståndpunkterna har 

bekräftats i rättspraxis från HD.57  

Tidpunkten för när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger 

hälften av aktiekapitalet är av betydelse eftersom tidpunkten indikerar när hand-

lingsplikten uppkommer.  

4.2.2 Kontrollstämma  

Den andra skyldigheten som åligger styrelsen är att kalla till bolagsstämma om 

kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av aktie-

kapitalet. Kallelsen skall utfärdas snarast möjligt.58 Vid avgörande av vad snarast 

möjligt utgör i tid får hänsyn tas till vad som är praktiskt möjligt för en styrelse i 

                                                        
53 Sandström, s. 324 f. 

54 Sandström, s. 329 f. 

55 Andersson, s. 194. 

56 Se Lindskog (1995), s. 212-214 och Andersson, s. 193-194. 

57 Se NJA 2009 s. 210. 

58 25:15 1 st. ABL. 
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det enskilda bolaget. Tidsfristen torde normalt omfatta två till tre, max sex, veckor 

från det att revisorn har granskat kontrollbalansräkningen.59 Förarbetena uttryck-

er att om ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex till åtta veckor från det att 

revisorn slutfört sin granskning är en underlåtelse att utfärda kallelse till bolags-

stämma motiverat om styrelsen lägger fram kontrollbalansräkningen vid det tillfäl-

let i stället.60 

Syftet med den första kontrollstämman är att varsko aktieägarna om bolagets an-

strängda situation så att de kan pröva om bolaget skall gå i likvidation.61 Om 

stämmar beslutar att bolaget skall gå i likvidation är det fråga om en frivillig likvi-

dation.62 Väljer stämman i stället att bolaget skall fortsätta sin verksamhet blir en 

andra bolagsstämma aktuell.  

Enligt 25:16 1st. ABL skall styrelsen kalla till en andra bolagsstämma, vilken skall 

hållas inom åtta månader från den första bolagsstämman. Denna rådrumsfrist har 

till funktion att ge bolaget möjlighet att läka kapitalbristen samt att ge aktieägarna 

tid för förbereda sig till att fatta beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej. Till 

den andra bolagsstämman skall styrelsen på nytt låtit ha upprätta en granskad 

kontrollbalansräkning.63 Denna andra bolagsstämma blir endast aktuell om kon-

trollbalansräkningen som läggs fram vid den första kontrollstämman visar att kri-

tisk kapitalbrist föreligger och att stämman inte har beslutat att beslutat att bola-

get skall gå i likvidation.64 

4.2.3 Ansökan om likvidation 

Den sista skyldigheten som åligger styrelsen för att undvika personligt betalnings-

ansvar är att ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall likvideras. Denna skyldig-

het kommer i fråga om den andra kontrollstämman inte hållits i tid eller att kon-

trollbalansräkningen som lagts fram vid nämnda stämma inte uppfyller kraven i 

                                                        
59 Nerep & Samuelsson, s. 185-186 jmf. Andersson, s.196. 

60 Prop. 2000/01:150 s. 95. 

61 Prop. 1975:103 s. 501. 

62 Nerep & Samuelsson, s. 188.  

63 Sandström, s. 325. 

64 25:16 1 st. ABL. 
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25:17 1 st. 2 p. ABL.65 Ansökan skall ske inom två veckor från det att den andra 

kontrollstämma har hållits eller senast då den borde ha hållits dvs. senast vid ut-

gången av åttamånadersfristen. 

4.3 Rättsföljd 

4.3.1 Allmänt 

För åsidosättande av handlingsplikten i 25:13 ff. ABL är rättsföljden personligt be-

talningsansvar. Ansvaret uppkommer utan vållande från den ansvariges sida då 

det är fråga om ett medansvar för bolagets styrelse. Syftet med det personliga be-

talningsansvaret är att det skall fungera som en påtryckningsfunktion som i sin tur 

skall få styrelsen att vidtaga åtgärder.66 Enligt Sandström är dessa regler till stor 

del exklusiva för Sverige, då skadestånd, enligt honom, är den återkommande 

sanktionen för styrelsepassivitet i flertalet länder i Europa. Han framför vidare att 

lagstiftaren menar att reglerna skall generera i ett vidgat borgenärsskydd.67 

Aktuellt ansvar kan bli gällande mot tre kategorier av personer i bolaget; styrelse, 

annan som företräder bolaget och aktieägare.68 Bland dessa märks ansvaret för 

styrelsen ut, då styrelsens ansvar är långt mer vidgående är de övriga två kategori-

ers.   

4.3.2 Styrelse 

Det personliga betalningsansvaret för styrelsen innebär att om den underlåter att 

handla i enlighet med 25:13 ff. ABL skall styrelsens ledamöter svara solidariskt för 

de förpliktelser som uppkommer för bolaget under tiden som styrelsen underlåter 

att handla. Detta solidariska medansvar, för bolagets förpliktelser, är tvingande 

borgenärsskyddsregler. Ansvaret kan även komma att gälla mot en styrelseleda-

mot som avgått från styrelsen under rådande kapitalbrist.69 Detta är en omdisku-

                                                        
65 25:17 1 st. ABL. 

66 Sandström, s. 326. 

67 A.a., s. 321 f. 

68 25:18 ABL jmf. 25:19 ABL. 

69 Mål T 1272/89. 
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terad fråga i doktrin och det finns ingen generell regel.70 Enligt förarbetena skall 

frågan bedömas med hänsyn till den aktuella ledamotens agerande i det enskilda 

fallet.71 

4.3.3 Annan företrädare 

Enligt 25:18 2 st. ABL blir annan företrädare för bolaget medansvarig tillsammans 

med styrelsen om vederbörande har vetskap om att styrelsen underlåtit att agera 

enligt handlingsplikten. Förarbetena uttrycker att denna regel är tillämplig på den 

som företräder bolaget utåt i samband med att en rättshandling företas. Enligt 

Sandström skall även den som deltar i beslut om att bolaget skall företa en rätts-

handling med annan, anses också handla för bolagets räkning, oavsett om det är 

någon annan som företräder bolaget när rättshandlingen företas.72 Nämnda tanke 

delas inte helt av bl.a. Andersson eller Nerep. De menar att den som enbart har en 

underordnad befattning i bolaget men har behörighet att företa rätthandlingar för 

bolaget, kan normalt inte anses ha varit försumlig, inte ens om han har varit med-

veten om att styrelsen har försummat sina skyldigheter enligt 25:18 1 st. ABL.73 

Lagrummet torde framförallt få betydelse när en VD fortsätter att driva ett bolag 

trots att han känner till styrelsens underlåtenhet. Vid en sådan situation ansvarar 

den verkställande direktören enligt första stycket i aktuellt lagrum.74 

4.3.4 Försumlighet  

För att bli personligt betalningsansvarig krävs att man varit försumlig. Bevisbör-

dan ligger hos den som anklagas ha varit försumlig att visa att så inte är fallet.75 På 

så sätt är det personliga betalningsansvaret ett presumtionsansvar.76 Bedömning-

en om försummelse föreligger utgår från företrädarens roll i bolaget och den in-

formation som han har haft tillgång till. Ansvaret hos styrelseledamot skall bedö-

                                                        
70 Löfgren m.fl., s. 63. 

71 Se prop. 2000/01:150 s. 44. 

72 Prop. 2000/01:150 s.99.  

73 Se bl.a. Andersson, s. 200 och Nerep, s. 555-562. 

74 Se prop. 2000/01:150 s.99 och Andersson, s. 199.  

75 25:18 4 st. ABL. 

76 Se t.ex. NJA 2009 s. 210. 
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mas med utgångspunkten i det faktum att en styrelseledamot är skyldig att hålla 

sig underrättad om förhållandena i bolaget enligt bl.a. 8:4 ABL.77 

4.4 Ansvarets upphörande 

Det personliga betalningsansvaret upphör i och med att styrelsen påbörjar att age-

ra enligt handlingsplikten. Lagtexten reglerar fler grunder som leder till att ansva-

ret upphör. I 25:20 ABL finns den definitiva slutpunkten för ansvaret stadgat samt 

återfinns fler upphörandegrunder i närliggande lagrum, vilka berörs nedan. 

Ansvaret upphör när styrelsen ansökt hos tingsrätten om prövning av likvidations-

frågan. Detta gäller även om det inte är styrelsen i egen person som ansökt om lik-

vidation så länge som den som ansökt är behörig att företa ansökan. Om en revi-

sorgranskad kontrollbalansräkning visar att bolagets egna kapital är helt återställt 

upphör ansvarsperioden. Detsamma gäller om bolagsstämman, Bolagsverket eller 

tingsrätten har beslutat att bolaget skall gå i likvidation.78 

En annan omständighet som leder till ansvarsfrihet är att den som ansvar görs gäl-

lande emot visar att han eller hon inte varit försumlig.79 

Enligt 25:18 4 st. ABL, som hänvisar vidare till 25:13 1 p. ABL, krävs det både befa-

rad och faktisk kapitalbrist för att personligt betalningsansvar skall komma att bli 

aktuellt. Således upphör ansvaret om faktisk kapitalbrist inte uppkommer. I sam-

ma lagrum hänvisas det inte till 25:13 2 p. ABL vilket betyder att ansvar inträder 

oberoende om det förelegat faktisk kapitalbrist.80 

 

 

 

 

                                                        
77 Se prop. 2000/01:150 s. 99 f.   

78 25:10 1 – 3 p. ABL. 

79 Se ovan under 4.3. 

80 Prop. 2000/01:150 s. 50 f. 
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5 Tidpunkten för en förpliktelses uppkomst 

5.1 Introduktion 

Som ovan framförts är bolagets styrelse medansvarig, för de förpliktelser som 

uppkommer för bolaget, om de underlåter att agera enligt handlingsplikten.81 An-

svaret omfattar de förpliktelser som uppkommer efter det att en åtgärd skall ha 

vidtagits.82 Det innebär att om styrelsen, efter en tid av underlåtelse, vidtar de åt-

gärder som de är skyldiga att göra, omfattar ansvaret inte de förpliktelser som 

uppkommer efter agerandet. Regeringen framhöll följande vid iförandet av de nya 

likvidationsreglerna år 1988 i ÄABL: 

”Tanken är att bestämmelserna om personligt ansvar skall sätta press på styrel-

sen att följa det handlingsmönster som lagen föreskriver. Detta syfte  

befrämjas inte av att ansvaret fortsätter att gälla även efter att  

styrelsen har avhjälpt en tidigare försummelse. Tvärtom kan en  

ordning som innebär att ansvaret omfattar endast de  

fordringar som uppkommer under den tid som underlåtenheten  

består vara ett incitament för styrelsen att agera så snart som  

möjligt. Vi föreslår därför att lagtexten utformas  

så att detta kommer till klart uttryck.”83 

I NJA 2009 s. 211 fastslog HD att bestämmelserna om det aktiebolagsrättsliga 

medansvaret inte undantar någon typ av förpliktelser från ansvaret. Domstolen ut-

tryckte vidare att ett bolags skatteskulder således likaså omfattas av ansvaret.84 

Ett spörsmål som dock inte har klartgjorts i vidare omfattning, är frågan om när en 

förpliktelse uppkommer. Nedan kommer ifrågavarande spörsmål att behandlas för 

leveransavtal.  

                                                        
81 Se ovan under 4.2. 

82 NJA 1988 s. 620.  

83 Prop. 2000/01:150 s. 44. 

84 NJA 2009 s. 211. 
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5.2 Tidpunkten i leveransavtal 

5.2.1 Allmänt 

Ett av de mest förekommande avtalen mellan bolag är avtal om köp och leverans. I 

de avtalen är köparen förpliktad att utge betalning för den vara eller tjänst som 

säljaren tillhandahåller honom. För att åskådliggöra problematiken, kring tidpunk-

ten för förpliktelsers uppkomst i samband med leveransavtal, avlämnas följande 

exempel baserat på omständigheterna i mål T 14935-06. 

I bolaget X fanns styrelseledamoten Z. Bolaget Y levererade varor till X. X gick i 

konkurs och Y ansåg att Z underlåtit att upprätta en revisorgranskad kontrollba-

lansräkning trots att det funnits skäl att anta att bolagets egna kapital understeg 

hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det var ostridigt att kritisk kapitalbrist 

förelåg under perioden som varorna levererades men inte vid tidpunkten för av-

talets ingående. Det var dock stridigt om när förpliktelsen för X uppkom. Y ansåg 

leveransdagen vilket skulle resultera i personligt betalningsansvar för Z som, i 

motsats, ansåg att det var på avtalsdagen som bolagets förpliktelser uppkom. 

Dagens rättsläge får anses vara till synes oklart för ifrågavarande spörsmål. Det 

saknas vägledning i förarbetena och den ringa rättspraxis som finns på området är 

synnerligen oenig. På motsvarande sätt går åsikterna i doktrinen isär. I det följande 

kommer de tidsproblem som inverkar på spörsmålet att behandlas, innan det ana-

lyseras vilka rättskällor som tar leveransdagen respektive avtalsdagen i favör i frå-

ga om när en förpliktelse anses uppkomma. I kapitlets sista del utreds gällande rätt 

för aktuellt spörsmål.  

5.2.2 Tidsproblematiken 

Då medansvaret endast omfattar nya förpliktelser påträffas olika situationer med 

skilda grader av komplikation vid försök att fastställa tidpunkten för en förpliktel-

ses uppkomst. De minst komplicerade fallen är då obligationsrättsligt bindande av-

tal ingåtts efter underlåtelsefristen inletts. I dessa fall anses förpliktelser upp-

komma under underlåthetstiden, vilket inte resulterar i skiljaktigheter i doktrin då 

gällande rätt för sådana fall är sedan tidigare fastställt.85 

                                                        
85 Nerep, s. 563. 
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Andra fall, vilka är mer komplicerade, är då avtal ingåtts efter underlåthetstiden 

inletts men förpliktelser uppkommit efter det att ifrågavarande tid upphört. Som 

exempel på sådana fall är när ett bolag beställer varor under underlåtenhetstiden 

under villkoret kontant betalning, och leverans sker efter brytpunkten eller om le-

verans sker före brytpunkten mot kredit, då frågan om betalningsansvaret omfat-

tar hela kreditbeloppet aktualiseras. Enligt Nerep är svårigheterna, att fastställa 

när en förpliktelse uppkommer vid de här fallen, obegränsade.86 

En tredje typ av fall är då avtalet ingåtts före underlåtenhetens inledning men givit 

upphov till förpliktelser under underlåtenhetstiden och därefter. Dessa situationer 

är vanligt förekommande och det finns anledning att utreda dessa vidare. Således 

kommer följande analys endast att behandla leveransavtal under dessa förhållan-

den.   

5.2.3 Leveransdagen 

5.2.3.1 Mål 3027-01 

Hans Eklund Glasmästeri AB (säljaren) och Östlund & Sjöqvist AB (köparen) träf-

fade avtal om leverans och montering. Köparen försattes i konkurs, i vilken sälja-

ren var oprioriterad fordringsägare. I konkursen erhöll säljaren inte någon utdel-

ning för sin fordran. Säljaren stämde JR, en av styrelseledamöterna i köparen, med 

stöd av bestämmelserna om personligt betalningsansvar. Grunden för detta var 

JP:s underlåtenhet att upprätta en revisorgranskad kontrollbalansräkning vid den 

tidpunkt det erfordrades.  

Målet avgjordes i hovrätten, dock finns det anledning att vidröra tingsrättens dom-

skäl. Tingsrätten uttryckte i sina domskäl att tidpunkten för förpliktelsers upp-

komst är vid leverans med stöd av uttalanden i doktrin och jämförelse med andra 

rättsområden samt tolkning av ändamålet med bestämmelsen och viss tidigare 

rättspraxis. Rätten utarbetade på så sätt en generell regel för betalningsansvaret 

vilken lyder att det är i samband med leverans som en förpliktelse uppkommer. 

Hovrätten fann i likhet med tingsrätten att den aktuella förpliktelsen uppkommit i 

samband med leverans. Dock menade hovrätten att tingsrätten gjorde ett alldeles 

                                                        
86 Se A.a., s. 564 ff.  
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för generellt ställningstagande. Således justerade hovrätten domslutet språkligt så 

att det framgår att domslutet hänför sig till det specifika fordringsanspråket vilket 

var i fråga i målet. 

5.2.3.2 Doktrin 

Enligt Lindskog bör de principer som gäller vid konkurs vara vägledande för med-

ansvaret i ABL. Linskog påstår vidare att beträffande fordring som härflyter ur av-

tal som träffats före medansvarsperiodens början bör gälla att, också om fordring-

en blev fullgången under medansvarsperioden, den omfattas av medansvaret en-

dast till den del den svara mot prestation som medkontrahenten låtit bolaget till-

godogöra sig under medansvarsperioden. Han nämner som exempel att i fråga om 

anställningsavtal bör lön för utfört arbete hänföras till den tid under vilken arbetet 

har utförts, men en fordran som inte direkt är knuten till utförandet av en arbets-

prestation t.ex. avgångsvederlag utan arbetsplikt, bör anses ha uppkommit i och 

med avtalets ingående.87 

Nerep & Samuelsson menar att i fråga om avtal som ingåtts före medansvarstidens 

inledning men givit upphov till förpliktelser under medansvarstiden och därefter, 

skall betalningsansvaret omfatta alla sådana förpliktelser som hade kunnat undvi-

kas om befintliga eller tillkommande bolagsborgenärer givits tillfälle att vidta ade-

kvata åtgärder. Innebörden av detta är t.ex. att ett låneavtal som ingås före den 

ifrågavarande brytpunkten, dvs. underlåthetens inledning, med avseende på kapi-

talbeloppet inte kan ses som en förpliktelse som omfattas av betalningsansvaret. 

Nerep & Samuelsson menar vidare att för ett t.ex. hyresavtal som ingåtts före bryt-

punkten, bör betalningsansvaret omfatta hyror under underlåtenhetstiden intill 

dess att hyresvärden eller uthyraren beretts möjlighet att vidtaga åtgärder för att 

undvika rättsförluster.88  

I överklagandet av mål T 14935-06 framhåller advokat Gabriel Albemark att om 

avtalsdagen anses vara relevant tidpunkt för en förpliktelses uppkomst har bo-

lagsgäldenären och dess styrelse allt intresse av att inför förestående leverans till 

bolaget förtiga bolagets betalningssvårigheter eller risk för sådana eftersom de 

                                                        
87 Linskog (1995), s. 242 f. 

88 Nerep & Samuelsson, s. 229 f. 
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utan risk kan ta emot leverans, trots full vetskap om att sedan avtalsdagen faktisk 

kapitalbrist har inträffat. Enligt Albemark vore det stötande om en gäldenär med 

full insikt om kritiskt kapitalbrist och avsaknad av betalningsmöjlighet vid den av-

talade leveranstidpunkten kan kräva leverans utan risk för medansvar. Albemark 

menar vidare att relevant förpliktelse enligt bestämmelsen om medansvar i ABL 

avses betalningsförpliktelsen, vilket enligt Albemark, inträder först i och med leve-

rans. Denna ståndpunkt stöds av reglerna i 49 f §§ köplagen (1990:931).89 

Löfgren delar uppfattning med Lindskog m.fl. och menar att avtal, som ingåtts före 

ansvarsperiodens början och avser successiva leveranser av varor och tjänster, att 

en ny förpliktelse torde anses ha uppkommit för prestationer under ansvarsperio-

den.90 

5.2.4 Avtalsdagen 

5.2.4.1 Mål T 2288-08 

I målet fanns följande omständigeter. Junekarosserier AB (köparen) drevs av sty-

relseledamöterna PD och TD.  Bolaget hade en affärsrelation med leverantören 

Hultsteins Kyl AB (säljaren). Under ett pågående avtal mellan parterna försattes 

köparen i konkurs. Säljaren stämde PD och TD och yrkade på personligt betal-

ningsansvar då de underlåtit att upprätta och låta bolagets revisor granska en kon-

trollbalansräkning.91 

Hovrätten inledde sin bedömning med att tolka begreppet förpliktelser och ut-

tryckte att i den tidigare lydelsen av medansvarsbestämmelsen, som var giltig fram 

tills 1 januari 1988, avsåg ansvaret uppkomna förbindelser. Ändringen av ordvalet 

från förbindelser till förpliktelser har inte kommenterats i förarbetena. Vidare 

konstaterade rätten att det i doktrinen återfinns motsatta uppfattningar bl.a. mel-

lan Lindskog och Frigell. Hovrätten nämnde att det inte föreligger någon enhetlig 

rättspraxis när det gäller tolkningen av förpliktelser. Vidare ansåg dock hovrätten 

att övervägande skäl talar för att en förpliktelse, i den mening som avses i aktuellt 

                                                        
89 Överklagande av dom från Stockholms tingsrätt, avd 2, dom 2009-02-18 i mål T 14935-06. 

90 Löfgren m.fl., s. 64.  

91 Se Mål T 2280-08. 
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lagrum, uppstår i samband med att parterna träffar avtal om leverans, och inte 

först i samband med leveransen. Rätten kom fram till nyssnämnda slutsats efter-

som parterna när avtalet träffats satt sig i en sådan position att de inte utan rätts-

förlust kunnat undvika att fullfölja sina respektive åtaganden enligt avtalet.92  

5.2.4.2 Mål 14935-06 

PL drev Sealife AB (köparen) som ensam ägare och styrelseledamot. Köparen för-

sattes i konkurs. Tennessee Style AB (säljaren), vilka levererade varor till köparen, 

hade en fordran i konkursen om 7,5 miljoner kr. Säljaren väckte talan mot PL och 

yrkade på personligt betalningsansvar då PL underlåtit att upprätta en revisor-

granskad kontrollbalansräkning i enlighet med dåvarande reglerna i 13:12 ff. 

ÄABL.93  

Tingsrätten konstaterade, likt hovrätten i mål T 2280-08, att den juridiska doktri-

nen har olika uppfattningar om tidpunkten för förpliktelsens uppkomst i 13:12 ff. 

ÄABL. Tingsrätten ansåg att köparens förpliktelse i lagrummets mening, uppkom-

mit när parterna ingick avtalet eftersom köparen inte utan påföljd kunnat undvika 

att fullfölja sitt åtagande enligt leveransavtalet. I målet hade det inte påståtts att 

det vid avtalets ingående förelåg skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning 

därför ogillades käromålet.  

I målet valde tingsrätten att följa den linje som utarbetats av hovrätten i mål T 

2280-08 om att förpliktelser uppkommer vid avtalets ingående. Domen överklaga-

des av Tennessee Style AB som åberopade felaktigheter i tingsrättens dom och att 

det är av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att hovrätten prövade målet.94 

Hovrätten gav tvisten prövningstillstånd. Innan huvudförhandling skulle hållas i 

hovrätten återkallade Tennessee sin överklagan och tingsrättens dom vann laga 

kraft den 20 april 2010. 

                                                        
92 Mål T 2280-08, HovR domskäl. 

93 Se Mål T 14935-06. 

94 Överklagande av dom från Stockholms tingsrätt, avd 2, dom 2009-02-18 i mål T 14935-06. 
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5.2.4.3 Doktrin 

I NJA 2004 s. 3 framkom att det personliga betalningsansvaret i 13:12 ff. ÄABL har 

likheter med det ansvar som en bolagsman i ett handelsbolag är försedd med enligt 

2:20 lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Således blir det aktuellt 

att ge uppmärksamhet till doktrin rörande handelsbolag, förutom den doktrin som 

direkt behandlar medansvaret i ABL.   

Nial menar att en förbindelse hänförande från ett avtal, t.ex. att fullgöra en varule-

verans, uppkommer i och med avtalet och inte först när leveransen kan fordras. 

Nial uppmärksammar att det finns vissa olägenheter i sitt påstående när förbindel-

ser avser prestation under obestämd tid. Han nämner som exempel att om ett han-

delsbolag har personal anställd utan att anställningstiden är bestämd. Nial ut-

trycker vidare att det skulle framstå som orimligt om en avgången bolagsman se-

dan flera år skulle vara ansvarig för dylika förbindelser. Enligt Nial kan detta lösas 

genom att om bolaget eller avtalsparten kan säga upp avtalet men inte gjort det, 

skall bolagets förpliktelse anses, i nu ifrågavarande avseende, vara ny från den tid-

punkt då avtalet skulle ha genom uppsägning upphört att gälla.95 

Bestämmelserna om personligt betalningsansvar fokuserar på att bolaget åtar sig 

en ny skuld genom en rättshandling.96 Enligt Frigell blir parterna i och med köpe-

avtalet obligationsrättligtbundna gentemot varandra.  Frigell påstår att när köpa-

ren tar emot leveransen uppstår inte någon ny skuld för honom, eftersom köparen 

i och med avtalet redan blivit förpliktigad att utge ersättning för varan. Till stöd för 

sin uppfattning nämner han ett mål i hovrätten där domstolen fastslog att förplik-

telsen att betala successivt förfallande hyror uppkommit redan vid hyresavtalet. 

Frigell hänvisar även till det liknande rättsfallet NJA 1966 s. 241 där HD kommer 

fram till samma slutsats.97 

F.d. justitierådet, och ordföranden i Högsta domstolen, Gregow delar uppfattning-

en som framkommit i förgående uttalanden. I ett rättsutlåtande har Gregow, ge-

nom en analys av doktrin på området samt genom analogier från andra lagar, 

                                                        
95 Nial, s. 245.  

96 Se 25:18 1 st. ABL. 

97 Frigell, A., Advokaten, nr 7 år 1997, s. 14.  
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kommit fram till att förpliktelser uppkommer i och med ingående av leveransavta-

let. Enligt Gregow kan det inte råda någon tvekan att det förefaller sig vara på det 

viset.98 

5.3 De lege lata 

5.3.1 Leveransavtal 

I det följande kommer det att sammanställas vad som är de lege lata för aktuellt 

spörsmål. Sammanställningen kommer beröra rättskällorna i hierarkisk ordning i 

enlighet med den rättsdogmatiska metoden. Då lagtexten inte ger någon närmare 

vägledning i spörsmålet, inleds sammanställningen med förarbetena till det nämn-

da.  

Som tidigare nämnts påpekade hovrätten i mål T 2288-08 att begreppet förbindel-

ser kom att ersättas med begreppet förpliktelser. Varför ändringen ägde rum har 

inte kommenterats i förarbetena. Vid en första anblick skiljer sig begreppen inte 

mycket åt, men vid en närmare granskning av begreppens betydelse och funktion 

finns det egenheter. Begreppet förbindelser, bör enligt mig, vara likställt med be-

greppet avtal, vilket tar sikte på att binda sig till någon eller något. Medan en för-

pliktelse däremot i allmänhet kan ses som en konsekvens av en förbindelse, då ena 

parten har en rättighet medan andra parten har en förpliktelse i samma rättsrela-

tion. Eftersom ändringen av ordvalet inte har kommenterats i förarbetena måste 

det anses att lagstiftaren hade för avsikt att låta den betydelse som förbindelser 

hade tidigare, förbli densamma för förpliktelser. Lagstiftaren har följaktliken sett 

till att förbindelser är ekvivalent med förpliktelser i aktuella regler. Med det som 

bakgrund kan man, ur förarbetena, tolka avtalsdagen som tidpunkten för en för-

pliktelses uppkomst, då begreppet förbindelser hänför sig till ingående av en av-

talsrelation.  

Vid en analys av den rättspraxis som finns tillgänglig om ifrågavarande spörsmål, 

påträffas flertalet observationer av intresse. Av de tre rättsfall som finns är det en-

dast det äldsta av dem som fastslår leveransdagen som relevant tidpunkt. Då hov-

                                                        
98 Rättsutlåtande av Torkel Gregow för svaranden i Mål T 14935-06. 
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rätten inskränkte tingsrättens mycket generella domslut, kan det uppfattas som en 

viss tveksamhet infann sig hos rätten. En anledning till detta kan vara att aktuellt 

ärende inte varit uppe för avgörande tidigare vilket resulterade i att rätten tilläm-

pade ett försiktigare angreppssätt än vad som möjligen fordrades. Således blir den 

enda rättspraxis som talar för leverensdagen tämligen svag.    

I de resterande två rättsfallen upplevs, likt det äldsta rättsfallet, rätten till viss del 

osäker vid genomgången av rättskällorna. Dock finns det en annan tyngd i mål T 

2280-08, jämfört med det äldre målet T 3027-01, då rätten utarbetade en generell 

rättsregel att avtalsdagen är tidpunkten för en förpliktelses uppkomst. Då även det 

senaste rättsfallet tog avtalsdagen i favör och att rättens domskäl tillämpade lik-

nande principer som det tidigare rättsfallet, erhåller ståndpunkten att förpliktelser 

uppkommer i och med avtalet en större tyngd.  

Det förefaller alltså på så sätt att trots en oenig rättspraxis finner de senare rätts-

fallen starkare stöd än det äldre. Intressant är dock att prövningstillstånd medde-

lades i mål T 14935-06 vilket tyder på att frågan inte helt är färdigbehandlad av 

domstolsväsendet. Troligtvis krävs en ny process som bör nå Högsta domstolen, 

för att anses som tillfredställande, för att fastställa gällande rätt. Ett nytt avgörande 

i hovrätten bör erhålla mer rättsvärde jämfört med ett äldre avgörande i nämnda 

rätt, då reglerna för att få prövningstillstånd i hovrätten idag har blivit avsevärt 

strängare än vad de var tidigare.99  

Men eftersom en sådan process inte är för handen går det inte att räkna med följ-

den av en sådan process i denna sammanställning, utan utredningen måste således 

grundas på den rättspraxis som finns tillgänglig. Vid konflikt mellan två rättsfall 

från en underrätt finns ingen generell princip. Det finns möjlighet att välja mellan 

de två, dock finns det anledning ge att ett senare rättsfall starkare stöd än ett äldre. 

Således innebär det att rättspraxis fastställer avtalsdagen som tidpunkten för en 

förpliktelses uppkomst.  

Eftersom den rättspraxis som finns till stor del bygger på det som uttalats i doktrin 

samt det faktum att rättsläget inte är helt fastställt, finns det anledning att analyse-

                                                        
99 Se prop. 2004/05:131. 
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ra innehållet i doktrinen. Vid doktrinens behandling av spörsmålet används olika 

exempel och rättskällor som stöd för de påståenden som framkommer. I många fall 

tillämpar de skiljaktiga samma exempel dock med avvikande lösningar som stöd 

för sina åsikter.  

De yttranden i doktrinen som menar att leveransdagen är relevant tidpunkt bygger 

på de tankar Lindskog framför. Bland de yttrandena upplevs Nerep & Samuelsson 

tankar om krav på adekvata åtgärder svåra att tillämpa i det aktuellt sammanhang. 

Det framkommer inte i lagtexten eller förarbetena att medansvaret innebär att sty-

relsen är skyldiga att varna borgenärerna för att de sistnämnda skall få utöva sin 

stoppningsrätt. I motsats till, Nerep & Samuelsson svårtbegripliga påståenden, er-

fars Albemarks yttranden mer genomtänkta och konsekventa.  

F.d. justitierådet Gregow menar att Lindskog har ändrat uppfattning i och med 

hans bok ”Lagen om handelsbolag och enkla bolag”100. Vid genomläsning av nämn-

da verk finns inga tvivel att så är fallet. Således finns inget egentligt stöd i doktri-

nen för att leveransdagen är den relevanta tidpunkten, då grunden för de åsikterna 

inte längre kan anses vara tillämpligt.  

De uttalanden som å andra sidan anser avtalsdagen som tidpunkten för en förplik-

telses uppkomst har starkt stöd, nu även av Lindskog. Ståndpunkten stöds av NJA 

1970 s. 553 samt att likheterna med vad som gäller för att en fordran skall få göras 

gällande i konkurs etc. och styrelsens medansvar är tydliga. 

Mot bakgrund av vad som anförts i det förgående är det min uppfattning att en 

förpliktelse i ett leveransavtal uppkommer i och med avtalets ingående. Min upp-

fattning grundar sig främst på att rättspraxis valt att döma enligt den uppfattning-

en i de senaste rättfallen på området samt att det, enligt mig, måste anses som tyd-

ligt att lagrummets ordalydelse ger för handen att en förpliktelse uppkommer i och 

med ingåendet i en rättsrelation. Vid ställningstagande av de lege lata då doktrin är 

grunden, för ställningstagandet, bör slutsatsen även här bli avtalsdagen. Detta 

främst med hänsyn till den avtalsdagsförespråkande doktrinens närhet till syftet 

                                                        
100 Lindskog, S., Lagen om handelsbolag och enkla bolag – en kommentar, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm 2001. 
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med lagrummet samt det faktum att den doktrin som åberopar leveransdagen som 

relevant tidpunkt har förlorat sitt största stöd i och med Lindskogs övergång. 

5.3.2 Hyresavtal 

Det finns anledning att jämföra tidpunkten för en förpliktelses uppkomst i leve-

ransavtal med nämnda tidpunkt i ett hyresavtal. Denna jämförelse hänför sig till 

fastställd tidpunkt i avsnitt 5.3.1 för leveransavtal och en sedan tidigare fastställd 

tidpunkt för hyresavtal.101 

Först kan konstateras att det är fullt möjligt att en gammal förbindelse som upp-

kommit före underlåthetstiden, ger upphov till nya förpliktelser. Ett äldre hyresav-

tal kan därmed medföra nya betalningsförpliktelser i form av hyra. Detta gäller 

även för andra förpliktelser.102 

Vid jämförelse mellan leveransavtal och hyresavtal, vad det gäller en förpliktelses 

uppkomst, framkommer det inga väsentliga skillnader mellan de båda avtalstyper-

na. Enligt Gregow uppkommer förpliktelser i allmänhet genom avtal.103 Nyss-

nämnda avtalstyper frångår inte denna huvudregel. När ifrågavarande tidpunkt 

behandlas i doktrinen för leveransavtal återfinns de argument som används vid ut-

redning av hyresavtal.104 Den samlade slutsatsen i doktrinen är att förpliktelser i 

leveransavtal och hyresavtal uppkommer vid samma tidpunkt, vid ett avtals ingå-

ende. Det saknas anledning att frångå nämnda slutsats. Den skillnad som föreligger 

beror främst på när avtalet ingicks i förehållande till underlåthetstidens inled-

ning.105 Större skillnad torde synas i förhållande till skatteskulder, vilka kan upp-

komma vid flera tidpunkter, men huvudregeln är att förpliktelser, i form av skatte-

skulder, uppkommer i och med inkomstårets slut.106  

 

                                                        
101 Se t.ex. Nerep, s. 567 ff. 

102 A.a., s. 563. 

103 Rättsutlåtande av Torkel Gregow för svaranden i Mål T 14935-06. 

104 Se ovan under 5.2.2.3 jmf 5.2.4.2. 

105 Se ovan under 5.2.1. 

106 NJA 1971 s. 85 och se Löfgren & Kornfeld, s. 75. 
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Således kan fastställas att en förpliktelse uppkommer vid samma tidpunkt i ett le-

veransavtal och hyresavtal, vid avtalets ingående. Nämnda tidpunkt för hyresavtal, 

likt flertalet andra avtalstyper har sedan tidigare varit känt medan tidpunkten för 

leveransavtal inte varit fastställd. Dock bör te sig rimligt att ifrågavarande tidpunkt 

är fastställd i och med ovan givna analys. 
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6 Rättspolitisk diskussion 

6.1 Introduktion  

Uppfyller 25:18 ABL sitt syfte eller finns det anledning att åberopa en revidering 

av lagrummet? Den frågan kommer att besvaras i föreliggande kapitel. Bakom det 

handlingsmönster som medansvaret syftar till att driva fram kan det urskiljas tre 

intressegrupper; befintliga borgenärer, tillkommande borgenärer samt bolagets 

aktieägare.107 Bland dessa tre intressegrupper menar Lindskog att ifrågavarande 

bestämmelse främst skyddar tillkommande borgenärer. Han uttrycker att kon-

struktionen av kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL motiveras av varningsintresset, 

vilket innebär att tillkommande borgenärer skall få en varning om att kapitalbrist 

uppstått.108 I det följande kommer en rättspolitisk diskussion beröra tre nyckelfrå-

gor vilka har en tydlig koppling till det personliga betalningsansvaret. Avslutnings-

vis ges ett förslag på en, enligt mig, nödvändig revidering av ifrågavarande lagrum. 

6.2 Borgenärsskyddet i 25:18 ABL 

Lagrummets huvudsyfte är att skydda bolagets alla borgenärer. I ifrågavarande be-

stämmelse finns en skillnad mellan de lege lata och de lege ferenda eftersom stad-

gandet främst ger skydd åt framtida borgenärer.109 Följaktningen kan det konsta-

teras att bolagets befintliga borgenärer, som i kapitalbristfrågan har ett intresse i 

att bolaget skall avvecklas, har åsidosatts.  Detta kommer, enligt Lindskog, ifrån det 

faktum att ABL inte innehåller några minimikrav med avseende på konsoliderings-

graden för aktiekapitalet samt till följd av rådrumsfristens längd och att medan-

svaret först blir aktuellt när det egna kapitalet understiger hälften av det registre-

rade aktiekapitalet.110 Även det faktum att medansvaret endast omfattar framtida 

förpliktelser ger för handen att det är de framtida borgenärerna som prioriteras. 

De befintliga borgenärerna får således nöja sig med att avveckling kan komma att 

                                                        
107 Lindskog, s. 20 ff. 

108 A.a., s. 20 f. 

109 Nerep, s. 470. 

110 Se Lindskog, s. 21. 
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ske inom de stadgade tidsramarna, alternativt hoppas på ett ägartillskott av kapi-

tal.111 

Nedan kommer det tas ställning till om lagstiftaren endast menade att skydda till-

kommande borgenärer med bestämmelsen eller om det helt enkelt är på det viset 

att bestämmelsen inte uppfyller sitt huvudsyfte. Eftersom borgenärsskyddet 

genomgående i ABL har som ändamål att skydda både befintliga och tillkommande 

borgenärer, bör en viss misstänksamhet riktas mot bestämmelsens uppfyllande av 

sitt huvudsyfte. Samtidigt finns det en möjlighet att denna företeelse var avsedd av 

lagstiftaren, dock ter det sig inte särskilt troligt. Min, likt Lindskogs, uppfattning är 

att om lagstiftaren önskat ge befintliga borgenärer ett genuint skydd från medan-

svaret, torde ansvaret för styrelsen att agera varit mer omfattande och av hårdare 

art. Likaså borde kritisk kapitalbrist uppkomma tidigare än vad det idag gör.112   

Eftersom borgenärsskyddet, i ABL, har till syfte att skydda alla borgenärer, befint-

liga som tillkommande, kan aktuellt lagrum inte anses tillfredställa sitt syfte. Som 

jag ser finns det två lösningar på problemet. Den första lösningen är att låta be-

stämmelsen förbli i den form den har nu och således bekräfta att de befintliga bor-

genärerna inte erhåller något skydd från det personliga betalningsansvaret. Efter-

som lagrummet inte tidigare genomgått en ändring för att uppnå detta skydd, finns 

det viss mening att inte heller nu genomföra en justering. Mitt andra förslag till 

lösning är att ändra i bestämmelsen så att den på ett tydligt sätt även främjar de 

befintliga borgenärerna. I en sådan ändring bör rådrumsfristens längd förlängas 

och styrelsens handlingsplikt göras mer obekväm för bolagets företrädare. Dessa 

ändringar skulle, enligt mig, resultera i ett starkare skydd för de befintliga borge-

närerna.  

6.3 25:18 ABL:s funktion för aktieägare 

Det personliga betalningsansvarets sekundära syfte är att fungera som skydd för 

bolagets ägare.113 Lindskog menar att aktieägarna har ett rådrumsintresse vid ka-

                                                        
111 Nerep, s. 471.  

112 Se Lindskog, s. 21 ff.  

113 Nerep, s. 470. 
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pitalbrist.114 Nämnda intresse innebär att aktieägarna får tid att vidta åtgärder för 

att stärka bolagets ekonomi alternativt besluta om att bolaget skall gå i likvida-

tion.115 Det personliga betalningsansvaret är för aktieägarna en begränsning av an-

svarsfriheten, som är reglerad i 1:3 ABL. Trots att 25:18 1 st. ABL genererar med-

ansvar för ägarna, framstår nämnda ansvar som relativt förmånligt för aktieägarna 

eftersom rådrumsfristen är att anse som vidsträckt, då den löper under åtta måna-

der, vilket tyder på att lagstiftaren vill skydda ägarna. I kontrast till nyssnämnda 

motiv, går det inte att komma ifrån det faktum att trots rådrumsfristens längd kan 

anses som tillfredsställande, torde det vara en svår uppgift att vända på bolagets 

negativa trend och förmå att läka kapitalbristen. Följaktligen kan det framhållas att 

ifrågavarande bestämmelses funktion för aktieägarna är tvådelad, då den begrän-

sar aktieägarnas ansvarsfrihet samtidigt som nämnda begränsning inte bör anses 

som oskäligt betungande. Dels för att utlösandet av handlingsplikten i 25:18 1 st. 

ABL upplyser bolagets ägare om den allvarliga situation som bolaget befinner sig i.  

6.4 Aktiekapitalets inflytande på 25:18 ABL 

Minimigränsen för aktiekapital, i ett privat aktiebolag, har nyligen sänkts från 100 

000 kr till 50 000 kr. I regeringens proposition fanns även med ett förslag att sänka 

minimigränsen för aktiekapitalet till 1 kr. Nu sänktes inte gränsen till den sist 

nämnda nivån men hur skulle en sådan sänkning påverka bestämmelsen om det 

personliga betalningsansvaret? Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Kravet 

på en minimigräns för aktiekapitalet är, enligt lagstiftaren, ett skydd för bolagets 

borgenärer, då detta skydd i princip ersätter aktieägarnas personliga ansvar för 

bolagets förpliktelser.116 Förarbetena uttrycker att ”bestämmelserna om minimi-

kapitalet skulle bli i det närmaste meningslösa om det vore fritt att låta täckningen 

för aktiekapitalet sjunka hur lågt som helst”117. Som synes finns det ett tydligt 

samband mellan aktiekapitalets nivå och reglerna om medansvaret.  

 

                                                        
114 Lindskog, s. 21. 

115 Se ovan under 4.2.1 och 4.2.2. 

116 Se Sacklén, M., Om borgenärsskyddet för aktiebolagets borgenärer, SvJT 1994, s. 136-178. 

117 Se SOU 1999:36 s. 90 ff.  
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Vid nämnda sänkning av aktiekapitalet fördes en diskussion om hur 25:18 ABL 

skulle påverkas vid ändringen.118 I diskussionen framkom två alternativ för lag-

rummets framtid; att förbli oförändrad eller att upphävas. Vid sänkningen av mi-

nimigränsen, till 50 000 kr, behöll man 25:18 ABL oförändrad.119 

Eftersom aktiekapitalet rent formellt endast är en post i balansräkningen finns det 

anledning att anse att aktiekapitalets inverkan på ifrågavarande lagrum inte är av 

betydande art. Således bör en sänkning av minimigränsen för aktiekapitalet till 1 

kr inte nödvändigtvis generera i att lagrummet skall upphävas, en revidering av 

innehållet måste emellertid ske. Dock är endast en sådan minskning aktuell för 

privata aktiebolag eftersom det andra bolagsdirektivet kräver att aktiekapitalet för 

publika bolag minst skall uppgå till 25 000 Euro.120 En omfattande sänkning av mi-

nimigränsen för publika bolags aktiekapital skulle då vara i strid med nämnda di-

rektiv. Det saknas enligt mig, anledning att frångå direktivets bestämmelser, utan 

den svenska lagstiftaren bör respektera minimikravet för publika aktiebolag.  

Med det som bakgrund blir min uppfattning att aktiekapitalet har ett inflytande på 

25:18 ABL men dock inte av den betydelsen att en minskning av minimigränsen för 

aktiekapitalet, hos privata aktiebolag, till 1 kr skulle innebära slutet för bestäm-

melsen.  

6.5 Förslag till revidering av 25:18 ABL 

Som ovan förda diskussion visat finns det, enligt mig, ett behov av att revidera de-

lar av 25:18 ABL. I det följande presenteras således de ändringar som jag anser 

lagrummet behöver genomgå. Då ovan förda diskussion visat att aktiekapitalets 

påverkan på ifrågavarande lagrum inte är att anse som betydande, behöver följ-

aktningen inte ställningstagande tas i frågan om ytterligare sänkning av aktiekapi-

talets minimigräns bör ske.  

                                                        
118 Diskussionen utgick ifrån en sänkning av minimigränsen till 1 kr. 

119 Se prop. 2009/10:61 s. 29 ff. 

120 Andra bolagsdirektivet art. 6.1. 
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För att 25:18 ABL skall uppnå sitt syfte, att skydda både befintliga och tillkom-

mande borgenärer måste lagrummet ändras. I en sådan ändring bör rådrums-

fristens längd förlängas från åtta månader till åtminstone tolv. Om fristen förlängs 

ökar möjligheterna för bolagets styrelse att vända på den negativa trend som bola-

get befinner sig i och utsikterna för att bolaget skall klara sig från likvidation ökar 

mycket.   

En annan ändring som bör företas är att göra det personliga betalningsansvaret 

mer obekvämt för bolagets företrädare. Detta kan ske genom att vidga ansvarets 

tillämpningsområde samt att göra det svårare att komma ur ifrågavarande ansvar. 

För att ansvarets tillämpningsområde skall göras mer omfattande bör en tydligare 

och hårdare gränsdragning för när den första kontrollbalansräkningen skall vara 

upprättad. Idag har ett bolags styrelse en och en halv till två månader på sig att 

upprätta kontrollbalansräkningen från det att det funnits skäl att anta att bolaget 

lider av kritisk kapitalbrist. Min uppfattning att fristen för att upprätta kontrollba-

lansräkningen inte bör vara mer än en månad.  

Vad det gäller möjligheterna att frigöra sig från betalningsansvaret torde möjlighe-

terna, vid en ändring av lagrummet, göras färre och snävare. Ett exempel på en så-

dan ändring kan vara att lagstiftaren gör det svårare att bli från ansvaret på grund 

av att försumlighet inte förelegat. Denna ändring kan ske genom att höja beviskra-

vet för rättfärdiggörande på grund av att styrelsen visar att den inte varit försum-

lig.   

Till sist bör åter nämnas att 25:18 ABL först blir tillämplig när det finns skäl att 

anta om bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapita-

let. Om minimigränsen för privata bolags aktiekapital sänks till 1 kr måste be-

stämmelsen bli tillämplig på ett annat sätt. Hur detta skall utformas är tämligen 

svårt att fastställa i ifrågavarande uppsats då en mer omfattande undersökning 

kring spörsmålet bör företas som stöd för konstaterandet. En tanke kan dock vara 

att 25:18 ABL, efter revidering enligt ovan, endast blir tillämplig publika aktiebolag 

och att de privata aktiebolagen ges en ny liknande bestämmelse som blir tillämplig 
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då bolagets soliditet respektive likviditet understiger en viss procentsats.121 En så-

dan lösning fungerar även om bestämmelsen gäller både publika aktiebolag likväl 

som privata aktiebolag.  

                                                        
121 Även andra nyckeltal i en räkenskapsanalys kan användas. Solidet och likviditet är endast två 

exempel. Frågan om vilka nyckeltal som är mest lämpade för ifrågavarande spörsmål lämnas 
härmed utan vidare utredning.  
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7 Sammanfattning 

Till avslutning finns det anledning att på nytt nämna att denna uppsats syfte är att 

fastställa när en förpliktelse uppkommer i ett leveransavtal samt att utreda     

25:18 ABL och därtill föra en rättspolitisk diskussion kring lagrummets ändamål. I 

det följande redovisas de slutsatser som framkommit i uppsatsen. 

Om ett bolags egna kapital understiger häften av det registrerade aktiekapitalet 

uppstår kritiskt kapitalbrist vilket aktiverar styrelsens handlingsplikt. Bolagets fö-

reträdare skall då vidtaga vissa åtgärder för att försöka vända på bolagets negativa 

trend alternativt förbereda bolagets för likvidation. Underlåter styrelsen att agera i 

enlighet med handlingsplikten skall styrelsens ledamöter solidariskt svara för de 

förpliktelser som uppkommer för bolaget under tiden som underlåtelsen pågår. 

Detta ansvar kallas för det personliga betalningsansvaret eller medansvaret.  

Nämnda ansvar omfattar alla slags förpliktelser, t.ex. skatteskulder och betalning 

av hyra, som uppkommer för bolaget. Det råder dock oklarhet när en förpliktelse 

anses uppkomma vid leveransavtal. Den rättspraxis som finns att tillgå är oenig 

och doktrinen skiljaktig. 

Vid en analys av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin framstår det som tyd-

ligt att en förpliktelse, i ett leveransavtal, uppkommer i och med avtalets ingående. 

Stödet för nämnda slutsats grundas på den vägledning som de senaste domstols-

avgörandena givit, samt att en samlad bedömning av doktrin på området leder 

motsvarande slutsats. Således uppkommer en förpliktelse i leveransavtal vid 

samma tidpunkt som för hyresavtal. 

När 25:18 ABL har behandlats i en rättspolitisk diskussion uppstår det, enligt min 

mening, en konflikt mellan de lege lata och de lege ferenda. Denna konflikt hänför 

sig till att bestämmelsen har till syfte att fungera som borgenärsskydd. I realiteten 

åtnjuter endast en begränsad grupp av borgenärer, de tillkommande, detta skydd. 

Då den genomgående principen i ABL är att borgenärsskyddet skall omfatta alla 

borgenärer, befintliga som tillkommande, blir skillnaden mellan de lege lata och de 

lege ferenda synnerligen tydlig.  
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För att 25:18 ABL skall uppnå sitt syfte, att skydda både befintliga och tillkom-

mande borgenärer måste lagrummet revideras. I en sådan revidering bör rådrums-

fristenslängd förlängas samt bör det ske en omstrukturering av det personliga be-

talningsansvarets tillämpningsområde. Denna omstrukturering bör göra det lätta-

re för styrelsen att bli medansvarig för bolagets förpliktelser samt bör möjlighe-

terna, för bolagets företrädare, att frigöra sig från ansvaret bli färre och snävare.  

En annan företeelse som framkommer i den rättspolitiska diskussionen är ifråga-

varande bestämmelses funktion för aktieägare. Det ter sig att bestämmelsens funk-

tion är tvådelad för bolagets ägare. För det första begränsar bestämmelsen aktie-

ägarnas lagstadgade ansvarfrihet för bolagets förpliktelser, samtidigt som nämnda 

begränsning inte är av en oskäligt betungande art, för aktieägarna i allmänhet och 

bolagets styrelse i synnerhet. För det andra belyser en kapitalbrist, och aktivering 

av handlingsplikten, bolagets negativa situation vilket ger ägarna möjlighet att för-

söka läka kapitalbristen.  

Det personliga betalningsansvaret har sin utgångspunkt i aktiekapitalet, varför ett 

resonemang om aktiekapitalets betydelse för regeln är relevant. På senare tid har 

aktiekapitalets vara eller icke vara flitigt diskuterats av berörda parter inom lag-

stiftningsarbetet och doktrinen. I diskussionen har det framförts åsikter om vilken 

påverkan aktiekapitalet har på borgenärsskyddet, och om skyddet skulle bli mind-

re tillfredställande om man sänker minimigränsen för aktiekapitalet i privata ak-

tiebolag. Den 1 april 2010 sänktes minimigränsen från 100 000 kr till 50 000 kr. 

Denna sänkning kan inte anses påverka betydelsen av det personliga betalningsan-

svaret mer än obetydligt. Men om ytterligare en sänkning skulle aktualiseras, eller 

om kravet på en minimigräns tas bort, hur skulle det påverka nämnda regels bety-

delse i praktiken? 

Min uppfattning är att aktiekapitalet har ett inflytande på 25:18 ABL men dock inte 

av den betydelsen att en minskning av minimigränsen för aktiekapitalet i privata 

aktiebolag, till t.ex. 1 kr, skulle innebära slutet för bestämmelsen.  
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