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Abstract 

Shareholder, who decides to continue with the company, can cause that they become per-

sonally liable for its upcoming obligations. Creditors must lodge an appeal against the 

shareholder to get compensation for the harm they have suffered. The damage rules in 

Swedish company law are designed to utilize the company’s interest, that is, shareholders 

and other corporate members shall promote the interests of the company and not cause 

damage.   

The rules about compensation that shareholder obligates itself to are difficult to apply and 

are adapt to the specific cases. For a shareholder to be personally responsible in a real situa-

tion a company has to establish a subsidiary company, which is being driven undercapita-

lized, intended to benefit the shareholder. In addition it is required that the company caus-

es damage to the creditors, so that they then are able to claim compensation from the 

shareholder. To enable shareholder to be liable under the Swedish company law, the share-

holder shall intentionally or negligently cause financial damage to the company, for exam-

ple, by approving a false balance sheet.  

Individuals can exclude them self from being directly responsible for the liquidated 

company's payment responsibility. For liability rules to be applied, it is required that 

an undercapitalized company is being driven by a parent company, in this way the 

parent company, is the legal person, meaning the parent company the shareholder 

and there for responsible for the obligations incurred. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En aktieägare har enligt huvudregeln i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, inget personligt 

betalningsansvar gällande bolagets förpliktelser. Denna huvudregel tar sikte på betalnings-

ansvar för aktieägare inom gränsen för det satsade aktiekapitalet. Lagen skiljer inte på fysis-

ka och juridiska aktieägare,1 dessa jämställs med risktagare i ett bolag i och med deras tillfö-

rande av aktiekapital.2 Inte sällan uppkommer situationer där aktieägare och bolagets styrel-

se hamnar i en intressekonflikt, då styrelsens uppgift är att tillvarata bolagets intresse me-

dan en aktieägare är mån om att skydda sitt intresse, under beslutsprocess. Aktieägare har 

valfrihet gällande vilken omfattning de vill vara delaktiga i bolaget och beslutsfattanden 

som sker inom bolaget. Dock är det genom deltagande i beslut som en aktieägare kan åta 

sig ansvar gällande förpliktelser som uppkommer som en konsekvens av beslutsfattandet.  

En viktig fråga värt att belysa är gällande sambandet mellan aktieägares betalningsansvar 

och skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, då denne har ansvar gällande uppkomna för-

pliktelser i samband med beslutsfattande. Idag är det allmänt känt att en aktieägare är skyl-

dig att ersätta samtliga skador som denne har tillfogat bolaget, i och med deltagande i be-

slutsfattandet. Relevanta frågor som hör till de som är obesvarats i lag och praxis är om det 

finns ett samband mellan betalningsansvaret och skadeståndsskyldighet hos aktieägare mot 

bolaget. Aktieägare skall ersätta de skador som de har tillfogat bolaget, genom att verka i 

beslut som har tagits av aktieägare tillsammans med stämman om bolaget skall fortsätta sin 

verksamhet.  

I den tidigare aktiebolagslagen från 1948 fanns det inga speciella regler gällande en aktieäga-

res ansvarsfrihet och skadeståndsansvar.3 Det är på senare år som regler om ansvarsfrihet 

och skadestånd har tillkommit. 29 kap. ABL är speciella skadeståndsregler som är anpassa-

de för skador som kan orsakas av organ som företräder aktiebolaget. Skador som inte faller 

in i 29 kap. det vill säga utomobligatoriska skador kan ersättas genom skadeståndslagen 

(1972:207). 

                                                 
1 SOU 2006:39. Ett utvidgat miljöansvar, s, 231. 

2 Bergström, Clas m.fl., Aktiebolagets grundproblem, Nordstedts Juridik AB, uppl. 3, Stockholm, 2009, (Berg-
ström, Clas, uppl. 3), s. 19. 

3 Svernlöv, Carl, ansvarsfrihet Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, Nordstedts Juridik AB, uppl. 1, Stockholm, 
2007, s. 39. 
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En aktieägare kan enligt en undantagsregel stadgad i 25 kap. 19 § ABL bli personligt an-

svarsskyldig gentemot bolaget. Vad som framgår av reglerna för aktieägarens betalningsan-

svar mot bolaget är att aktieägare svarar solidariskt med de som har deltagit i ett beslut om 

att fortsätta verksamheten enligt 25 kap. 18 § ABL. Utifrån detta är inte aktieägare fria från 

ersättnings skyldighet för bolaget.  

I mindre aktiebolag är det inte en ovanlighet att aktieägare själva sitter i styrelsen samt bo-

lagsstämman och beslutar om bolagets angelägenheter. Att aktieägare själva sitter med i bo-

lagsorganen innebär att beslutstaganden i sådana bolag mer avgörande än i större bolag där 

aktieägare inte nödvändigtvis sitter med i styrelsen och därmed är de inte med och beslutar 

om bolagets angelägenheter. En aktieägare som innehar en stor del av andelen aktier har ett 

större ekonomisk vinstintresse än styrelsen, härmed är det inte vanligt att ägare av aktier till 

större aktiebolag inte är lika självklar att hålla personligt ansvarig vid felbeslut av styrelse. 

1.2 Syfte och Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att svara på hur en aktieägare kan bli personligt ansvarig och ska-

deståndsskyldig enligt ansvarsreglerna i aktiebolagslagen.  

Frågorna som skall besvaras i uppsatsen är om en aktieägare kan bli personligt ansvarig för 

bolaget och skadeståndsskyldig enligt 25 kapitlet, kap. 18 och 19 §§ och 29 kap. ABL den 

andra frågan som ska besvaras är hur aktieägare kan undkomma ansvarsreglerna.  

Eftersom syftet relaterar till ansvarsreglerna för aktieägare samt hur de handlar på eget 

namn för att bli ersättningsskyldiga kommer dessa att enbart behandlas i uppsatsen, det in-

nebär att aktieägarens handlande åt bolagets vägnar kommer inte kommer att tas upp, även 

revisorn samt övriga sysslomän som relaterar till likvidationsreglerna kommer inte att be-

handlas, dock kan de nämnas samt i vissa fall kan deras roll bolaget jämföras med aktieäga-

res. Frågeställningen berör enbart aktiebolag, det vill säga privata och publika aktiebolag 

inom Sverige, var andra bolagsformer samt övriga aktiebolag som har sitt säte samt filialer 

utanför Sverige kommer inte att behandlas. 

Vid skadeståndsanspråk kommer endast förmögenhetsskador att tas upp i uppsatsen. Ska-

deståndsreglerna i aktiebolagslagen, kommer att behandlas det vill säga kontraktsbrott. 

Skadeståndsanspråk som faller under skadeståndslagen (1972:207) behandlas inte i uppsat-

sen, dock kan utomobligatoriska skador nämnas i uppsatsen. I skadeståndslagen faller per-

son- och sakskador dessa berör inte syftets frågeställning och kommer inte att behandlas. 



 

 
3 

1.3 Metod och material 

Den metod som används till en början av uppsatsen är en deskriptiv metod. Metoden an-

vänds för att förtydliga oklarheter som uppstår kring områdena i likvidationsreglerna och 

skadeståndreglerna i aktiebolagslagen. Vidare kommer metoden att utvecklas i uppsatsen 

för att senare dra en slutsats kring problemen som kan uppstå. 

Då frågeställningen är ur ett svenskt perspektiv kommer materialet som används vara äm-

nad till att lösa problemet. Problemställningen i syftet besvaras genom att lag, praxis, of-

fentliga tryck, litteratur används samt jämföras för att förtydliga problemet och sedan be-

svaras i en slutsats. Materialet kommer att användas för att reda ut och förklara områdena 

som nämns i syftet. Till en början kommer tillämplig lag att användas för att förstå hur äm-

net kommer att behandlas, sedan kommer praxis att användas för att förklara hur person-

ligt ansvar fungerar i praktiken slutligen kommer offentliga tryck och litteratur att användas 

för att klar göra brister i områdena samt i vissa fall förklara oklara begrepp. 
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2 Aktieägare 

2.1 Bakgrund 

I Sverige finns det två typer av aktiebolag; privata och publika.4 Aktiebolagen har till skill-

nad från övriga bolagstyper, som finns i Sverige, såsom bland annat handelsbolag, ett aktie-

kapital.5 Aktiekapitalet finns i bolaget i syfte att skydda aktieägare från att bli personligt an-

svarig för uppkomna förpliktelser.6 Den grundläggande skillnaden mellan privata och 

publika aktiebolag är att, publika aktiebolag har möjlighet att erbjuda bolagets aktier till all-

mänheten.7 Privata aktiebolag är inte tillåtna att sprida bolagets aktier till allmänheten utan 

får bara erbjuda sina aktier till försäljning till intressenter som inte får överskrida 200 per-

soner, men ägarstrukturen kan även bestå av en fysisk delägare.8  Det är aktieägare som till-

för bolaget aktiekapital, aktiekapitalet i ett bolag får kvarstå på samma summa eller öka, 

dock ej minska till mindre än hälften av det satsade aktiekapitalet, för att undvika likvida-

tionsrisk. 9 Vid de fall ett bolag likviderar innebär det att aktieägare förlorar satsat aktiekapi-

tal, härmed ska eventuella likvidationsrisker elimineras genom att tillföra bolaget aktiekapi-

tal så en kapitalbristsituation inte uppstår. Kapitalbristsituation kan i publika aktiebolag 

undvikas genom att bolagsledningen erbjuder sina aktier för försäljning på den allmänna 

aktiemarknaden. I mindre aktiebolag kan ledningen erbjuda en mindre grupp investerare 

aktier i bolaget, då det finns begränsningar gällande försäljning till allmänheten för privata 

aktiebolag.10   

2.2 Nuvarande aktieägare 

En aktieägare likställs med nuvarande aktieägare, då de äger aktierna och därmed förfogar 

över en större kunskap gällande insyn i bolaget och dess räkenskaper, detta gäller oavsett 

storlek på aktiebolag. I publika aktiebolag, främst i noterade aktiebolag kan det finnas aktie-

ägare som förfogar över en större andel av aktier, vilket kan vara en anledning till att invol-

                                                 
4 Skog, Rolf m.fl., Aktiebolagslagen en introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare, Nordstedts Juri-

dik AB, uppl. 1, Stockholm, 2007, (Skog, Rolf m.fl., uppl. 1), s. 13. 

5 1 kap. 4 § ABL. 

6 1 kap. 3 § ABL. 

7 1 kap. 7 § ABL é contrario och Skog, Rolf m.fl., uppl. 1, s. 14. 

8 Ibid. 

9 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 212. 

10 Skog, Rolf m.fl., uppl. 1, s. 14. 
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vera denne i bolagets angelägenheter. Aktieägare som äger en mindre andel av aktier i ett 

bolag, antas i normalfallet inte ha samma intresse i bolaget som leder denne att vara delak-

tig i angelägenheterna. Utöver den lilla andelen aktier har inte denne oftast hög röstandel 

vilket resulterar i liten eller obetydlig inflytande vid beslutsfattande.11 Ett privat och publik 

aktiebolag skiljer sig även gällande administration där publika aktiebolag oftast organiserad 

genom; bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör, revisor och så vidare, medan privat 

aktiebolag vid de fall den ägs av ett få antal aktieägare inte har samma organisationsbehov 

och där har aktieägare även andra roller i bolagets styrelse och stämma.12 

Det åligger ingen aktieägare skyldighet att engagera sig i ett bolags verksamhet mer än att 

tillföra bolaget aktiekapital. 13 Det är därmed valfritt för en aktieägare att delta i beslutsfat-

tanden. Vid de fall en aktieägare väljer att delta i att fatta ett beslut uppkommer det denne, 

och samtliga andra deltaganden, en skyldighet att även ansvara och stå skyldigt till eventuel-

la konsekvenser som uppstår i och med beslutsfattandet. Om det framkommer att en aktie-

ägare, genom att uppsåt eller grov oaktsamhet, åsamkat bolaget skada kan denne bli skade-

ståndskyldig gentemot bolaget.14  

Ett alternativ för att inbringa nytt kapital till bolaget är att; i privata aktiebolag kan bolaget 

erbjuda aktier för försäljning till utomstående investerare, för att få in kapital till bolaget. 

Publika aktiebolag kan nyemittera aktier och erbjuda dem till allmänheten, för att få in nytt 

kapital och samtidigt sprida sina aktier till allmänheten.   

2.3 Framtida aktieägare 

Med framtida aktieägare enligt detta kapital menas de som i framtiden blir aktuella för ak-

tieköp. Framtida aktieägare kan köpa aktier i ett publikt aktiebolag genom att styrelsen eller 

en aktieägare väljer att erbjuda aktier till utomstående.15 Bolagets aktiekapital kan öka enligt 

11 kap 1 § ABL genom: 1 p. fondemission eller 2 p. nyemission. Bolagets nuvarande aktie-

                                                 
11 Smiciklas, Martin, Associationsrättens grunder bolag, föreningar och stiftelser, Studentlitteratur, uppl. 3, Lund, 2006, 

(Smiciklas, Martin, uppl. 3), s. 45. 

12 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Nordstedts Juridik AB, uppl. 2, Stockholm, 2007, (Sandström, 
Torsten, uppl. 2), s. 56. 

13 Skog, Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, Nordstedts Juridik AB, uppl. 23, Stockholm, 2011, s. 23. 

14 29 kap. 3 § ABL. 

15 Det krävs ett majoritets beslut från bolagsstämman för att öka aktiekapitalet, enligt 11 kap. 2 §, 12 kap 13 §, 
13 kap. 3 § jämfört med 7 kap. 40 § ABL.  
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ägare har företrädelserätt till akter som avyttras.16 Aktieägare har då rätt till en andel som är 

proportionell till sin tidigare aktiepost.17 Företrädelserätten kan avtalsbort genom att ett be-

slut tas av bolagsstämman om att en ändring i bolagsordningen görs.18 

Antalet aktier som ska handlas i ett bolag kan vara avgörande i hur potentiella köpare väljer 

att utför undersökning av bolagets räkenskaper. Att köpa ett fåtal aktier är det kanske för-

sumbart att göra en undersökning av bolagets räkenskaper, men skulle en större aktiepost 

inhandlas kan det vara viktigt att tillförlita sig på bolagets räkenskaper. Det kan förekomma 

att bolag har förfalskat årsredovisningen, för att locka nya aktieägare samt borgenärer.19  

2.4 Fysisk och juridisk person 

Fysiska och juridiska personer kan äga aktier, en juridisk person kan förvärva rättigheter 

och åta sig skyldigheter när bolaget har registrerats i bolagsverket.20 När bolaget har regi-

strerats blir bolaget ett rättssubjekt och kan äga till exempel aktier i ett annat bolag och 

skuldsätta sig. Fysiska och juridiska personer är rättssubjekt och har rättskapacitet. Fysiska 

personer kan tillskillnad från juridiska personer företa rättshandlingar.21  

Eftersom att juridiska personer inte kan företa rättshandlingar, måste ett ställföreträde, en 

fysisk person som kan sköta förvaltningen, men även representera bolaget i en rättegång. 

Fysiska personer kan företa rättshandlingar i bolagets namn, alltså den juridiska personen.22  

2.5 Analys 

Aktiebolag är speciella på det sättet att bolaget kan likt fysiska personer åta sig rättigheter 

och skyldigheter och där med att åta sig förpliktelser istället för den fysiska delägaren. 

Ägarstrukturen i aktiebolag stärker sig från enmans bolag till flera delägare, beroende på om 

det är ett privat eller publikt aktiebolag kan mängden aktieägare skilja sig åt. Aktiekapitalet 

är det viktigaste i ett aktiebolag, kaptalet fungerar som ett ansvarsskydd för aktieägare och 

ersätter borgenärer ifall bolagets verksamhet inte skulle fortsätta.  

                                                 
16 13 kap. 1 § 1 st. ABL. 

17 Skog, Rolf m.fl., uppl. 1, s. 85. 

18 3 kap. 4 § ABL. 

19 SOU 1995:44. Aktiebolagets organisation, (SOU 1995:44) s. 245. 

20 2 kap. 25 § ABL. 

21 Smiciklas, Martin, uppl. 3, s. 50f. 

22 Ibid, s. 51. 
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Det främsta intresset av att handla aktier i ett bolag är att generera avkastning ur aktieköpet, 

det finns vissa som är ute efter att ha ett inflytande i ett bolag då kan de vara viktigt att 

kontrollera bolagets årsredovisning. Den potentiella köparen kan vara både en fysisk eller 

en juridisk person. Framtida aktieägare kan i vissa situationer bli missnöjda med deras inve-

stering i bolaget, i vissa situationer där bolag är i behov av likvider har de lämnat ut oriktiga 

rapporter för att dra till sig större investerare.23     

Författaren anser att det viktigaste med ett aktiebolag som har ett stabilt aktiekapital, stabilt 

aktiekapital kan skilja sig mellan bolag. Med stabilt aktiekapital menas summan är på den 

nivå som de krävs för att skydda borgenärerna från att förlora sina investeringar. Vid det 

fall ett aktiebolag inte har tillräckligt med aktiekapital kan det påverka intressen från framti-

da investerare.  

 

                                                 
23 SOU 1995:44, s. 245. 



 

 
8 

3 Rättsfall 

3.1 Bakgrund 

Det finns ett fåtal rättsfall som har lett till att aktieägare blir personligt ersättningsskyldiga 

och har alltså frångått aktiebolagslagens huvudregel. Båda de rättsfallen författaren har valt 

att göra en större del av uppsatsen är NJA 1947 s. 647 som också kallas för damm-fallet 

och NJA 1975 s. 45 som också kallas för kommission-fallet. Ur bolagsrättsligt perspektiv är 

dessa rättsfall att se som grundstenar i hur aktieägare kan bli ersättningsskyldig om de bry-

ter mot aktiebolagslagen. Det finns rättsfall som har kommit till tidigare än nämnda,24 men 

dem har inte gjort samma intryck och dessa två rättsfall är dem som flitigast hänvisas till i 

senare praxis, offentliga tryck samt litteratur. 

3.2 NJA 1947 s. 647 

3.2.1 Bakgrund 

Rättsfallet handlar om fem kraftverk som startade ett intressebolag med ett aktiekapital om 

30 000 kr. Intressebolaget hade som tillgång, Sibrodammen. Sibrodammen nyttjades av 

samtliga aktieägare för diverse tjänster. På grund av försummat underhåll av dammen, 

svämmade den över och orsakade skada på annans mark. Markägaren förde talan mot in-

tressebolaget i vattendomstolen och domen vann laga kraft.  

Markägaren vände sig till domstolen för att få skadan ersatt av intressebolaget. Eftersom in-

tressebolagets skulder överskred tillgångarna föresattes bolaget i konkurs. Markägaren vän-

de sig då istället direkt till aktieägarna för att få ersättning för sina skador som orsakades av 

försummelsen. Vattendomstolen och vattenöverdomstolen kom fram till att aktieägarna till 

intressebolaget var skyldiga att ersätta markägaren. 

3.2.2 Högsta domstolen 

Högsta domstolen kom fram till att intressebolaget inte var ett självständigt bolag som ut-

övade självständig verksamhet, utan bolaget bedrevs till förmån av aktieägarna. Intressebo-

laget bildades enbart till att stå som ägare för dammen samt för att finnas till förfogande för 

övriga aktieägare. Aktiekapitalet täckte utgifterna till dammens underhåll och skötsel. Ut-

ifrån domstolens utredning, gjordes aktieägarna ersättningsskyldiga till markägaren och där 

med att ersätta skadan som uppstod genom intressebolaget försummelse. 

                                                 
24 Bland annat NJA 1935 s. 81 och NJA 1942 s. 473.   
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3.2.3 Egna kommentarer 

Skadan som markägaren har lidit som även diskuterats i litteratur25, är en utomobligatorisk 

skada,26 vilket i sig inte relaterar till uppsatsens syfte. Rättsfallets har dock tagits upp i upp-

satsen för sin beskrivning av aktieägares ansvarsgenombrott samt för att beskriva ansvars-

reglerna i aktiebolagslagen.  

Aktieägare bildade intressebolaget för att enbart skydda sina tillgångar, detta gjorde de ge-

nom att låta bolaget stå som ägare för dammen. I och med intressebolaget, har de övriga 

aktieägare begränsat möjligheterna att talan skall väcks mot dem. Aktieägare är inte skyldig 

att förplikta sig till skulder som uppstår, utan aktiebolaget åtar sig den skyldigheten.27 Ak-

tiekapitalet fungerar som en borgensman och förbinder sig till skyldigheter som uppkom-

mer.28 

Ansvarsgenombrott skall även kunna göras gällande vid inomobligatoriska förhållanden, ett 

krav är att den skadelidande parten har varit i god tro; alltså den skadelidande parten skall 

inte ha besväras med motpartsaktiebolagets ställning och ekonomi.29 I teorin skulle aktie-

ägarna vara ersättningsskyldiga enligt 29 kap. ABL om parterna var kontraktsbundna. Ska-

deståndsreglerna i 29 kap. ABL reglerar bara förmögenhetsskador som vållats av något or-

gan i ett aktiebolag.30 För att aktieägare skall göra sig skyldig till skadeståndsansvar för bola-

get, annan aktieägare eller någon annan enligt 29 kap. 3 § ABL skall han vara uppsåtlig eller 

grov oaktsam till sitt beteende.  

3.3 NJA 1975 s. 45 

3.3.1 Bakgrund 

En fysisk person startade och bedrev två bolag Holmenbolaget och Bilbolaget. Ägaren och 

styrelsen bedrev ett kommissionärsförhållande. Holmenbolaget drev rörelsen i eget namn, 

                                                 
25 Sandström, Torsten, uppl. 2, s. 335. 

26 Anledningen till att skadan är utomobligatorisk är grundad på vissa faktorer, dels att det är skada på annans 
mark och dels att det inte finns en avtalsrelation mellan bolaget och den skadelidande parten.  

27 Smiciklas, Martin, uppl. 3, s. 52. 

28 Ibid, s. 52. 

29 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Nordstedts Juridik AB, uppl. 3, Stockholm, 2010, (Sandström, 
Torsten, uppl. 3), s. 339. 

30 Ibid, s. 386. 
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men stod för Bilbolagets räkning.31 Bolaget saknade likvider för att kunna betala för sina 

skulder. Efter eget initiativ, ansökte ägaren och styrelse att bolaget Holmenbolaget skulle 

försättas i konkurs. Konkursboet och borgenärerna förde talan mot huvudbolaget för att 

täcka deras fordringar. 

3.3.2 Högsta domstolen 

Holmenbolaget och Bilbolaget var moderbolag och dotterbolag som drevs under en 

gemensam ledning. Holmenbolaget drevs i en kommission för Bilbolaget. Högsta domsto-

len ansåg inte att det var tillräckligt att göra aktieägare, Bilbolaget skyldiga till att ersätta 

Holmenbolagets borgenärer och konkursbo. Högsta domstolen nekade de två första be-

dömnings kriterierna och dömde på den tredje grunden:32 

(1) Personella gemenskapen mellan bolagen. 

(2) Kommissionsförhållandet mellan bolagen; att Holmenbolaget inte bedrevs själv-

ständigt utan bedrevs i ett själviskt syfte för att stödja Bilbolaget. 

Grundade högsta domstolen sitt beslut på: 

(3) Kapitalbristen i Holmenbolaget. 

Högsta domstolen anförde i sin dom att tillgångarna i Holmenbolaget inte ansågs vara till-

räckliga för att verksamheten skulle kunna bedrivas självständigt och i eget namn. Resur-

serna i Holmenbolaget disponerades för Bilbolagets syfte, utan att de tillhörde dotterbola-

get, Holmenbolaget. Bilbolaget gjorde sig skyldiga att ersätta Holmenbolagets borgenärer 

samt konkursbo. 

3.3.3 Egna kommentarer 

Högsta domstolens yttrande i fallet har lett vad som utgör ansvarsgenombrott. Grundre-

geln för att starta en verksamhet, genom ett aktiebolag är att aktieägare inte har personligt 

ansvar,33 aktiekapitalet som finns i bolaget är till för att skydda aktieägare från att bli per-

sonligt ansvariga, istället åtar sig den juridiska personen ansvar. Ett faktum i som framgår 

av rättsfallet är att det inte är den ”fysiska” aktieägaren som blir personligt ansvarigt utan 

                                                 
31 NJA 1975 s. 45, på s. 62. 

32 Ibid, på s. 64. 

33 1 kap. 3 § ABL. 



 

 
11 

huvudbolaget, alltså den juridiska. Bilbolaget döms för ansvarsgenombrott och blir ersätt-

ningsskyldiga för dotterbolagets skulder.  

Av förutsättningarna i rättsfallet framgår det att ett bolag kan starta ett dotterbolag, för att 

stödja huvudbolaget. Dotterbolaget behöver alltså inte bedrivas helt självständigt. Så länge 

dotterbolagets borgenärer inte lider av en ekonomisk skada, av att huvudbolaget gynnas, 

kan aktieägare teoretiskt komma undan med bedriva ett bolag på samma sätt som framgår 

av förutsättningarna i rättsfallet. Självständighet framgår av att ett bolag har tillräckligt med 

aktiekapital för att kunna ersätta bolagets borgenärer vid liknande situationer. Utifrån grun-

derna i rättsfallet betyder det inte att aktieägare kan på detta sätt komma undan att driva ett 

underkapitaliserat bolag utan att bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser.34 

3.4 Analys  

Förutsättningarna som högsta domstolen har lagt fram i NJA 1947 s 647, är grundläggande 

prejudikat för att avgöra om personligt ansvar föreligger i liknande situationer. Bolagets 

självständighet är direkt kopplat till aktiekapitalet. Bolaget fungerar som en borgensman 

och förpliktar sig till skulder som uppstår för bolaget. Rättsfallet skapar inte hinder för ak-

tiebolagslagens huvudregel, utan den vidareutvecklar de skydd som uppkommer för borge-

närer, om aktieägare undviker att följa lagen. Hade tillräckligt kapital funnits för att ersätta 

skadan som uppstod för bolagets borgenärer hade personligt ansvar inte varit aktuellt. 

I NJA 1975 s. 45, kom högsta domstolen fram till liknande slutsats som i damm-fallet. I 

detta fall har högsta domstolen förtydligat vad som anses vara personligt ansvar. 35 Utifrån 

högsta domstolens tre kriterier kan en slutsats dras till att högsta domstolen inte hindrar fy-

siska eller juridiska personer att starta aktiebolag till syfte att driva dem osjälvständigt.36 Ett 

bolag kan starta ett dotterbolag för att driva en verksamhet till förmån för moderbolaget, 

utan att bli personligt ansvarig. Vad som avgör om en aktieägare blir personligt ansvarig är 

kapitalet i bolaget. Det skall finnas tillräckligt med kapitalet för att skydda borgenärernas in-

tresse. I båda rättsfallen blev endast huvudbolagen personligt ansvariga. De juridiska per-

sonerna blev ansvariga för dotterbolagets förpliktelser vilket skapar ett skydd för de fysiska 

aktieägare, som inte blev direkt ansvariga för de uppkomna förpliktelserna. 

                                                 
34 Lindskog, Stefan, om rörelsekommission, JT vid Stockholms universitet, årgång 2/NR 1/1990-91, s. 15, (Lind-

skog, JT, årgång 2/NR 1/1990-91 s. 15), på s. 47.  

35 Ibid, s. 46. 

36 NJA 1975 s. 45, på s. 64. 
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4 Personligt ansvar 

4.1 Bakgrund 

Grundförutsättningarna för aktiebolag är att aktieägaren inte har ett direkt ägande av till-

gångarna och skulderna i bolaget.37 Ett aktiebolag kan förvärva rättigheter och skyldigheter 

samt skuldsätta sig, därför finns aktiekapitalet som fungerar som bolagets borgensman för 

att skydda aktieägare.38 Aktieägare äger istället rättigheter i bolaget genom sitt aktieinne-

hav.39 Aktiekapitalet i privata aktiebolag som nu har sänkts från tidigare 100 000 kr till 

50 000 kr utgör kapitalsäkerheten i bolaget.40 Den andra aktiebolagsformen är publika ak-

tiebolag, där kapitalinsatsen uppgår till minst 500 000 kr.41 Aktiebolagslagen är dock mer 

anpassad för publika aktiebolag än privata aktiebolag, vilket bidrar till att vissa regler är mer 

svår tillämpade på privata aktiebolag.42 

4.2 Huvudregeln för aktiebolag  

Aktiebolaget består av minst en fysisk - eller en juridisk person, den fysiska personen är den 

som äger aktierna i bolaget medan den juridiska personen som består av bolaget är i form 

av aktiekapital, detta för att skydda de fysiska personerna från att åta sig skyldigheter som 

istället kan ersättas med aktiekapitalet, detta utesluter inte juridiska personer att äga aktier 

eller företa andra rättshandlingar. Enligt huvudregeln i 1 kap. 3 § ABL finns motsvarighe-

ten till kapitalskyddet i bolaget, istället för att åta sig ett personligt ansvar, skall aktiekapita-

let motsvara den skyldigheten.43  

Bolagets storlek skall motsvara den säkerhet bolaget kan åta sig att ersätta, till exempel de 

borgenärer som har lämnat ett lån av något slag. Det finns undantag till huvudregeln där de 

genom lag inte utesluter att aktieägare saknar personligt ansvar. 44 Undantagsregeln är be-

                                                 
37 Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslagen en utförlig genomgång, Björn Lundén information AB, uppl. 2, Näsviken, 

2005, s. 27. 

38 Simiciklas, Martin, uppl. 3, s. 50ff. 

39 Ibid, s. 50. 

40 Prop. 2009/10:61 En sänkning av aktiekapitalet för privata aktiebolag, s. 4. 

41 1 kap 14 § ABL. 

42 Sandström, Torsten, uppl. 2, s. 56. 

43 Svernlöv, Carl m.fl., förslag om sänkt aktiekapital, Ny juridik 4:08 s. 24, på s. 25. 

44 1 kap. 3 § 2st. ABL hänvisar till 25 kap. 19 § ABL. 
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gränsad till om aktieägarna tar ett beslut om att fortsätta verksamheten trots likvidations-

plikt. 

Även i praxis från tidigare 1900-talet, har ansvarsgenombrott upptagits. Aktieägare kunde 

redan då åta sig personligt ansvar, genom att missbruka aktiebolagets karakteristiska form. 

Ett exempel från praxis som redan har nämnts i så kallade damm-fallet. 45    

4.3 Likvidationsreglerna i 25 kap. 18 och 19 §§ ABL 

4.3.1 Allmänt 

Bolagets företrädare svarar solidariskt med styrelsen, om de åtar sig ansvar enligt 25 kap. 18 

§ 2 st. ABL. Om bolagsledamot inte upprättar sig efter vad som följs av 25 kap. 18 § 1 st. 

ABL kan dem bli personlig ansvariga för förpliktelserna som uppstår på grund av försum-

melse. Styrelsen och övriga bolagsledamot med vetskap om styrelsens försummelse skall 

upprätta sig efter 25 kap. 18 § 1 st. ABL om styrelsen har undan låtit att: 

1 p. I enlighet med 13 § upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska 

den i enligt 14 §, 

2 p. i enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, eller 

3 p. i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att bolaget skall gå i likvidation. 

Styrelsens ansvar är att upprätta sig efter följande punkter i 18 §, för att kunna utesluta möj-

ligheten för bolaget att behöva likvidera. Om styrelsen eller någon annan i bolaget väljer att 

inte följa upp kriterierna i paragrafen, kan skador uppstå bolaget till följd av bolagsledamo-

tens oaktsamhet.    

4.3.2 För bolagets företrädare 

Aktieägare kan gemensamt med styrelsen svara för bolagets förpliktelser och åta sig person-

ligt ansvar genom att tillsammans med styrelsen besluta om bolagets fortsatta verksamhet 

genom:46  

Den som med vetskap om styrelsens underlåtenheter handlar på bolagets vägnar svarar soli-

dariskt med styrelsens ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget.  

                                                 
45 NJA 1947 s. 647. 

46 25 kap. 18 § 2 st. ABL. 
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I litteraturen har det givits åsikter som inte uttrycks i lagen, men är relevanta för att kunna 

förstå vad som uttrycks; att endast de som kan söka bolaget i konkurs kan endast falla in i 

25 kap. 18 § 2 st. ABL och bli ansvarsskyldiga övriga intressenter kan då inte falla under la-

gens tillämpningsområde.47 Aktiebolagskommittén godtog kommentaren och gjorde ett tillägg 

om att de som har möjlighet att föra beslut i bolaget skall också kunna falla in i paragrafens 

tillämpningsområde.48 Det innebär att lagen endast tillåter bolagsledamoten; aktieägare, sty-

relseledamot och verkställande direktör att avgöra bolagets framtid.  

4.3.3 För aktieägare 

Personliga betalningsansvaret för aktieägare regleras i 25 kap. 19 § ABL och är undantaget 

till huvudregeln.49 Aktieägare som vet att bolaget har skyldighet att likvideras enligt 17 § 1 

st. ABL men deltar i ett beslut om att fortsätta bolagets verksamhet svarar solidariskt med 

bolagets företrädare som har deltagit i beslutstagandet enligt 18 § och svarar för de förplik-

telser som uppkommer efter den tidpunkt som anges i 17 § 2 st. 

Aktieägares ansvarsplikt måste sammanfalla i samband med att ett beslut förs om bolagets 

likvidation, för att ansvarsreglerna skall kunna göras gällande.50 Det som avgör om en aktie-

ägare skall bli personligt betalningsansvarig är vid avgörandet om bolaget skall fortsätta sin 

verksamhet trots förbrukat kapital. Det främsta exemplet som kan binda en aktieägare till 

personligt ansvar är ifall aktieägare frångår reglerna i 17 § 1 st. ABL och beslutar om att 

fortsätta verksamhet i samband med att kontrollstämman inte har hållits eller att kontroll-

balansräkningen inte har lagts fram.51 Skulle andra kontrollbalansräkningen visa att aktieka-

pitalet inte är tillräckligt i bolaget och aktieägare väljer att fortsätta verksamheten, träder de 

personliga ansvarsreglerna in. Aktieägare behöver inte besluta att verksamheten skall fort-

sätta utan det räcker med att bolaget fortsätter sin verksamhet istället för att likvidera.52 

                                                 
47 Löfgren, Kent, m.fl., Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värde överföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid 

obestånd, Nordstedts Juridik AB, uppl. 4, Stockholm, 2009, s. 61. 

48 Löfgren, Kent, m.fl., uppl. 4, s. 61. 

49 Se avsnitt 4.2 Huvudregeln för aktiebolag. 

50 Andersson, Sten m.fl., Aktiebolagslagen. En kommentar. Del 3. 23-32 kap., Nordstedts Juridik AB, uppl. 1, 
Stockholm, 2007, (Andersson, Sten m.fl., uppl. 1), s. 25:51f. 

51 Kontrollbalansräkning som inte har granskats av bolagets revisor likställs med en kontrollbalansräkning 
som inte har granskats enligt NJA 2005 s. 792. 

52 Prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m., (Prop. 2000/01:150), s. 101. 
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4.4 Personligt betalningsansvar  

4.4.1 Personligt ansvar 

I kommentarerna till 25 kap. 19 § ABL säger att ett beslutstagande om att fortsätta verk-

samheten inte utgör det faktiska avgörandet för att binda en aktieägare betalningsansvar.53 

Det som binder en aktieägare till att bli personligt ansvarig är undanlåtenheten av att inte ta 

ett beslut om likvidation eller att ge anvisningar till styrelsen om att likvidera bolaget.54 Ak-

tieägare måste på eget initiativ upprätta sig efter vad som följs av likvidationsreglerna i 25 

kap. ABL, för att inte åsidosätta sitt ansvar. 

För att bolagets företrädare skall bli personligt betalningsansvariga för bolaget krävs det att 

det föreligger en faktisk kapitalbrist vid samma tidpunkt.55 Bolagsledamot kan bli ansvars-

skyldig då ett yrkande har lagts fram om att det faktiskt föreligger kapitalbrist. Yrkandet 

måste riktas i samband då det faktiska beslutstagandet togs och att bevis skall finnas till 

handa för styrka att aktiekapitalet faktiskt understeg den tillåtna gränsen, det vill säga halva 

aktiekapitalet.56 

Bolagets företrädare kan undkomma personligt betalningsansvar i de fall då det inte har fö-

relegat kapitalbrist i bolaget, 25 kap. 18 § 4 st. ABL.57 Även borgenärerna har ett ansvar att 

granska bolagets räkenskaper innan en fordring lämnas till bolaget nyttjande.58 Högsta 

domstolen har slagit fast i praxis att om borgenären kände till ansvarsgenombrottets om-

ständigheter är aktieägare fri från straff. 59 

Tidigare aktieägare som avyttrar sin aktiepost i bolaget, tordes inte gå fri från personligt an-

svar. Ansvaret kvarstår hos aktieägare även efter avyttrandet och de nuvarande aktieägarna 

kan vända sig direkt mot de tidigare aktieägarna med betalnings anspråk.60 Aktieägare kan 

istället försöka att återställa bolagets aktiekapital för att undkomma personligt ansvar. De 

                                                 
53 Karnov-Plus, Lag kommentarer till 25 kap. 19 § ABL, nedl. 2011-05-17. 

54 Ibid. 

55 Prop. 2000/01:150, s. 99 f. 

56 NJA 1988 s. 620. 

57 Prop. 2000/01:150, s. 99. 

58 NJA 1992 s. 375. 

59 Ibid. 

60 Hovrätten för Västra Sverige, dom 1990-11-16, DT 60, mål nr T272/89. 
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kan alltså inte undkomma personligt ansvar när den väl har trätt in, genom att avyttra sina 

aktier.61 

Enligt författarens åsikt måste en aktieägare vara mer involverad i bolagets räkenskaper än 

vad som framgår av lagtexten, för att minimera sina risker för att bli personligt ansvarsskyl-

dig. Även framtida aktieägare måste ha tillräckligt med kunskap innan de köper aktier i bo-

lag som har förbrukat en del av aktiekapitalet. Skulle kapitalet i bolaget minska till hälften 

av de ursprungliga och likvidations skyldighet börjar gälla för aktieägare, måste ett be-

slutstagande av någon form göras. Fortsätter aktieägare verksamheten finns det risk att ett 

beslutstagande av en tyst accept har gjorts.62 

För bolagets borgenärer kan aktiebolagets storlek även vara viktig förutsättning att veta vil-

ken position aktieägare har handlat som; aktieägare eller styrelseledamot, frågan har sin 

grund för privata aktiebolag då aktieägare kan handla både som styrelse och aktieägare. 

Skadan som borgenären har lidigt skall ersättas av bolagets företrädare. Beslutet kan vara 

viktigt utifrån vilken regel som skall tillämpas, skall reglerna för styrelseledamot eller aktie-

ägare tillämpas. I publika bolag uppstår oftast inte problematiken på samma sätt, då bolags-

ledningen oftast är uppdelad.63  

4.4.2 Har kapitalbrist förelegat? 

I samband med att aktieägare fattar beslutar om bolagets likvidation, skall vid samma tid-

punkt, aktiekapitalet i bolaget har förbrukats det vill säga att den sjunker under den kritiska 

punkten en kontrollbalansräkning upprättas.64 Om aktiekapitalet återhämtar sig senast in-

nan kontrollbalansräkningen skulle ha upprättats undviker bolags ledamot inte blir person-

ligt ansvariga och deras ansvar återgår till det normala.65   

Bevisbördan om anmärkningen att de faktiskt förelåg kapitalbrist, faller hos intressenten, 

som till exempel borgenären.66 Bevisfrågan kring vem som har skyldigheten att väcka talan 

                                                 
61 Löfgren, Kent, Personligt ansvar för aktieägare, Advokaten tidskrift för Sveriges Advokatsamfund, årgång 59, 

nummer 1, Mars 1993, s. 29. 

62 Karnov-Plus, Lag Kommentarer till 25 kap. 19 § ABL, nedl. 2011-05-17. 

63 Sandström, Torsten, uppl. 2, s. 56. 

64 25 kap. 14 § ABL. 

65 NJA 2005 s. 792. Målet berör personligt ansvar för styrelseledamot, eftersom att högsta domstolen även 
berörde frågan om att medansvaret för personligt ansvar även faller bort vid läkning av aktiekapitalet, ansåg 
jag att domen även berör aktieägare som faller inom ramen av 25 kap. 18 § ABL.   

66 Prop. 2000/01:150, s. 50. 
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om ansvar har inte reglerats i lag, utan borgenärens beviskrav har vuxit fram ur praxis. 

Högsta domstolen har slagit fast i praxis att bevisbördan inte ligger hos bolagets ledamot 

att anmäla, utan bevisbördan för yttrande om bolagets kapitalbrist ligger hos den som an-

svaret görs gällande.67 Alltså om borgenären har en fordran på bolaget är det borgenärens 

ansvar att väcka talan mot bolaget. 

4.4.3 Osjälvständighetsrekvisitet 

Från praxis har osjälvständighetsrekvisitet68 vuxit fram, det sätter förvisso krav ur bolags-

rättsligt perspektiv, hur ett bolag kan uppnå en självständig verksamhet. Om ett moderbo-

lag startar ett dotterbolag som till syfte existerar för att gynna moderbolaget, har varken 

dotterbolaget eller moderbolaget gjort sig skyldiga till ansvarsgenombrott till den utsträck-

ningen att ansvarsreglerna skall tillämpas.69 Rekvisitet som framgår av praxisen är visserli-

gen ålderdomlig i sitt slag, men är fortfarande tillämplig till en viss utsträckning.   

Osjälvständighetsrekviet relaterar till bolagets kapital. Ett åsidosättande av borgenärernas 

intresse genom att inte ha tillräckligt med tillgångar i bolaget är ett uteslutande av bolagets 

självständighet.70   

4.4.4 Kapitalbrist 

Kapitalbrist kan uppstå på olika sätt, ett bolag kan till exempel ha lidit efter en ekonomisk 

kris och förbrukat bolagets aktiekapital och har svårt att återhämta sig efter krisen. Andra 

exempel kan vara att bolaget har gjort större investeringar på framtida produkter, dessa kan 

i sig vara problem för verksamheten, då bolagets ledning måste kunna försvara sig i dessa 

situationer och ta beslut om bolagets fortsatta verksamhet.71  

Risk för förlust som förorsakas av till exempel ekonomisk kris eller för framtida produk-

tioner, skyddas inte av lag, bolaget skall ha vetskap om kommande förlustrisker som kan 

                                                 
67 NJA 1942 s. 696. 

68 Andersson, Jan, kapitalskyddet i aktiebolag en lärobok, LitteraturCompagniet AB, uppl. 5, Uppsala, 2005, (An-
dersson, Jan, uppl. 5), s. 215. 

69 Jämför NJA 1947 s. 647 och NJA 1975 s. 45. 

70 SOU 1987:59. Ansvarsgenombrott m.m., (SOU 1987:59), s. 118. 

71 Ibid. 
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komma att uppstå under kommande verksamhets år. Ett bolag skall ha en självständig eko-

nomisk förvaltning för att kunna ersätta sina borgenärer.72  

Bolagets kapital relaterar till att ett bolag bedrivs i ett självständigt syfte.73 Kapitalet i bola-

get skall kunna täcka bolagets skulder i ett likvidationsförfarande. Saknar bolaget kapital 

kan borgenärerna vända sig till aktieägare för att få ersättning för deras tillgångar.  

4.5  Borgenär 

Det finns olika typer av borgenärer som bolag kan vara skyldiga att återbetala lån till, varor 

eller tjänster. Konsumenter är en typ av borgenär, när de handlar i ett bolag riskerar de att 

förlora sitt kapital när bolaget accepterar en betalning mot en vara eller tjänst. Skadan som 

kan uppstå för borgenärer, bland annat för konsumenter är att bolaget likviderar och bor-

genären kompenseras inte för deras skada, oftast beror de på att konsumenten inte har nå-

got intresse av bolagets räkenskaper.74 Även andra borgenärer som har lämnat ett lån till 

bolaget i förhoppning om att inom snar framtid kunna få tillbaka sitt till exempel lån med 

ränta, kan missbedöma bolagets rapporter. 

En borgenär som kände till eller borde ha känt till att kapitalbrist förelåg hos bolaget, kan 

inte i efterhand begära att aktieägare skall bli personligt ansvariga för att betala tillbaka lå-

net.75 Borgenären som har underlag från bolagets förvaltning skall bevaka sitt intresse och 

föra ett beslutstagande utifrån en riskbedömning.76 Bolag och dess företrädare som inte har 

varit i ond tro åtar sig inte personligt ansvar för borgenärers krediter, i de fall bolagets före-

trädare inte följer likvidationslagarna.77  

Det finns två typer av borgenärer, frivilliga och ofrivilliga. De frivilliga borgenärerna är de 

som frivilligt förpliktar sig till bolaget, det kan vara till exempel lånegivare.78 Ofrivilliga bor-

                                                 
72 NJA 1942 s. 473 och NJA 1947 s. 647. 

73 NJA 1975 s. 45. 

74 SOU 1987:59, s. 111. 

75 NJA 1992 s. 375. 

76  Lindskog, JT, årgång 2/NR 1/1990-91 s. 15, på s. 47. 

77 25 kap. 18 § ABL. 

78 Stattin, Daniel, Moderbolags skadeståndsrättsliga ansvar i koncernförhållanden, SvJT 1999 s. 873, (Stattin, SvJT 
1999 s. 895), på s. 895. 
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genärer är sådana som har utan sin vilja har bundit sig till bolaget, ett exempel på en ofrivil-

lig borgenär framgår av damm-fallet79 som orsakades en skada.80   

I fall ingen lider någon skada på grund av bolagsledamotens oaktsamhet finns det inget 

personligt ansvar. I de fallen kommer bolagsledamoten lindrit undan personligt ansvar även 

om de åsidosätter ansvarsreglerna. Om borgenären skulle till exempel vara en bank finns 

ansvarsskyldighet från borgenärens sida att utföra de kontroller som anses vara nödvändiga 

för att säkerställa sitt lån annars riskerar borgenären att få sitt lån nedsatt eller helt falla 

bort.81 Även banker har ansvar att utföra kreditupplysning oavsett tillgängligheten av årsre-

dovisningen och andra nödvändiga rapporter, för att säkerhetsställa att banken har gjort 

vad de har kunna från deras sida.82     

4.6 Analys 

För att reglerna skall vara tillämpliga på den skadelidande parten, krävs det att aktieägare 

bedriver ett osjälvständigt och underkapitaliserat bolag i eget intresse.83 Likvidationsregler-

na är begränsade till sitt uttryck och bör i praktiken kunna tillämpas på bolag med ett be-

gränsat antal aktieägare, som bedriver bolaget med begränsat kapital för eget syfte. 

Dessa utgångspunkter har uttryckts även i praxis bland annat i damm-fallet,84 fanns fem ak-

tieägare som startade och drev bolaget till syfte för aktieägarna, rättsfallet tyder på just de 

begränsningar lagstiftningen har. Hade det inte funnits en borgenär som gjorde anspråk på 

ersättning, skulle inte aktieägarna bli ersättningsskyldiga. I rättsfallet gjorde en borgenär an-

språk på ersättning, borgenären i rättsfallet var ofrivillig.85 Ett liknade fall där aktieägare 

blev personligt ansvarig är i kommissionsfallet,86 som startade ett dotterbolag och drevs till 

förmån för aktieägares intresse. Rättsfallen stödjer författarens resonemang kring begräns-

                                                 
79 NJA 1947 s. 674. 

80 Stattin, SvJT 1999 s. 873, på s. 895. 

81 NJA 1998 s. 734. Rättsfallet handlar om en revisor som har godkänt en felaktig årsredovisning, utifrån den 
felaktiga årsredovisningen fick bolaget ett banklån. Bolaget gick i konkurs och banken kräver revisorn på er-
sättning. Eftersom att banken inte utförde en kreditupplysning på bolaget reducerades bankens yrkande 
som de hade mor revisorn.  

82 Ibid. 

83 NJA 1947 s. 674 jämför med NJA 1975 s. 45. 

84 Ibid. 

85 Stattin, SvJT 1999 s. 873, på s. 895. 

86 NJA 1975 s. 45. 
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ningarna, som redan finns för aktieägares skyldighet att bli personligt ansvar, utöver be-

gränsningarna kan aktieägare undvika helt eller delvis att bli ansvariga. Hade aktieägare i 

båda rättsfallen likviderat bolagen i god tid eller ökat aktiekapitalet hade de nog inte blivit 

personligt ansvariga.     

Personligt ansvar kan undvikas genom att aktiekapitalet i bolaget återgår till de normala. En 

fråga som uppstår är om aktieägares personliga ansvar skulle förhindras ifall bolaget avytt-

rar aktier till utomstående som har tillkommit via en nyemission, till sitt syfte för att justera 

aktiekapitalet? Det skulle vara fullt möjligt ur lagens synvinkel, uppgår aktiekapitalet till 

normal nivå efter den angivna tidpunkten men innan kontrollbalansräkningen senast skulle 

vara upprättad.87 

Borgenären har indirekt inflytande om personligt ansvar föreligger eller inte, borgenären 

och bolaget har ett ansvar att se till att fordringen återkommer till borgenärens besittning. 

Om borgenären försummar sin kontrollplikt det vill säga, om borgenären förlitar sig på ut-

talanden utan att kontrollerar bolagets räkenskaper, kan inte begära ersättning av aktieägare 

om bolaget likviderar. Det ligger även i borgenärens ansvar att göra anspråk hos aktieägare, 

även om aktieägare kan bli personligt ansvariga är det i praktiken svårt för borgenären att 

bevisa att kapitalbrist förelåg vid den tidpunkt då fordran utgavs.  

                                                 
87 25 kap. 18 § 4 st. ABL.  
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5 Skadestånd  

5.1 Bakgrund 

Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen är i förstahand till för att avskräcka aktieägare, sty-

relse, verkställande direktör och revisorn från att orsaka skada mot bolaget eller tredje-

man.88 Tillskillnad från skadeståndslagen som enbart ersätter skador som uppstår genom 

negativt intresse, kan den skadelidande parten genom 29 kap. ABL även få skadestånd för 

det positiva intresset de vill säga utebliven affärsvinst för bolaget.89 Fokusen kommer istäl-

let ligga på förmögenhetsskador som aktieägare vållar bolaget.90  

5.2 Skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL 

Skadeståndstalan i aktiebolagslagen skall väckas i bolagsstämman av majoriteten eller mino-

riteten, som äger minst tio procent av aktierna.91 I aktiebolagslagen regleras skadeståndsla-

garna för förmögenhetsskador som uppstår när någon av bolagets organ uppsåtligen eller 

av oaktsamhet vållat bolaget skada. I 29 kap. 1-3 §§ ABL, regleras skador som vållas utav 

bolagsorganledamoten.  Vad som inte regleras i 29 kap. ABL är skadeförhållandet, ifall bo-

laget vållar en skada mot någon av bolagsorganledamoten eller tredjeman.92 Kravet på ska-

deståndsanspråket är densamma för lagarna, det vill säga att bolaget, aktieägare och tredje-

man kan göra ett skadeståndsanspråk.93 

I praktiken är 29 kap. ABL svår tillämplig, då det är kostsamt för bolaget eller annan att 

väcka talan samt att bolaget offentliggör en negativ bild av bolagsledningen som saknar en 

fungerande gemenskap.94  Lagstiftaren vill genom 29 kap. ABL skapa en fungerande bo-

lagsledning, som sätter bolagets intresse i framkanten.95 Även om det är sedvänja att bola-

gets ledamot skall agera för bolagets intresse har skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen ett 

                                                 
88 Sandström, Torsten, uppl. 3, s. 385. 

89 Ibid, s. 386. 

90 29 kap. 3 § ABL. 

91 Bergström, Clas, uppl. 3, s. 120. 

92 Sandström, Torsten, uppl. 3, s. 385. 

93 Kumlien, Johanna, något om den aktiebolagsrättsliga jämkningsregeln, SvJT 2009 s. 842, på s. 843. 

94 Sandström, Torsten, uppl. 3, s. 385. 

95 Ibid, s. 386. 
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syfte att uppfylla, att uppsåtligen inte skada bolaget. Ett konkurrerande bolag kan gynnas 

genom att bolaget uppsåtligen skadas genom uppsåt eller grov oaktsamhet. 

5.3 Aktieägares skadeståndsansvar 

5.3.1 Skadeståndsansvar för aktieägare 

Aktieägare kan handla för eget syfte och har alltså ingen skyldighet som övriga sysslomän 

att handla för bolagets intresse.96 En aktieägare har ingen avtalsrelation till bolaget som öv-

riga sysslomän och har i och med de en begränsad skyldighet till bolaget förpliktelser till-

skillnad från övriga sysslomän. 97Aktieägare som deltar i bolagets förvaltning, kan åsidosätta 

bolagets intressen för att främja sitt eget, utan att talan om skadestånd kan väckas mot ak-

tieägare av bolaget eller tredjeman.98 Friheten aktieägare har att främja sitt intresse utesluter 

inte riskerna att aktieägare kan bli skadeståndsskyldig.99  

Reglerna om skadeståndsskyldighet är begränsade för aktieägare, tillskillnad från övriga 

sysslomän som inte har lika begränsat ansvar. För att en aktieägare skall bli skadestånds-

skyldig mot bolaget krävs det överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredo-

visning eller bolagsordningen sker med uppsåt eller grov oaktsamhet.  

Det finns händelser som aktieägare kan bli skadeståndsansvarig, om aktieägare väljer att 

grovt uppsåtligen eller oaktsam till exempel deltar i beslut om fastställande av oriktig ba-

lansräkning och utdelning av vinstmedel som inte är utdelningsbara.100 Även andra fall som 

kan vara missvisande samt kostsamma för bolaget genom att aktieägare inte följer vad som 

sägs av lag och bolagsordning.    

5.3.2 Vårdplikt 

Aktieägare har inte lika betungande ansvar som styrelsen, de behöver inte vårda bolagets 

intresse till skillnad från styrelsen. Eftersom att en aktieägare inte behöver vara delaktig i 

bolagets förvaltning, utesluts nästan aktieägares risk från att bli skadeståndsskyldiga.101 

Hade ansvarsreglerna främst för aktieägare och styrelse i publika aktiebolag, varit på samma 

                                                 
96 Andersson, Sten m.fl., uppl. 1, s. 29:17. 

97 Sandström, Torsten, uppl. 3, s. 400. 

98 Prop. 1975:103 Om förslag till ny aktiebolagslag, m.m., (Prop. 1975:103), s 541. 

99 Skog, Rolf m.fl., uppl. 1, s. 130. 

100 Karnov-Plus, Lag kommentarer till 29 kap. 3 § ABL, nedl. 2011-05-17. 

101 29 kap. 3 § ABL. 



 

 
23 

nivå, skulle de kanske finnas en risk att aktieägares ansvar hade blivit för betungande och 

att framtida aktieägare inte skulle vilja större investeringar i bolaget för att undvika att ha 

inflytande i förvaltningen på grund av att de saknar tillräckligt med kunskap men även för 

att riskera att bli skadeståndsskyldig. 

Bolaget ersätter kontanta medel mot aktier i bolaget, av den anledningen är inte aktieägare 

kontraktsbundna med bolaget. Aktieägares intresse i bolaget är att tjäna på investeringen 

som har gjorts på bolaget. Aktiebolagets storlek har en stor betydelse för aktieägares an-

svar, i mindre bolag har aktieägare ett större inflytande och ansvar för att verksamheten 

skall strömma in likvider i bolaget medan i större bolag relaterar aktieägares ansvar till anta-

let aktier som aktieägare har.  

I privata aktiebolag och fåmansaktiebolag, med en mindre ägarstruktur oftast aktieägares 

privata ekonomi beroende av bolagets framgång. Medan i publika aktiebolag med en större 

ägarstruktur samt med en starkare finansiering har aktieägare med ett inflytande i bolaget, 

alltså med en större aktiepost ett större utrymme att vara självika och besluta i förmån för 

deras intresse. Intresset av att främja bolagets intresse prioriteras inte på samma sätt ju stör-

re bolag och ju fler aktieägare de finns i bolaget. De som följs av 29 kap. 3 § ABL är att det 

inte görs någon skillnad mellan aktieägare samt på bolagets storlek, teoretiskt kan vilken ak-

tieägare som helst bli skadeståndsskyldig men i praktiken begränsas skadeståndsskyldighe-

ten till aktieägare med större inflytande i bolaget. 

5.3.3 Aktieägares skadeståndsskyldighet: vilka brott kan vara bindande 

Genom att en aktieägare medverkar till överträdelse av aktiebolagslagen, lag om årsredovis-

ning eller bolagsordningen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och orsakar bolaget eller 

annan aktieägare en skada, kan aktieägare göra sig skyldig till skadestånds ansvar och talan 

kan väckas mot dem.102 I de fall ett stämmobeslut som aktieägare bedriver igenom, strider 

mot generalklausulerna103 kan ett skadeståndsanspråk väckas.104 Även i beslut om faststäl-

                                                 
102 Svensson, Bo m.fl., Nya aktiebolagslagen reglerna från den 1 Januari 2006, Tholin & Larsson förlag, uppl. 1, Gö-

teborg, 2005, (Svensson, Bo m.fl., uppl. 1), s.237. se även Karnov-Plus, Lag kommentarer till 29 kap. 3 § 
ABL, nedl. 2011-05-17. 

103 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL. 

104 Svensson, Bo m.fl., uppl. 1, s.237. 
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landet av oriktig balansräkning eller utdelning av outdelningsbara vinstmedel kan ett ska-

deståndsanspråk väckas.105 

Om majoriteten av aktieägare röstar igenom ett beslut, om en ovilkorig värde överföring 

som leder till att bolagets fordringsägare inte kan få betalt, kan även aktieägare bli indirekt 

ersättningsskyldiga till bolaget.106 Aktieägare kan i övrigt rösta på beslut som kan leda till 

skadestånd, utan att dem själva inte blir ersättningsskyldiga på grund av att det inte var 

uppsåtligt eller av grovt oaktsamhet vid beslutstagandet.107 

5.4 Gränsdragning för skadeståndsskyldighet för enskilda aktie-

ägare 

Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen är svårtolkade i den bemärkelsen att, det är näst intill 

omöjligt för en aktieägare att bli ersättningsskyldig mot bolaget.108 Aktieägares ansvar be-

gränsas radikalt, vilket är en anledning till varför personer väljer att startar - eller köpa aktier 

i aktiebolag. Aktieägare kan ta beslut tillsammans med styrelseledamöterna utan att själv bli 

skadeståndsskyldig.  

Ett beslut som orsakar skada för bolaget på grund av aktieägares försummelse, skall teore-

tiskt leda till ett skadeståndsansvar för aktieägare. Aktieägare skall inte missbruka sin ställ-

ning i bolaget för att skada bolaget, annan aktieägare eller tredjeman.109 Orsakas en skada, 

som hamnar utanför aktieägares tillämpningsområde riskerar denne då att bli skadestånds-

skyldig. Det krävs att en aktieägare handlar i strid mot vad som följs av 29 kap. 3 § ABL 

men även att en skada sker. Skulle en aktieägare handla i strid mot lag och ingen skada skul-

le följas av handlingen, går aktieägare fri från åtal. 

5.5 Gemensamt skadeståndsansvar och jämkning av skadestånd 

Aktieägare skall ses som egna individ, då varje aktieägare för sitt beslut för eget intresse.110  

Skulle bolaget väcka talan om skadestånd mot flera aktieägare kan aktieägare svara solida-

                                                 
105 Skog, Rolf m.fl., uppl.1, s. 130f. 

106 Karnov-Plus, Lag kommentarer till 29 kap. 3 § ABL, nedl. 2011-05-11. 

107 Ibid. 

108 Andersson, Jan, uppl. 5, s. 14. 

109 Prop. 1975:103, s. 541f. 

110 Sandström, Torsten, uppl. 3, s. 401. 



 

 
25 

riskt för den uppkomna skadan.111 Aktieägare kan efter att en dom har avlagts om ett soli-

dariskt skadestånd som aktieägare är skyldiga att ersätta bolaget, fördela skadeståndet mel-

lan aktieägare, efter vad som är skäligt till omständigheterna.112 Skulle någon aktieägare av 

någon anledning tillfogad en större del av skadan, kan den aktieägare svara för en större del 

av skadeståndet.113 Om någon aktieägare inte skulle betala skadestånd eller har jämkat del 

av skadeståndet, kan övriga, som har svarat solidariskt med den aktieägare kräva den på 

mellan skillnad av betalningen.114 

Minoritetsskyddet i 29 kap. 7 § ABL är till för att majoritetsägare inte skall utnyttja sitt 

maktmissbruk, då minoritetens skadeståndstalan, har en betydande inverkan för att för-

hindra beslut om ansvarsfrihet.115 En aktieägare får varken företräda sig själv eller genom 

ombud rösta om talan om befrielse från skadeståndsansvar, då aktieägare anses vara jäv, 

utan övriga aktieägare skall besluta om skadeståndsanspråket.116 

Om skadeståndet anses vara oskärligt till sitt belopp kan den jämkas.117 Jämkningsregeln i 

29 kap. ABL fungerar även om skadeståndet gavs vid brottslig gärning, men om den brotts-

liga gärningen skedde uppsåtligen kan jämkningsreglerna inte tillämpas.118 Skadeståndet kan 

jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingen, skadans storlek och omständig-

heterna i övrigt.119 

Jämkningsreglerna i aktiebolagslagen är exklusiva och tillämpas bara vid associationsrättsli-

ga skadeståndsanspråk och går troligen inte att tillämpa analogt på bolagsmän och tredje-

man.120 Jämkning av skadeståndet enligt 29 kap 5 § ABL är begränsad till 29 kap. 1-3 §§ 

ABL och utesluter då alla andra som inte bolagsmän som inte nämns i paragraferna. Jämk-

                                                 
111 29 kap. 6 § ABL. 

112 Prop. 1975:103, s. 543. 

113 Ibid. 

114 NJA 2006 s. 136. 

115 Prop. 1975:103, s. 545. 

116 7 kap. 46 § 1 st. 2 p. ABL. 

117 29 kap 5 § ABL. 

118 Prop. 1975:103, s. 542. 

119 NJA 2006 s. 136. 

120 Prop. 1972:5 Förslag till skadeståndslag m.m., s. 564. 
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ning skall ske med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i öv-

rigt. 

5.6 Analys 

Det finns vissa situationer där aktieägare kan handla i strid mot 29 kap. 3 § ABL och de är 

bland annat ifall aktieägare röstar igenom en oriktig balansräkning. En handling som leder 

till skada behöver nödvändigtvis innebära att skadan har en ekonomisk påföljd, vilket ute-

sluter aktieägares ersättningsskyldighet. Reglerna för aktieägares skadestånds är i likhet med 

ansvarsreglerna i 25 kap. 18 och 19 §§ ABL begränsade, aktieägare kan begränsa sitt ansvar 

utifrån iakttagelser på bolagets förvaltning, väljer en aktieägare att vara aktiv i bolaget och 

föra beslut, innebär inte att aktieägaren är oaktsam.  

Borgenärerna kan även ha orsakats skada genom aktieägares uppsåt eller grova oaktsamhet 

givit en oriktig balansräkning. Det har förekommit i praxis där en bank som försummar att 

kontrollera bolagets handlingar inte kunnat begära att aktieägare skall ersätta banken för 

den skada dem har lidit genom aktieägares försummelse, det gäller både för aktieägares per-

sonliga ansvar samt skadestånd.121 Borgenärernas ansvar definieras av ansvarsreglerna, ak-

tieägare och borgenärerna har lika stort ansvar att prestera för varandra, borgenären måste 

utesluta riskerna för att förlora sitt kapital medan aktieägaren skall försäkra att borgenärens 

kommer att kapitalet kommer att tillgodoses på bästa möjliga sätt. 

                                                 
121 NJA 1998 s. 734. 
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6 Analys 

Syftet med uppsatsen är hur aktieägare kan bli personligt ansvariga och skadeståndsskyldiga 

mot bolaget enligt aktiebolagslagen. En fråga som relaterar till syftet är ifall aktieägaren kan 

ersätta samma handling det vill säga skadan två gånger?          

Vad som oftast sker i situationer där aktieägare blir personligt ansvariga och skadestånds-

skyldiga är att aktieägare blir personligt ansvariga för skadestånd som uppkommer av att 

bolaget har likviderat. Aktieägare ersätter bolaget för skadan som de har orsakat. Alltså så 

ersätter inte aktieägare samma handling två gånger.      

Både ansvarsreglerna i 25 kap. 18 och 19 §§ och skadeståndsreglerna 29 kap. 3 § ABL är 

redan från sitt ursprung väldigt begränsade och svår tillämpa i individuella situationer. Möj-

ligheten att aktieägare i praktiken skulle åta sig personligt ansvar och skadeståndsansvar är 

extremt ovanligt. Reglerna för personligt ansvar är framtagna för borgenärer som inte kan 

begära sin fordran från bolaget, utan kan istället vända sig till aktieägare.122 Medan ska-

deståndsreglerna skyddar bolaget och tredjeman från att orsakas skada av bolagets aktieäga-

re och sysslomän. Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen reglerar inte skadeståndsmöjlighe-

ten om bolaget orsakar skada mot befintliga aktieägare och sysslomän. 

Aktier i ett bolag kan ägas av både fysiska personer och juridiska personer, reglerna för per-

sonligt ansvar och skadestånd i aktiebolagslagen har inte uttryckt någon skillnad mellan de-

ras handlande och ersättningsskyldighet. Aktieägare har av vad som följts av lag likställts, av 

detta kan ansvarsregler som följs av aktiebolagslagen i praktiken skilja mellan aktieägare, då 

en fysisk aktieägare kan skyddas från att bli direkt skadestånds skyldig och personlig ansva-

rig för bolagets förpliktelser medan juridiska aktieägare inte har den möjligheten.  

Situation som skulle kunna uppstå i specifika fall, där ett begränsat antal juridiska aktieägare 

startar ett aktiebolag med ett begränsat kapital, vid sidan om det verkliga bolaget och driva 

bolaget till syfte för att gynna aktieägares intresse, genom dem orsaka ekonomisk skada för 

borgenärerna eller genom att ge ovillkorlig vinst utdelningar till aktieägare. Borgenärernas 

förtroende kan ha erhållits genom en oriktig balansräkning. Föreliggande situationer är yt-

terst sällsynta och skulle kunna jämföras med vad som resulterades i NJA 1947 s. 674, hade 

skadan istället orsakats en frivillig borgenär, hade aktieägarna blivit både skadeståndsskyldi-

                                                 
122 SOU 1987:59. Ansvarsgenombrott m.m., s. 11. 
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ga mot bolaget eller direkt till borgenären och personligt ansvariga för bolagets förpliktel-

ser.  

Vad som inte diskuteras i litteraturen och i praxis är benämningen av den fysiska personens 

personliga ansvar. Vad som förekom i NJA 1947 s. 674 var att aktieägare till det likviderade 

bolaget var aktiebolag alltså juridiska personer som ägde lika stor andel vardera, dessa fem 

aktieägare blev personlig ansvariga att ersätta de likviderade bolagets skulder. NJA 1975 s. 

45 hade samma utfall, det vill säga att huvudbolaget som var aktieägare till dotterbolagets 

aktier blev personligt ansvarig för bolagets skulder efter likvidationen. I båda fallen blev 

inte de fysiska aktieägare personligt ansvariga, alltså kan fysiska aktieägare skydda sig själva 

från att bli personligt ansvariga genom att starta ett bolag och bedriva ett underkapitaliserat 

dotterbolag för aktieägares själviska syfte på detta sätt orsakas inte den fysiska personen 

någon ekonomisk skada. 

Orsakssambandet mellan personligt ansvar enligt likvidationsreglerna och skadeståndsan-

svar är omöjligt för en fysisk person att göra sig direkt skyldig till. Ansvarsreglerna för juri-

diska personer har nästan blivit besvarade i NJA 1947 s. 674, hade skadeståndet varit in-

omobligatoriskt och fallit under 29 kap. 3 § ABL, hade frågan besvarats ifall juridiska aktie-

ägare kan bli ersättningsskyldiga eller inte.  

Författaren utesluter att fysiska personer skulle kunna starta ett aktiebolag för att sedan 

skada bedriva bolaget underkapitaliserat till eget syfte, detta tordes inte hända i praktiken. 

Skadeståndsreglerna skulle extremt begränsade sammanhang möjligen fungerar, ifall en fy-

sisk aktieägare skulle orsaka en skada på bolaget på grund av uppsåt eller oaktsamhet för att 

möjligen kunna dra till dig potentiella aktieägare och borgenärer. 
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7 Slutsats 

Hur en aktieägare kan bli personligt ansvarig och skadeståndsskyldig? 

Aktieägare kan göra sig skyldiga till personligt ansvar och skadestånd enligt vad som följs av 

aktiebolagslagen. Lagstiftningen har sina begränsningar men är nödvändiga för att aktieäga-

re inte skall åsidosätta aktiebolagslagens huvudregel. I regler krävs det ett orsakssamband 

det vill säga att en skada sker, för att aktieägare skall bli personligt ansvariga efter en likvi-

dation. Det är inte ovanligt att borgenärer orsakas av en ekonomisk skada till följd av bola-

gets försummelse.  

Aktieägare skulle kunna göra sig skyldiga till både personligt ansvar och skadestånd men 

det är ytterst ovanligt, det krävs enligt författaren att aktieägare är fullt medveten om ska-

dorna som aktieägare vållar bolaget. För att kunna bli personligt ansvarig och skadestånds-

skyldig för bolagets förpliktelser skall ett begränsat antal fysiska personer starta ett huvud-

bolag och genom huvudbolaget starta ett dotterbolag, som bedrivs underkapitaliserat och 

för att främja aktieägares intresse. I samband med dem orsaka skada för borgenärer. För att 

aktieägare även skall bli skadeståndsskyldiga krävs att de uppsåtligen eller av grov oaktsam-

het orsakar bolaget skada, detta kan vara genom att dela ut vinstmedel till aktieägarna som 

inte är utdelningsbara eller godkänna en oriktigbalansräkning. 

Kan aktieägare bli personligt ansvarig och skadeståndsskyldig och hur kan aktieägare und-

komma förpliktelserna? 

Det finns två typer av aktieägare; fysiska och juridiska, båda kan förvärva rättskapacitet, det 

vill säga företa rättigheter och skyldigheter. Enligt författarens kan endast juridiska aktie-

ägare bli personligt ansvariga och skadeståndsskyldiga. Fysiska aktieägare kan endast bli in-

direkt ersättningsskyldiga för förpliktelserna. Det enda sättet en fysisk aktieägare skulle 

kunna bli både personligt ansvarig och skadeståndsskyldig är ifall aktieägare orsakar en 

ekonomisk skada mot sig själv, vilket författaren anser är obefintligt. Fysiska aktieägare 

skyddas genom att huvudbolaget som i exemplet ovan äger aktierna till dotterbolaget, bor-

genärer som då väcker talan för ersättning, väcker då talan mot huvudbolaget som är aktie-

ägare, alltså blir den fysiska aktieägaren inte ersättningsskyldig. För att bolaget skall und-

komma att bli personligt ansvarigt räcker de med att justera aktiekapitalet så att de uppnår 

sin normala nivå för att borgenärerna inte skall lida en ekonomisk skada.     
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8 Sammanfattning 

Aktieägare som för beslut om att fortsätta verksamheten vid den kritiska tidpunkten, kan 

förorsaka att de blir personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Borgenärer måste väcka 

talan mot aktieägare för att kunna få ersättning för den skada de har lidit. Vad som avgör 

om aktieägare blir personligt ansvarig eller inte är beslutstagandet, aktieägare kan även bli 

personlig ansvarig utan att beslut tas genom att forsätter verksamheten, alltså tyst accept. 

Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen är utformade för att tillvara ta bolagets intresse, det 

vill säga att aktieägare och övriga sysslomän skall främja för bolagets intresse och inte orsa-

ka skador. 

Reglerna för aktieägares ersättningsskyldigheter är svår tillämpliga och är anpassade till spe-

cifika fall. För att personligt ansvar skall förekomma i praktiken skulle de innebära att ett 

aktiebolag startar ett dotterbolag, som bedrivs underkapitaliserat till syfte att gynna aktie-

ägare. Utöver krävs det att bolaget orsakar skada åt borgenärer, för att dessa sedan skall 

kunna kräva ersättning från aktieägare. För att aktieägare skall kunna bli skadeståndsskyldi-

ga enligt aktiebolagslagen skall aktieägare genom uppsåt eller oaktsamhet infria skada mot 

bolaget, genom att till exempel godkänna en oriktigbalansräkning. 

Fysiska personer, kan utesluta att förplikta sig till att bli direkt ansvariga för de likviderade 

bolagets betalnings ansvar. För att ansvarsreglerna skall kunna tillämpas krävs det att ett 

underkapitaliserat bolag bedrivs genom ett huvud bolag, på detta sätt är huvudbolaget, allt-

så den juridiska personen aktieägaren och där med blir den juridiska personen ansvarig för 

de förpliktelser som uppkommer.  
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