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Abstract 

In Sweden, there has been legislation regarding the duty to wind up a company when there 

has been a significant loss of the subscribed share capital since 1895. The idea behind the 

legislation is the perception of share capital as security for the creditors of the company. The 

company directors have the responsibility to act in accordance with the current legislation. 

The directors risk to be held liable for the commitments that has been undertaken by the 

company during the period of time of which the directors have failed to act in accordance 

with the legislation. 

 

The Swedish legislation has been heavily criticized. An important issue that has been 

identified by the critics is the fact that the legislation, due to it´s systematics, makes an 

unjustified distinction between existing creditors and future creditors. As a result, future 

creditors are better protected then the existing ones. Another important issue with the current 

legislation is the economical efficiency. The Swedish legislation cause problems such as 

moral hazard and agency problems. The reasons behind these problems are the conflict of 

interests between creditors and the directors of a company and the fact there is no rule under 

Swedish law that addresses this conflict efficiently. 

 

In English law this conflict of interests has been identified and addressed. The wrongful 

trading provision in the English companies act aim to neutralize these efficiency issues by 

forcing the directors of a company to take the interests of creditors into consideration when 

the company is insolvent, or an insolvency is imminent and unavoidable. If the directors 

doesn´t take the creditors interests into consideration the directors will be held personally 

liable by the court and forced to pay the company as much as the judge deem proper. 

 

In comparison with the Swedish legislation, the wrongful trading provisions seem to be 

superior. If a rule, like the wrongful trading one, were to be implemented in Swedish law the 

economical efficiency of the legislation would be improved and the unjust distinction between 

creditors would be eliminated. Bigger reforms are needed in order to fully address the flaws 

of the current Swedish legislation, but some of the much needed bigger reforms are not likely 

to be supported. A Swedish rule of wrongful trading are more likely to be supported and must 

be seen as a necessary reform in order to address some of the more urgent issues of the 

current legislation.  
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Aktiebolaget är i svensk rätt föremål för en omfattande reglering. Mycket av den svenska 

aktiebolagsrätten syftar till att skapa balans mellan motstående intressen. Tillkomsten av 

kategoriseringar som minoritetskyddsregler och borgenärskyddsregler vittnar om just detta. En 

praktiskt mycket viktig sådan reglering där motståenden intressen ställs på sin spets är reglerna 

om kapitalbrist. Borgenärernas intressen att få betalt för sina fordringar ställs mot aktieägarnas 

intresse och frihet av att fortsätta bedriva verksamheten. Två principiellt mycket viktiga 

intressen som kräver en ändamålsenlig och effektiv reglering. 

 

De nuvarande kapitalbristreglerna bygger på att styrelsen bär ansvaret för att agera i enlighet 

med reglerna. Skulle reglerna inte efterlevas riskerar styrelseledamöterna att bli personligt 

medansvariga för de bolagsåtaganden som ingåtts under ansvarsperioden. Det saknas dock en 

uttrycklig reglering för hur styrelsen i ett svenskt aktiebolag ska agera i den fortsatta driften av 

verksamheten efter det att regelverket satts i spel, men beslut om likvidation ännu inte fattats. 

Detsamma gäller för bolagets verkställande direktör som tillsammans med styrelsen utgör 

bolagets ledning och bär det huvudsakliga ansvaret för bolagets verksamhet. 

 

Då ett bolag lider av kapitalbrist har både styrelseledamöterna, den verkställande direktören 

och aktieägarna ett intresse av att verksamheten fortsätter medan bolagets borgenärer har ett 

motstående intresse av att bolaget avvecklas, i tillräckligt god tid, så att borgenärerna kan få 

betalt för sina fordringar. Avsaknaden av regler för den fortsatta driften av bolaget efter det att 

bolaget har nått gränsen för en kritisk kapitalbrist kan innebära ett direkt hot mot bolagets 

borgenärer då bolagsledningens intresse står i direkt konflikt med borgenärernas. Detta är 

naturligtvis problematiskt med hänsyn till regleringens syfte att skydda bolagsborgenärerna. 

Det eftersträvas, som nämnts tidigare, en balans mellan just aktieägar- och borgenärsintressen 

och detta riskerar att sätta den önskade balansen ur spel, till nackdel för borgenärerna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Frågan är om avsaknaden av uttryckliga regler för styrelsen och den verkställande direktörens 

fortsatta drift av verksamheten innebär ett tillräckligt stort hot mot befintliga 

bolagsborgenärernas intressen för att kapitalbristreglerna inte ska anses vara ändamålsenliga. 
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Uppsatsen syftar till att utreda just denna fråga genom att undersöka kapitalbristreglernas 

utformning, såväl som reglernas ekonomiska effektivitet. Slutligen avser uppsatsen också att 

redogöra för den motsvarande regleringen i England i syfte att analysera om den engelska 

regleringen skulle kunna användas för svenskt vidkommande och vilka effekter detta skulle ha 

på skyddet för bolagets befintliga borgenärer. 

 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen kommer huvudsakligen en rättsdogmatiskmetod att tillämpas. Det innebär att de 

traditionella rättskällorna kommer att undersökas i syfte att besvara uppsatsens frågeställning 

och syfte1, vilket i detta fall är att utreda om kapitalbristreglerna och avsaknaden av uttryckliga 

regler för styrelsen och den verkställande direktörens fortsatta drift av bolaget då bolaget lider 

av kritisk kapitalbrist utgör ett hot mot bolagets befintliga borgenärer.  

 

I syfte att fördjupa uppsatsens analys av det potentiella problemet med kapitalbristreglerna och 

avsaknaden av uttryckliga regler kommer också rättsekonomisk metod att tillämpas. Med 

rättsekonomisk metod menas att man analyserar rätten från ett strikt ekonomiskt perspektiv och 

att man lämnar den traditionella rättsdogmatiska metoden därhän.2 För att förstå den 

rättsekonomiska metoden måste man förstå den ekonomiska synen på rätten. Rättsekonomiskt 

metod ser rätten som ett medel för att uppnå en högre nivå av ekonomisk välfärd, och med det 

menar rättsekonomer att rättsreglerna ska maximera ekonomisk effektivitet.3 Det finns olika 

definitioner av vad ekonomisk effektivitet är men de vanligaste definitionerna är 

paretoeffektivitet och Kaldor-Hicks effektivitet.4 Med paretoeffektivitet menas att en rättsregel, 

transaktion eller annan åtgärd ökar den ekonomiska välfärden för åtminstone en part medan den 

andra parten inte lider av en försämrad välfärd.5 Kaldor-Hicks effektivitet å andra sidan uppstår 

när välfärdsökningen för den ena parten är större än den välfärdsminskning som den andra 

parten potentiellt lider.6  

 

De nationalekonomiska teorierna som kommer tillämpas i syfte att analysera rätten ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv är teorin om moral hazard och agent-principal teori (agentteori). 

                                                      
1 Korling och Zamboni s. 21. 
2 Korling och Zamboni s. 175. 
3 Korling och Zamboni s. 175 f. 
4 Korling och Zamboni s. 176. 
5 Korling och Zamboni s. 176. 
6 Korling och Zamboni s. 176. 
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Dessa teorier kommer redogöras för senare i uppsatsen men det kan vara av intresse att belysa 

den kritik som riktats mot teorierna och rättsekonomisk metod i allmänhet. Rättsekonomisk 

metod samt de nationalekonomiska teorierna har kritiserats för dess strikta syn på människan 

som en ekonomiskt rationell och välfärdsmaximerande varelse som inte fattar beslut på 

grundval av något annat.7 Kritik har också riktats mot svårigheterna att avgöra storleken på de 

välfärdsökningar eller välfärdsminskningar som en transaktion, åtgärd eller rättsregel utgör och 

som ska ligga till grund för bedömningen huruvida det föreligger en ekonomisk effektivitet 

eller inte.8  

 

Utöver den rättsdogmatiska metoden och den rättsekonomiska metoden kommer också en 

komparativ metod att tillämpas. Med komparativ metod menas att man gör en systematisk 

jämförelse mellan två eller flera nationella rättsordningar.7 Detta skiljer sig markant från de 

flesta andra metoder som används inom rättsvetenskapen där enbart den nationella 

rättsordningen analyseras.8 Den komparativa metoden kommer att användas för att belysa 

skillnaderna mellan den svenska och engelska rätten på det relevanta området. 

 

Materialet som kommer att användas i uppsatsen kommer att variera men tyngdpunkten ligger 

på förarbeten och doktrin. Rättsfall kommer användas i den mån att det behövs för att förtydliga 

rättsreglernas tillämpning. Nationalekonomisk forskning kommer också användas, främst i 

syfte att underbygga den rättsekonomiska analysen. För den komparativa utblicken mot engelsk 

rätt kommer främst engelsk doktrin att tillämpas men också engelska författningar och eventuell 

praxis i den utsträckning det anses nödvändigt. 

 

1.4 Avgränsning  

Kapitalbristreglerna är en del av de regler som brukar kallas för kapitalskyddsreglerna. Dessa 

regler kan sägas utgöra ett system av regler vars syfte är att på olika sätt skydda bolagets kapital 

och i förlängningen dess borgenärer. Uppsatsen fortsatta framställning kommer inte att 

behandla hela kapitalskyddssystemet utan kommer att koncentreras till kapitalbristreglerna. 

Annan aktiebolagsrätt kommer således enbart redogöras för om den fyller en viktig funktion 

för att ge läsaren förståelse för kapitalbristreglerna och dess betydelse för bolagsborgenärer, 

aktieägare eller andra relevanta intressenter.  

                                                      
7 Korling och Zamboni s. 141. 
8 Korling och Zamboni s. 141. 
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Uppsatsen har inte för avsikt att utreda ändamålsenligheten i Sveriges val av att koppla 

tvångslikvidationsplikten till aktiekapitalets storlek. Frågan har varit föremål för en omfattande 

juridisk debatt och det har skrivits flertalet böcker på området varför en sådant utläggning skulle 

vara överflödig. För den som vill fördjupa sig inom detta område rekommenderas 

Kapitalskyddet i aktiebolag av Jan Andersson. Inte heller kommer lämpligheten av att mindre 

bolag utan revisor inte behöver låta kontrollbalansräkningen granskas av en revisor att beröras, 

fast än det är något som kan anses utgöra en risk för bolagets borgenärer. Anledningen till att 

detta inte kommer att beröras i någon vidare utsträckning är för att frågan går längre än bara 

huruvida bolag med kapitalbrist bör ha en revisor eller inte och en omfattande redogörelse för 

de motiv som ligger bakom valet av denna reglering skulle bli alldeles för omfattande och 

tidskrävande för den här uppsatsen. 

 

Uppsatsen syftar till, som tidigare nämnts, att utreda huruvida de aktiebolagsrättsliga reglerna 

om tvångslikvidation vid kapitalbrist utgör ett ändamålsenligt skydd för bolagets borgenärer 

eller inte. Av den anledningen kommer varken konkursinstitutet eller möjligheten för 

borgenärer att avtala om säkerheter att behandlas.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer likvidationsinstitutet i allmänhet att diskuteras för att sedan utmynna i 

en redogörelse av de rättsliga övervägandena som ligger bakom den nuvarande 

kapitalbristregleringen och vad reglerna syftar att åstadkomma (kap. 2). Kapitalbristreglerna 

kommer sedan att presenteras i syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för regleringens 

systematik (kap. 3). Efter detta kommer en fördjupad redogörelse av kapitalbristreglerna och 

det borgenärskydd som befintliga bolagsborgenärer erhåller att göras (kap. 4). Denna del 

kommer också kompletteras med en redogörelse för skadeståndsmöjlighetens betydelse för 

borgenärerna. Efter detta kommer en rättsekonomisk analys att göras i syfte at utreda om 

regleringen är ekonomiskt effektiv (kap. 5). Därefter kommer den engelska regleringen om 

wrongful trading att redogöras för (kap. 6). En komparativ analys kommer sedan göras i syfte 

att förstå hur en wrongful trading-liknande regel skulle kunna inkorporeras i svensk 

kapitalbristreglering och vilka effekter det skulle få (kap. 7). Slutligen kommer en avslutande 

och övergripande slutsats att presenteras (kap. 8).  



 9 

2. Allmänt om likvidation 

 

2.1 Avveckling av bolag 

När ett aktiebolag av någon anledning ska avveckla sin verksamhet görs detta vanligtvis genom 

att bolaget träder i likvidation. Som namnet antyder så handlar det om att bolaget likvideras och 

att överskottet skiftas ut till bolagets aktieägare. Likvidation är dock inte det enda rättsinstitutet 

som kan användas för att avveckla ett bolag. Genom fusion eller fission kan ett bolag också 

avvecklas och upphöra att existera.9 Ett bolag kan också avvecklas genom att bolaget försätts i 

konkurs. Likvidation och konkurs är två rättsinstitut som påminner mycket om varandra, det är 

dock viktigt göra skillnad på en avveckling genom likvidation och en avveckling genom 

konkurs då det är vitt skilda regelverk som tillämpas. Instituten är också avsedda att användas 

i olika situationer, som visserligen båda har sin grund i ett bolags ekonomiska bekymmer.  

 

Den rättsliga regleringen av likvidation av aktiebolag framgår av 25 kap. ABL. I kapitlet 

förekommer regler om likvidationer, både på frivilliga och tvingande. Möjligheten för ett bolag 

att frivilligt träda i likvidation är inte särskilt märklig. Det faller sig naturligt att aktieägarna ska 

kunna fatta beslut om en avveckling av bolaget de själva äger. Självklart fordrar detta 

aktieägarskyddsregler i form av krav på viss beslutsmajoritet etc., men i övrigt ställs inga större 

krav på en frivillig likvidation. En likvidation mot aktieägarnas vilja blir dock mer 

problematiskt och ställer andra krav på den rättsliga regleringen. Av naturliga skäl måste det 

finns klara och tydliga regler för när ett bolag tvångsvis måste försättas i likvidation. En 

lagstiftning som tillåter godtyckliga likvidationsbeslut på oklara grunder kan inte anses 

ändamålsenligt med beaktande av de generella krav på god förutsebarhet som brukar ställas på 

tvångslagstiftning inom svensk rätt. 

 

Av den anledningen har det i 25 kap. ABL angivits uttryckliga förutsättningar för när en 

tvångslikvidation. De situationer som lagstiftaren anser det motiverat med tvångslikvidation är 

då det förekommit maktmissbruk eller då bolaget lider av en kritisk kapitalbrist. För uppsatsens 

fortsatta framställning är dock bara kapitalbristgrunden av intresse. 

 

                                                      
9 Malmborg s. 15 ff. 
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2.2 Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 

Reglerna om kapitalbrist är några av de mest välkända reglerna i aktiebolagslagen. Det har till 

och med sagts att om det är några regler som näringslivet har koll på så är det reglerna om 

tvångslikvidation vid kapitalbrist.10 Detta kan tyckas märkligt men det finns en naturlig 

förklaring. Då en underlåtelse att följa kapitalbristreglerna kan leda till personligt medansvar 

för styrelseledamöterna, den verkställande direktören och aktieägarna, ligger det i 

näringslivsledarnas intresse att undvika ett sådant ansvar. Ett personligt ansvar för ett 

bolagsåtagande kan överstiga flera miljoner och kan bli mycket kännbart, även för de mest 

välbärgade av näringslivsledare. För att kunna undvika ett sådant ansvar fordras kunskap om 

kapitalbristreglerna. Det är troligtvis därför som det sägs att de flesta i näringslivet känner till 

just kapitalbristreglerna. 

 

Regler om likvidationsplikt vid kapitalbrist har funnits i svensk rätt sedan 1895.11 Ändamålet 

med denna reglering har inte angetts särskilt tydligt i förarbetena.12 Ändamålet har visserligen 

upprepade gånger beskrivits och givits uttryck i förarbetena men någon enhetlighet kan inte 

skönjas.13 I förarbeten till äldre lagstiftning angavs exempelvis att ändamålet med regleringen 

var att ”befordra sundhet inom aktiebolagsväsendet”.14 I doktrin har detta förarbetsuttalande, 

efter en analys, egentligen ansetts vara motiverad av en ”allmän föreställning om att det är 

förkastligt och bör hindras, att ett aktiebolag fortsätter rörelsen, sedan aktiekapitalet är 

förlorat”.15 I senare förarbeten har reglerna istället motiverats av behovet av att skydda 

aktiebolagens bundna kapital.16 I förarbeten till förändring av kapitalbristreglerna 2001 angavs 

det tydligt att reglernas ändamål var att värna om bolagets kapital.17 Reglerna får således 

otvivelaktigt anses vara en del av det aktiebolagsrättsliga skyddet för bolagens bundna kapital, 

som huvudsakligen motiveras av borgenärsskyddsaspekter. 18 Med det i beaktande måste 

kapitalbristreglerna anses syfta till att ge bolagsborgenärer ett ändamålsenligt skydd, trotts de 

något oklara förarbetena. 

 

                                                      
10 Andersson s. 255. 
11 Lindskog s. 33. 
12 Nerep s. 471. 
13 Nerep s. 471 ff. 
14 SOU 1941:9 s. 567. 
15 Danielsson s. 52. 
16 Se prop. 1975:103 s. 217. 
17 SOU 1999:36 s. 90 ff. 
18 Nerep s. 472. 
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Förenklat uttryckt får kapitalbristreglerna således anses vila på en identifierad fara för bolagets 

borgenärer då ett bolag fortsätter sin verksamhets, då denna är förlustbringande och 

aktiekapitalet sjunker. Den identifierade faran anses av lagstiftaren vara tillräckligt allvarlig för 

tvinga bolaget att träda i likvidation. Syftet med reglerna är således att säkra betalning av 

borgenärernas fordringar.19 Den identifierade faran anses uppstå när aktiekapitalets storlek når 

en viss gräns i förhållande till det registrerade aktiekapitalet. Den bestämda gränsen som följer 

av kapitalbristreglerna var tidigare tänkt att se till så att det fanns tillräckliga tillgångar i bolaget 

för betalning av skulder och kostnaderna för likvidationen.20 I senare förarbeten har detta 

reviderats något och numera ämnar gränsen att se till så att inte hela aktiekapitalet raderas ut 

innan bolaget träder i likvidation.21 Ambitionsnivån med regleringen får således anses ha 

förändrats. 

 

Den förändrade synen på vad gränsen ämnar att åstadkomma vittnar om svagheten i 

kapitalbristregelerna och dess koppling till aktiekapitalets storlek. I dagens läge kan man till 

och med ifrågasätta om aktiekapitalet fortfarande innebär ett effektivt borgenärsskydd 

överhuvudtaget. Aktiekapitalskraven som fordras i nuvarande ABL är, i förhållande till 

bolagens storlek och de ekonomiska åtaganden som dagens aktiebolag vanligtvis ingår, att anse 

som alldeles för låga. Ett aktiekapital om 50.000 kronor innebär inget förtroendegivande skydd 

för dagens borgenärer då vanliga kommersiella fordringsförhållande överstiger hela 

aktiekapitalet, flera gånger om. Trotts detta är det denna grundläggande idé som allt jämt ligger 

till grund för den svenska kapitalbristregleringen. Ändamålsenligheten i att koppla 

likvidationsplikten till aktiekapitalets storlek ligger dock utanför uppsatsens ämnade syfte men 

en grundläggande förståelse fordras för att förstå vilka överväganden som ligger bakom 

regleringen och vilka effekter detta får för borgenärsskyddet. 

 

Sverige är dock inte ensamma om att koppla frågan om likvidation till aktiekapitalets storlek. 

EU har genom direktiv 77/91/EEG (andra bolagsdirektivet) ställt vissa krav på aktiekapitalets 

storlek. Reglerna som framgår av andra bolagsdirektivet har för avsikt att reglera publika 

aktiebolag och liknande associationer i EU. På grund av hur Sverige valde att inkorporera 

direktivet gäller numera dessa regler för samtliga aktiebolag, oavsett om de är publika eller inte. 

Av andra bolagsdirektivet framgår det att frågan om bolaget ska upplösas eller om andra 

                                                      
19 Se prop. 1982/83:94 s. 54. 
20 Se prop. 1982/83:94 s. 54. 
21 Se prop. 2000/01:150 s. 35. 
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åtgärder ska vidtas ska hänskjutas till bolagstämman om bolaget lider en betydande förlust av 

aktiekapitalet.22 EU-rätten ställer således inte krav på att bolag måste träda i likvidation vid en 

betydande förlust av aktiekapitalet.23 Det andra bolagsdirektivet innebär för nationellt 

vidkommande också att gränsen för när ett bolag måste pröva frågan om likvidation p.g.a. 

kapitalbrist inte får sättas högre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.24 Sverige kan 

därför inte sätta strängare kapitalkrav än de som föreskrivs i det andra bolagsdirektivet, även 

om det hade varit påkallat utifrån ett borgenärsperspektiv.  

                                                      
22 Direktiv 77/91/EEG art. 17. Se också SOU 1999:36 s. 91 och prop. 2000/01:150 s. 35. 
23 Malmborg s. 132. 
24 Malmborg s. 120. 
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3. Kapitalbristreglerna 

 

3.1 Kapitalbrist 

Samtliga aktiebolag i Sverige är skyldiga att ha ett registrerat aktiekapital. Ett aktiekapital är en 

förutsättning för att bedriva verksamhet i ett aktiebolag (1 kap. 4 § ABL). Minsta tillåtna 

registrerade aktiekapital är idag 50.000 kr för privata aktiebolag (1 kap. 5 § ABL) och 500.000 

kronor för publika aktiebolag (1 kap. 14 § ABL). Det står däremot bolagen fritt att registrera ett 

högre aktiekapital än miniminivåerna.25 För att blidka marknaden eller vissa viktiga borgenärer 

är det vanligt att aktiekapitalen överstiger minimigränserna. Vanligtvis stiger också 

aktiekapitalet succesivt i och med att bolaget växer. Vad som är en lämplig storlek på 

aktiekapitalet ligger dock i betraktarens ögon. 

 

Som det redogjorts för ovan (avsnitt 2.2) syftar reglerna till att säkra betalning till bolagets 

borgenärer. För att åstadkomma detta skydd har det ansetts lämpligt att sätta en gräns för när 

ett aktiebolag inte längre tillåts att bedriva verksamhet. Den kritiska gränsen är kopplad till 

aktiekapitalets storlek. En kritisk kapitalbrist föreligger om mindre än hälften av det 

registrerade aktiekapitalet finns kvar i bolaget. Den kritiska kapitalbristen måste skiljas från 

kapitalbrist i övrigt. Ett bolag har rättsligt en kapitalbrist så fort som aktiekapitalet understiger 

det registrerade aktiekapitalet. Det är dock bara en kritisk kapitalbrist som föranleder 

kapitalbristreglernas tillämpning.  

 

Hur kommer det sig då att ett aktiekapital sjunker under det registrerade aktiekapitalet? Det är 

idag mycket vanligt att bolag är underkapitaliserade och förlitar sig på främmande kapital för 

att bedriva verksamheten.26 Som en följd av detta är underkapitaliserade bolag väldigt känsliga 

för driftförluster.27 När ett bolag går med förlust förbrukas först och främst bolagets fria egna 

kapital. Det fria egna kapitalet består vanligtvis av årets driftöverskott samt tidigare års 

upparbetade vinster. Skulle bolaget gå med en förlust, d.v.s. ett driftunderskott innebär det att 

det fria egna kapitalet minskar. När det fria egna kapitalet inte längre räcker till för att täcka 

förlusterna kommer förlusterna att täckas av aktiekapitalet vilket innebär att aktiekapitalet 

minskar.28 Man kan säga att förluster äter på bolagets egna fria kapital i första hand och i andra 

                                                      
25 Sandström s. 106. 
26 Malmborg s. 113. 
27 Malmborg s. 113. 
28 Lindskog s. 16. 



 14 

hand på bolagets registrerade aktiekapital. Det är därför underkapitaliserade bolag är mer 

känsliga för driftunderskott, men kapitaliserade bolag riskerar också de att hamna i en kritisk 

kapitalbrist om verksamheten går med förlust under längre perioder eller om bolaget råkar ut 

för en mycket stor förlust.  

 

Det är viktigt att man inte blandar ihop bolag med kapitalbrist och bolag som är 

underkapitaliserade. Att ett bolag är underkapitaliserat är en ekonomisk term som avser att ett 

bolag i förhållande till dess verksamhet är beroende av främmande kapital.29 Bolaget har 

således inte tillräckligt eget kapital för att bedriva verksamheten i fråga. Kapitalbrist å andra 

sidan är en strikt juridisk term som avser situationen då ett aktiebolags aktiekapital understiger 

det registrerade aktiekapitalet.30 

 

3.2 Upprättande av kontrollbalansräkningen 

Att aktiekapitalet sjunker är en indikation på att bolaget inte mår särskilt bra ekonomiskt. Det 

är just denna indikationen som utgör startpunkten för den svenska kapitalbristregleringen och 

styrelsens handlingsplikt. När styrelsen har ”anledning att anta” att aktiekapitalet understigit 

hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen ”genast” upprätta en 

kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska denna (25 kap. 13 § ABL). 

Skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning inträder också om det visar sig att det saknas 

tillgångar för att betala en utmätningsfordring vid verkställighet av en sådan exekutionstitel (25 

kap. 13 § ABL). Mindre bolag som enligt lag inte behöver ha en revisor, och som gjort undantag 

för detta i bolagsordningen, behöver inte få kontrollbalansräkningen granskad av en revisor.31 

Detta kan tyckas vara högst olämpligt. 

 

Vad som menas med ”anledning att anta” är dåligt förklarat i förarbetena.32 I doktrin har 

följande beskrivning av ”anledning att anta” givits: ”Det som ska bedömas är vad en normalt 

aktsam styrelseledamot (eller annan) skulle ha dragit för slutsatser av den information som 

denne erhållit om bolagets utveckling. Det förutsätts härvid att styrelseledamoten aktivt 

medverkar i att ta emot informationen, främst i form av rapporter från bolagets verkställande 

ledning”.33 Bedömningen som ska göras för att avgöra om det funnits ”anledning att anta” ska 

                                                      
29 Malmborg s. 113. 
30 Malmborg s. 114. 
31 Lindskog s. 82. 
32 Malmborg s. 138 f. 
33 Nerep och Samuelsson s. 194. 
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således vara objektiv. Det är m.a.o. inte av någon rättslig betydelse att den enskilde 

styrelseledamoten inte insåg att det förelåg en kritisk kapitalbrist om han eller hon bort inse 

detta. 

 

Kravet på att en kontrollbalansräkning ”genast” ska upprättas innebär inte att styrelsen 

omedelbart måste se till att upprätta en sådan.34 Startpunkten för upprättandefristen är av 

naturliga skäl då styrelsen bort fatta beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning.35 

Upprättandefristens längd är desto mer komplicerad. Dotevall har i doktrin angivit att en 

upprättandefrist om två veckor är normalt att anse som tillräcklig.36 Dotevalls uttalande har 

dock kritiserats som ”verklighetsfrämmande” i doktrin.37 I NJA 2005 s. 792 har en 

upprättandefrist om en och en halv till två månader godtagits enligt doktrin.38 Prejudikatvärdet 

av rättsfallet kan dock kritiseras.39 Förutsättningarna för att upprätta en kontrollbalansräkning 

kan skilja sig markant från bolag till bolag varför det är nästintill omöjligt att ange hur lång 

upprätandefrist som är rimlig. Upprättandefristens längd får istället bedömas utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall.40 Upprättandefristen bör dock inte vara längre än någon 

eller högst ett par månader.41 

 

Vid upprättandet av en kontrollbalansräkning ska årsredovisningslagen (ÅRL) tillämpas enligt 

ABL 25 kap. 14 § ABL. Hänvisningen till tillämplig lag om årsredovisning syftar till att 

försäkra att kontrollbalansräkningen ger en rättvisande och korrekt bild av bolagets ekonomiska 

situation. Vissa i bestämmelsen särskilt angivna justeringar får dock göras. Anledningen till 

detta är att vissa tillgångar kan ha ett reellt högre värde än det redovisade värdet.42 Justeringarna 

är således ett hjälpmedel för bolaget att upprätta en rättvisande bild av bolagets ekonomiska 

situation. Skulle ett bolag utan kapitalbrist tvingas in i likvidation skulle det ses som ett rättsligt 

misslyckande.43 För en fördjupad redogörelse över kontrollbalansräkningens innehåll och vilka 

korrigeringar som är tillåtna hänvisas till doktrin.44 

 

                                                      
34 Lindskog s. 54. 
35 Lindskog s. 54. 
36 Dotevall s. 493. 
37 Lindskog s. 57. 
38 Pehrsson s. 671 f. 
39 Lindskog s. 57. 
40 Se Lindskog s. 57 och prop. 2000/01:150 s.91. 
41 Se bl.a. prop. 2000/01:150 s. 91 och jfr. RH 1989:43. 
42 Malmborg s. 164. 
43 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 14 § ABL, 2.8. 
44 Malmborg s. 161-190. 
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3.3 Första kontrollstämman 

Om den upprättade kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet ska bolagets styrelse snarast möjligt kalla till en bolagstämma som 

ska pröva frågan om bolaget ska träda i likvidation eller inte (25 kap. 15 § första stycket ABL). 

Enligt motiven till bestämmelsen ska kravet på att kallelsen till kontrollstämman ska ske 

”snarast möjligt” tolkas som att det åligger styrelsen att genast kalla till bolagstämma.45 

Tidsfristen för kallelsen börjar efter det styrelsemöte som ska hållas i samband med att 

kontrollbalansräkningen presenteras för styrelsen.46 Visar kontrollbalansräkningen på en kritisk 

kapitalbrist ska styrelsen vid det styrelsemötet fatta beslut om att kalla till en första 

kontrolstämma. Kravet måste dock ses i ljuset av kallelsereglerna i ABL. För att en kallelse ska 

vara korrekt fordras att aktieägarna inom viss tid erhåller erforderligt beslutsunderlag (25 kap. 

15 § andra stycket ABL). Kallelsefristen måste således omfatta både skälig tid för att upprätta 

sådant beslutsunderlag och tid för styrelsen att sammanträda igen och besluta om kallelse till 

en kontrollstämma.47 I samband med kallelsen ska även styrelsen lämna sitt förslag i frågan om 

bolaget bör träda i likvidation eller inte (25 kap. 15 § tredje stycket ABL). 

 

Även om en senare upprättad kontrollbalansräkning visar på att det inte föreligger en kritisk 

kapitalbrist måste styrelsen kalla till en kontrollstämma.48 Detta beror på att hela kapitalbristen 

måste läkas efter det att bolaget lidit av en kritisk kapitalbrist, det är således inte tillräckligt att 

enbart den kritiska kapitalbristen har läkts. Skulle en kontrollstämma inte hållas i en sådan 

situation riskerar styrelseledamöterna att bli medansvariga för en underlåtelse att göra det som 

kapitalbristreglerna påbjuder. 

 

Om en kallelse har skickats ut i enlighet med reglerna i ABL är nästa steg att hålla 

kontrollstämman. För kontrollstämman gäller sedvanliga regler för bolagstämmor. För att 

kontrollstämman ska anses vara förenlig med kapitalbristreglerna måste frågan om bolaget ska 

träda i likvidation behandlas på stämman. Skulle kontrollstämman hållas men frågan inte 

behandlas kan inte styrelsen ansetts göra det som ankommer på styrelsen enligt 

kapitalbristreglerna. Stämman måste m.a.o. fatta beslut i frågan. 

 

                                                      
45 Se prop. 2000/01:150 s. 95. 
46 Lindskog s. 89. 
47 Lindskog s. 89. 
48 Lindskog s. 86. 
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3.4 Rådrumsfristen 

Om balansräkningen som presenteras på den första kontrollstämman redovisar att aktiekapitalet 

inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och bolagstämman inte väljer att försätta 

bolaget i likvidation ska bolagstämman inom åtta månader pröva frågan på nytt (25 kap. 16 § 

ABL). Det ankommer på styrelsen att se till att en andra kontrollstämma hålls inom denna 

tidsfrist. Det innebär att styrelsen på nytt måste kalla till bolagsstämma, förbereda 

beslutsunderlag, upprätta ytterligare en kontrollbalansräkning, låta bolagets revisor, om bolaget 

har en sådan, granska denna samt hålla den andra kontrollstämman. Det innebär att styrelsen 

tvingas att vidta ytterligare en ny kostsam och tidkrävande procedur. Hur kostsam och 

tidskrävande en sådan procedur är skiljer sig från bolag till bolag eftersom förutsättningarna 

kan skilja sig enormt. För ett stort noterat aktiebolag med spritt ägande kan proceduren bli 

oerhört kostsam medan det för ett litet privat bolag med en ensam aktieägare troligtvis varken 

kommer bli kostsamt eller tidskrävande. 

 

Denna period om åtta månader mellan första och andra kontrollstämman brukar oftast kallas 

för rådrumsfristen. Rådrumsfristen anses vanligtvis börja löpa från den dag som första 

kontrollstämman hölls.49 Detta gäller också om den första kontrollstämman hållits innan 

tidpunkten för när den senast skulle hållas.50 Eftersom det både ur borgenärsskyddsynpunkt och 

aktieägarsynpunkt är angeläget att rådrumsfristen börjar löpa så tidigt som möjligt faller sig 

detta naturligt. Av samma anledning kan rådrumsfristen också börja löpa även fast någon 

kontrollstämma ännu inte hållits. Så snart som aktieägarna erhållit klarhet i kapitalbristfrågan 

bör en enig bolagstämma kunna rösta för att ta till sig kapitalbristen och starta rådrumsfristen.51 

Rådrumsfristen kan också börja löpa tidigare än första kontrollstämman när samtliga aktieägare 

sitter i bolagets styrelse och styrelsen har konstaterat att kapitalbrist föreligger.52 

 

I äldre lagstiftning var rådrumsfristen inte lika väl tilltagen som idag. I ABL 1895 och ABL 

1910 var rådrumsfristen bara tre månader och i ABL 1944 var rådrumsfristen fyra månader.53 

Syftet med rådrumsfristen är ge bolagets aktieägare tid att sätta sig in i bolagets kapitalbrist i 

syfte att skapa sig en uppfattning om hur kapitalbristen bäst skall hanteras.54 Aktieägarnas 

                                                      
49 Malmborg s. 205. 
50 Lindskog s. 98. 
51 Lindskog s. 98 f. 
52 Malmborg s. 205. 
53 Lindskog s. 33. 
54 Lindskog s. 97 f. 



 18 

förutsättningar för att sätta sig in i frågan varierar från bolag till bolag och de åtgärder som 

bolagen kan vidta för att läka kapitalbristen är olika tidskrävande.  

 

För ett bolag som försöker läka en kapitalbrist finns det fyra huvudsakliga verktyg att använda 

sig av. Bolaget kan först och främst vända verksamheten och börja generera vinst och på så sätt 

läka den uppkomna kapitalbristen. 55 Bolaget kan också, om förutsättningarna finns, sänka 

aktiekapitalet så att det inte lägre förekommer någon kapitalbrist, d.v.s. en oäkta sanering.56 Ett 

bolag kan också genomföra en s.k. äkta sanering genom att bolaget utför en nyemission till 

överkurs.57 Till sist kan ett bolag också tillskjutas medel från aktieägarna eller utomstående i 

form av aktieägartillskott och kapitaltäckningsåtaganden.58 Effekten av ett 

kapitaltäckningsåtagande har diskuterats i doktrin och rättsläget kan inte anses vara fullt ut 

klarlagt.59 För ytterligare information om hur dessa åtgärder kan användas för att läka en 

kapitalbrist så hänvisas till doktrin.60 

 

De nu presenterade möjligheterna för ett bolag att lösa en uppkommen kapitalbrist är i olika 

mån mycket tidskrävande. Att vända verksamheten så att den blir vinstgenererande är inget som 

bolagets ledning åstadkommer över en natt och många gånger beror kapitalbristen på just 

bolagsledningens oförmåga att driva verksamheten. Att hitta en ny ledning är inte heller lätt då 

det är svårt att rekrytera rätt kompetens till ett bolag som utifrån ser ut som ett sjunkande skepp. 

Både en äkta och oäkta sanering kräver stämmobeslut vilket innebär att aktiebolagslagens regler 

om bolagstämmor måste beaktas. Av den anledningen faller det sig naturligt att rådrumsfristen 

är väl tilltagen. Skulle rådrumsfristen vara för kort skulle möjligheterna för bolagets aktieägare 

att läka kapitalbristen försvåras avsevärt.  

 

Rådrumsfristen har i doktrin liknats med att styrelsen ”lämnat över stafettpinnen”.61 Med detta 

menas att det nu ankommer på aktieägarna att vidta de åtgärder som krävs för att läka bolagets 

kapitalbrist. Det får dock inte förstås på det sättet att aktieägarna tar över driften av bolaget. 

Under rådrumsfristen är styrelsen fortsatt bolagets högsta operativa organ. Arbetsuppgifterna 

                                                      
55 Andersson s. 261. 
56 Andersson s. 261. 
57 Andersson s. 261. 
58 Andersson s. 261. 
59 Andersson s. 261 f. 
60 Se bl.a. Malmborg. 
61 Lindskog s. 98. 
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för styrelsen och bolagets verkställande direktör förändras inte på grund av att rådrumsfristen 

börjar löpa. 

 

3.5 Andra kontrolstämman 

Som konstaterats ovan så ankommer det på styrelsen att återigen kalla till en andra 

kontrollstämma om bolagstämman inte vid den första kontrollstämman väljer att försätta 

bolaget i likvidation (25 kap. 16 § första stycket ABL). Det är meningen att bolagstämman 

återigen ska pröva frågan om bolagets ska likvideras eller inte. För att aktieägarna ska kunna 

fatta ett informerat beslut i frågan fordras, liksom vid den första kontrollstämman, att  reglerna 

som anges i 25 kap. 3-6 §§ ABL om beslutsunderlag och kallelser beaktas (25 kap. 16 § första 

stycket, sista meningen ABL). Vid den andra kontrollstämman ska styrelsen presentera en ny 

kontrollbalansräkning tillsammans med ett yttrande från bolagets revisor (25 kap. 16 § andra 

stycket, andra meningen ABL). Har bolaget ingen revisor, och inte heller behöver en sådan 

enligt ABL, fordras inget yttrande från en revisor. 

 

3.6 Beslut om likvidation 

Om en andra kontrolstämma inte hålls innan rådrumsfristen löper ut (25 kap.  17 § första 

punkten ABL) eller om den andra kontrollbalansräkningen som presenteras på den andra 

kontrollstämman fortfarande inte visar att det egna kapitalet uppgår till det registrerade 

aktiekapitalet (25 kap. 17 § andra punkten ABL) ska allmän domstol besluta att bolagets ska 

träda i likvidation (25 kap. 17 § ABL). Detsamma gäller om bolagets revisor inte granskat den 

andra kontrollbalansräkningen (25 kap. 17 § andra punkten ABL).  

 

Under förutsättning att det föreligger grund för likvidation enligt 25 kap. 17 § ABL första 

stycket har styrelsen en skyldighet att senast inom två veckor från det att den andra 

kontrolstämman hölls, eller från när en sådan stämma senast skulle hållits att ansöka bolaget i 

likvidation hos tingsrätten (25 kap. 17 § andra stycket ABL). Styrelsen bär således ansvaret för 

att ansöka bolaget i likvidation. Det är dock inte bara styrelsen som är behörig att ansöka bolaget 

i likvidation, även den verkställande direktören, revisorn, aktieägarna och enskilda 

styrelseledamöter är behöriga att ansöka bolaget i likvidation efter rådrumsfristen utgång. Det 

står självfallet aktieägarna fritt att närsomhelst försätta bolaget i likvidation, också under 

rådrumsfristen men de är inte behöriga att göra det själva. Bolagets styrelse är ensamt behörig 

att ansöka bolaget i likvidation under rådrumsfristen. Denna behörighet att ansöka bolaget i 
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likvidation under rådrumsfristen måste dock vila på ett bolagsstämmobeslut.62 Skulle ett sådant 

behörighetsgrundande stämmobeslut saknas kan inte bolagets styrelse ansöka bolaget i 

likvidation.  

 

Det är tingsrätten som meddelar beslut i ärendet om bolaget ska träda i likvidation eller inte när 

aktieägarna själva inte fattat det beslutet. Föreligger en kapitalbrist ska tingsrätten besluta om 

att bolaget ska likvideras. Om en kontrollbalansräkning som visar på att hela kapitalbristen är 

läkt upprättas under ärendets handläggning, ska tingsrätten, om kontrollbalansräkningen 

granskats av bolagets revisor, är förenlig med 25 kap. 14 § ABL och presenterats på en 

bolagstämma, inte fatta beslut i ärendet.63 Kravet på revisorgranskning behöver inte mötas av 

bolag som inte har en revisor och inte heller är skyldig att ha en sådan.64 

 

Beslut om likvidation gäller omedelbart (25 kap. 17 § sista stycket ABL). Skulle beslutet av 

någon anledning överklagas så finns det möjligheter för högre rätt att fatta beslut om inhibition. 

Det bör dock ställas höga krav för att en inhibition ska meddelas med beaktande av reglernas 

borgenärsskyddande ändamål och risken för att borgenärerna lider skada som följd av 

inhibitionen. 

 

3.7 Likvidation när bolaget är insolvent 

När beslut om likvidation har fattats träder en likvidatorn in i styrelsens och verkställande 

direktörens ställe (25 kap. 30 § ABL). Likvidatorns uppgift är att avveckla bolaget genom att 

realisera bolagets tillgångar och skifta ut överskottet bolagets ägare aktieägare. 

Likvidationsinstitutet är dock bara tänkt att användas när det finns tillräckligt med tillgångar 

för åtminstone betala av bolagets skulder. Skulle det saknas tillräckliga tillgångar för detta ska 

bolagets likvidator ansöka bolaget i konkurs (25 kap. 36 § ABL). 

 

3.8 Styrelseledamöternas medansvar 

Av reglerna som redogjorts för ovan står det klart att styrelsen bär ansvaret för 

kapitalbristreglernas efterlevnad. Det står uttryckligen angivet i lagtexten att de ankommer på 

styrelsen att upprätta kontrollbalansräkningar, hålla kontrolstämmor etc. Det ankommer också 

på styrelsen att ansöka bolaget i likvidation vid allmän domstol om reglerna så kräver. Skulle 

                                                      
62 Se NJA 2002 s. 112 samt jfr prop. 1975:103 s. 501. 
63 Nerep och Samuelsson, 25 kap. 17 § ABL, 2.3. 
64 Se prop. 2009/10:204 s. 82. 
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styrelseledamöterna underlåta att följa den lagstadgade proceduren som föreskrivs i 

kapitalbristreglerna riskerar de ett medansvar (25 kap. 18 § ABL). Medansvaret innebär att 

styrelsens ledamöter svarar solidariskt för de förpliktelser som bolaget ådrar sig under 

underlåtenhetens bestående (ansvarsperioden). Det är dock inte bara styrelsens ledamöter som 

kan bli medansvariga för de förpliktelser som bolaget ådrar sig under ansvarsperioden, både 

den verkställande direktören och andra med kännedom om styrelsens underlåtelse kan bli 

medansvariga för de förpliktelser som bolaget ådrar sig under ansvarsperioden (25 kap. 18 § 

andra stycket ABL). Även aktieägare kan bli medansvariga (25 kap. 19 § ABL).  

 

3.8.1 Ansvarsgrunder 

Det måste föreligga en ansvarsgrundande underlåtelse att följa de regler som ankommer på 

styrelsen enligt de ovan redogjorda kapitalbristreglerna för att en styrelseledamot ska kunna bli 

medansvarig. I 25 kap. 18 § första punkten ABL anges det att en underlåtelse från styrelsen att 

upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska denna utgör en 

ansvarsgrund. Ansvar enligt denna punkt förutsätter dock att en kritisk kapitalbrist förelegat. 

Detta framgår av 25 kap. 18 § sista stycket ABL och har även stöd i praxis.65 Av naturliga skäl 

krävs det att styrelsen haft anledning att anta att aktiekapitalet understigit hälften av det 

registrerade aktiekapitalet för att ett medansvar överhuvudtaget ska vara aktuellt. Skulle det 

inte anses funnits anledning att anta att aktiekapitalet understeg hälften av det registrerade 

aktiekapitalet för styrelsen blir reglerna inte ens tillämpliga. En upprättad kontrollbalansräkning 

som inte blivit granskad av bolagets revisor kan också innebära medansvar för 

styrelseledamöterna om bolaget är skyldigt att ha en revisor. I sådana fall anses inte en 

kontrollbalansräkning ha upprättas.66 En felaktigt upprättad kontrollbalansräkning kan också 

leda till medansvar för styrelseledamöterna.67 

 

Vidare utgör en underlåtelse att kalla till en första kontrollstämma enligt 25 kap. 15 § ABL en 

ansvarsgrund (25 kap. 18 § andra punkten ABL). Denna ansvarsgrund omfattar såväl 

underlåtelse att kalla till en sådan konstrollstämma som en för sent hållen kontrollstämma.68 

Rättsstridiga kallelser och beslutsunderlag utgör dock ingen ansvarsgrund enligt 25 kap. 18 § 

                                                      
65 Se NJA 1988 s. 620. 
66 Se NJA 2005 s. 792. 
67 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.1.2. 
68 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.2.1. 
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andra punkten ABL.69 Detta motiveras av att en första kontrollstämma primärt hålls i 

borgenärernas intresse. Den första kontrollstämma blir som tidigare nämnts startpunkten för 

rådrumsfristen. För borgenärerna är  det viktiga att en kontrollstämma hålls överhuvudtaget. 

Huruvida kallelsen och de presenterade beslutsunderlaget varit förenlig med de 

aktiebolagsrättsliga reglerna eller inte saknar betydelse för borgenärerna.70 Det är av den 

anledningen inte motiverat att utdöma ett medansvar för en sådan underlåtelse. 

 

Den sista ansvarsgrunden är en underlåtelse att lämna in en ansökan enligt 25 kap. 17 § ABL 

till tingsrätten om att försätta bolaget i likvidation (25 kap. 18 § tredje punkten ABL). Dessa är 

således de ansvarsgrunder som finns för att styrelsen ska bli medansvarig för de förpliktelser 

som bolaget ingått under ansvarsperioden. Ansvarsperioden startar efter det att styrelsen 

underlåtit att ansöka bolaget i likvidation hos allmän domstol inom två veckor från det att den 

andra kontrolstämman hölls. Om någon andra kontrolstämma inte hållits börjar 

ansvarsperioden löpa åtta månader (rådrumsfristen) och två veckor (ansökansfristen) efter det 

att den första kontrolstämman hölls. 

 

3.8.2 Ansvarsfrihetsgrunder 

Nästa steg i bedömningen huruvida en styrelseledamot ska anses vara medansvarig eller inte är 

subjektiv. Kan en styrelseledamot visa att han eller hon inte varit försumlig så aktualiseras inget 

medansvar.71 Det rör sig med andra ord om en exculperingsprincip.72 Det innebär att det 

föreligger en omkastad bevisbörda.73 Detta innebär inte att det föreligger en presumtion för 

försumlighet, det är istället att ses som en bevisbörderegel som innebär att styrelseledamöter 

har att bevisa de omständigheter som åberopas i syfte att visa att han eller hon inte agerat 

försumligt.74 Denna bevisbörda är enligt doktrin inte särskilt betungande.75 Detta kan motiveras 

av att en alldeles för tung bevisbörda skulle innebära att incitamenten för att bli styrelseledamot 

skulle minska, vilket kan få negativa konsekvenser på långsikt för aktiebolag och samhället i 

stort. Även om det är styrelsen som underlåtit att göra det som ankommer de enligt 

                                                      
69 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.2.3. 
70 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.2.3. 
71 Se prop. 2000/01:150 s. 99. 
72 Lindskog s. 136 f. 
73 Lindskog s. 136 f. 
74 Se NJA 2012 s. 858. 
75 Lindskog s. 138. 
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kapitalbristreglerna så ska prövningen om det föreligger en ansvarsfrihetsgrund göras för varje 

enskild styrelseledamot.76 

 

3.8.3 Ansvarsperioden 

Ansvarsperioden startar i samband med att styrelsen underlåter att göra det som fordras enligt 

kapitalbristreglerna. Ansvarsperioden gäller sedan under hela underlåtenhetens bestånd eller till 

dess att en ansökan om likvidation enligt 25 kap. 17 § ABL givits in till tingsrätten (25 kap. 20 

§ första punkten ABL). Ansvaret upphör också om en kontrollbalansräkning visar att hela 

kapitalbristen är läkt, och denna har presenterats på en bolagstämma (25 kap. 20 § andra 

punkten ABL) eller om bolagstämman, bolagsverket eller domstol beslutar om likvidation (25 

kap. 20 § tredje punkten). En styrelseledamot kan inte undvika ansvar genom att lämna 

styrelsen. Den styrelseledamot som lämnar styrelsen kommer fortfarande hållas medansvarig 

för de förpliktelser som bolaget ådragit sig under ansvarsperioden. Senare ingångna 

förpliktelser, d.v.s. förpliktelser som bolaget ådragit sig efter styrelseledamoten lämnat 

styrelsen ansvarar inte styrelseledamoten för, under förutsättning att styrelseledamoten gjort det 

som åligger styrelseledamoten enligt 25 kap. 13-17 §§ ABL dessförinnan.77 För en tillträdande 

styrelseledamot kan inte ansvar utkrävas för de förpliktelser som bolaget ådragit sig innan 

styrelseledamoten tillträdde och det finns också ett tidsmässigt utrymme för nytillträdda 

styrelseledamöter att sätta sig in i bolagets ekonomi innan dess att styrelseledamoten kan hållas 

ansvarig.78 Tidsutrymmets omfattning beror på omständigheterna i det enskilda fallet.79 

 

Medansvaret upphör också efter det att tre år passerat från det att den förpliktelsen som ansvaret 

avser uppstod eller efter ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts (25 kap. 20a 

§ första stycket ABL). Regeln omfattar däremot inte den regressfordran som en ansvarig 

styrelseledamot kan tänkas ha på övriga styrelseledamöter (25 kap. 20a § andra stycket ABL). 

 

3.8.4 Syftet med medansvaret  

Kapitalbristreglerna har försetts med ett medansvar för att att förmå styrelseledamöterna i ett 

aktiebolag att följa reglerna. Ansvaret är med andra ord handlingsdirigerande.80 Ett ansvar vore 

                                                      
76 Se prop. 2000/01:150 s. 99 f. 
77 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.4.8. 
78 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.4.6. 
79 Nerep, Adestam och Samuelsson, 25 kap. 18 § ABL, 2.4.6. 
80 Se Lindskog s. 20 och Andersson s. 257. 



 24 

meningslöst utan ett accessorisk ansvar eller sanktion som beivrar en styrelses agerande i strid 

med lag. Regleringen hade då inte fyllt någon funktion. Skulle ett sådant ansvar saknas skulle 

kapitalbristreglerna effektivt urholkas. Borgenärskyddet skulle, med beaktande av detta, anses 

vara något som närmast liknar en tjänst som ett bolags styrelse kan ge sina borgenärer, om de 

vill. Det personliga betalningsansvaret syftar således till att förmå styrelseledamöterna till att 

följa den lagstadgade proceduren som kapitalbristreglerna föreskriver i syfte att uppnå ett mer 

ändamålsenligt borgenärsskydd.  

 

Det personliga medansvaret för ingångna förpliktelser syftar till att skydda framtida borgenärer, 

även om inte detta uttrycks explicit av förarbetena.81 Det är dock den effekten som reglerna får 

p.g.a. dess nuvarande utformning. Befintliga aktieägare som har ett löpande 

fordringsförhållande med bolaget kommer också att skyddas av regleringen då varje ny fordran 

som uppkommer under den period då styrelsen underlåtit att följa reglerna omfattas av det 

personliga medansvaret. Dessa borgenärer kommer dock inte erhålla något skydd för de redan 

befintliga fordringarna som borgenären har på bolaget. Sammanfattningsvis kan man således 

konstatera att bolagets befintliga borgenärer inte erhåller något ändamålsenligt skydd för de 

redan existerande fordringarna som borgenärerna har på bolaget. Medansvaret ger i princip bara 

framtida borgenärer ett ändamålsenligt skydd. 

 

3.9 Bevisbörda 

En annan viktig aspekt av reglerna som bör framhållas är bevisbördans placering vid en 

eventuell tvist. I regel är det bolagsborgenären som bär bevisbördan. Det ankommer exempelvis 

på bolagsborgenären att visa på att styrelsen hade anledning att anta att aktiekapitalet understeg 

hälften av det registrerade aktiekapitalet.82 Det kan vara svårt för en borgenär att skapa sig en 

uppfattning om bolagets ekonomiska situation, i synnerhet då bolaget lider ekonomiskt. Denna 

svårighet i att bedöma ett bolags ekonomiska situation tillsammans med bevisbördan måste 

anses vara betungande för den bolagsborgenär som vill föra en talan om medansvar.83 I andra 

situationer föreligger dock en omkastad bevisbörda där styrelsen och dess ledamöter bär 

bevisbördan. Exempel på sådan situationer är om rådrumsfristen har börjat löpa i rätt tid84 och 

om det föreligger någon ansvarsfrihetsgrund. 

                                                      
81 Se bl.a. Lindskog s. 21 och Nerep s. 473. 
82 Lindskog s. 39. 
83 Sandström s. 330 f. 
84 Lindskog s. 102. 
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Den nu framförda avser inte att rikta kritik mot den nuvarande bevisbördan som åligger 

bolagsborgenärerna utan avser att belysa det faktum att bevisbördans placering påverkar 

bolagsborgenärernas möjlighet att åtnjuta det borgenärsskydd som reglerna avser att 

tillhandahålla.  
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4. Borgenärsskyddet  

 

4.1 Vilka intressen avser regleringen att balansera? 

Tidigare har kapitalskyddsreglernas något spretiga förarbeten redogjorts för (se avsnitt 2.2). 

Genom åren har ändamålen med kapitalskyddsreglerna varit olika och någon enighet har inte 

kunnat skönjas. Borgenärsskyddet får dock alltjämt anses vara det huvudsakliga ändamålet 

bakom den svenska kapitalbristregleringen.85 Borgenärskyddsintresset kan fördelaktigt delas 

upp i olika kategorier i syfte att erhålla en fördjupad förståelse för vilka intressen som 

regleringen avser att tillgodose. Kapitalskyddsreglerna gör en indirekt åtskillnad mellan 

befintliga borgenärer och tillkommande borgenärer.86 I doktrin har borgenärsskyddet som 

framgår av kapitalbristreglerna delats upp i ett avvecklingsintresse och ett varningsintresse.87  

 

Avvecklingsintresset är det intresse som befintliga borgenärer har i att verksamheten avvecklas 

i tid, så att betalningar för borgenärernas fordringar kan säkras.88 Detta intresse tillgodoses 

främst genom de tidsfrister som framgår av kapitalbristregelerna. Avvecklingsintresset har 

dock fått en låg prioritet p.g.a. regelutformningen.89 Varningsintresset riktar sig, tillskillnad från 

avvecklingsintresset, mot tillkommande borgenärer.90 Det är också varningsintresset som 

primärt tillgodoses p.g.a. kapitalbristreglernas nuvarande utformning.91 Skyddet för 

tillkommande borgenärer är således starkare än skyddet för bolagets befintliga borgenärer. 

Detta illustreras mycket tydligt i reglerna om medansvar för styrelseledamöterna. Medansvaret 

omfattar framtida förpliktelser och inte redan befintliga förpliktelser varför skyddet för de 

tillkommande borgenärerna är starkare.92 De befintliga borgenärerna får istället förlita sig på 

att en avveckling sker i tid, vilket avvecklingen sällan gör.93 

 

I doktrin har också andra viktiga intressen som kapitalbristreglerna avser att tillgodose 

uppmärksammats. Ett sådant intresse är aktieägarnas intresse av att informeras om bolagets 

ekonomiska svårigheter. Detta intresse tillgodoses genom den handlingsdirigerande proceduren 

                                                      
85 Nerep s. 470. 
86 Nerep s. 471. 
87 Lindskog s. 20 f. 
88 Lindskog s. 20. 
89 Lindskog s. 21. 
90 Lindskog s. 21. 
91 Lindskog s. 21. 
92 Nerep s. 471. 
93 Lindskog s. 22. 
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som kapitalbristreglerna föreskriver. Aktieägarna har också ett intresse av att kunna vidta 

åtgärder för att läka bolagets kapitalbrist. Detta intresse tillgodoses främst genom 

rådrumsintresset som redogjorts för ovan (avsnitt 3.4).  

 

Utöver detta finns också ett samhälleligt intresse av att inte avveckla bolag med ekonomiska 

förutsättningar att på långsikt bedriva verksamhet. Ett bolag som råkat ut för en tillfällig större 

förlust men som har möjligheten att läka den uppstådda kapitalbristen genom att fortsätta den 

annars vinstgenerande verksamheten bör inte tvingas till likvidation. Skulle ett sådant bolag 

tvingas i likvidation skulle det innebära en omotiverad och oönskad värdeförstöring.94 Det 

skulle också anses vara rättsekonomiskt ineffektivt. En sådan reglering skulle utöver detta också 

skapa en betydande osäkerhet för primärt aktieägare och andra investerare då det skulle skapas 

en osäkerhet kring bolagens långsiktiga överlevnad. Om varje ekonomiska motgång innebär en 

risk för att bolaget blir föremål för en potentiell tvångslikvidation minskar incitamenten att 

bedriva varsamhet i aktiebolagsrättslig form. En typisk entreprenör är troligtvis inte villig att 

satsa allt han äger i en bolagsform vars överlevnad är så pass fragil att tillfälliga ekonomiska 

bekymmer kan innebära att bolaget måste likvideras.  Med beaktande av aktiebolagets betydelse 

för svenskt vidkommande så innebär en sådan osäkerhet med största sannolikhet att den 

ekonomiska utvecklingen i samhället hämmas. Det är naturligtvis inte önskvärt. 

 

4.2 Kritik riktad mot kapitalbristreglerna 

Kapitalbristreglerna har varit föremål för omfattande kritik och debatt inom doktrin. Den kritik 

som riktats mot reglerna har präglats av stor variation. Både lagstiftaren och 

lagstiftningsprodukten i sig har attackerats från alla möjliga håll utan att de grundläggande 

problemen åtgärdats. Kapitalbristreglerna har i doktrin liknats med ett lapptäcke vars mönster 

blir mer komplicerat för varje lapp som tillkommer.95 Normalt sett ställs det stränga krav på 

förutsebarheten hos tvångslagstiftning. Med beaktande av detta kan inte det komplicerade 

lapptäcke som reglerna liknats med anses vara ändamålsenligt, klara och tydliga regler med en 

tydlig förankring till de ändamål som regleringen avser att uppnå hade varit önskvärt. 

 

Reglernas rättsekonomiska effektivitet har också ifrågasatts i doktrin.96 Kritiken mot reglernas 

effektivitet grundas främst på den handlingsdirigerande proceduren och dess utformning. 

                                                      
94 Lindskog s. 17. 
95 Lindskog s. 22 f. 
96 Andersson s. 255. 
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Andersson menar att proceduren dirigerar bolagsorganen att vidta en kostsam procedur istället 

för att dirigera bolagsorganen till att vidta åtgärder för att undvika en insolvens.97  

 

Kapitalbristsreglerna aktualiseras i regel bara då bolag har betydande ekonomiska bekymmer. 

Det primära arbetet för styrelsen i ett bolag med sådana ekonomiska bekymmer borde vara att 

söka lösningar på de ekonomiska utmaningar som bolaget står inför. Styrelsen bör således vidta 

åtgärder, om möjligt, för att undvika att bolagets ekonomiska situation förvärras. Den 

handlingsdirigerande proceduren som styrelser i Sverige måste följa när deras bolag lider av en 

kritisk kapitalbrist dirigerar inte styrelserna på något sätt i riktningen att försöka läka den 

kritiska kapitalbristen. Proceduren som ska följas har istället karaktären av en administrativ 

exercis vars syfte enbart är att informera aktieägarna om bolagets kritiska kapitalbrist. 

Proceduren är utöver detta också tidskrävande och kostsam.98  

 

För ett bolag med kritisk kapitalbrist är det av yttersta vikt att vara sparsam med de begränsade 

medel bolaget har till sitt förfogande. Ändamålsenligheten i kravet på att följa den kostsamma 

proceduren för styrelserna i bolag som lider av kritisk kapitalbrist bör ifrågasättas. Genom hotet 

om ett personligt medansvar vid underlåtelse att följa reglerna för styrelseledamöterna riskerar 

regleringen också att radera ut mycket av styrelsernas vilja att söka efter lösningar på den 

kritiska kapitalbristen. För de enskilda styrelseledamöterna blir det viktiga att undvika ett 

eventuellt personligt medansvar varför styrelsen effektivt dirigeras till att följa reglerna slaviskt. 

Mycket av den tid som styrelseledamöterna lägger ner i bolaget lär också kretsa kring just 

efterlevnaden av kapitalbristreglerna och inte det som är viktigt för bolaget, nämligen att läka 

kapitalbristen. Proceduren bör istället underlätta styrelsen arbete med att försöka läka 

kapitalbristen genom att ge förutsättningar för styrelsen att exempelvis omstrukturera 

verksamheten, säkra kapitalanskaffningar eller på annan väg läka kapitalbristen. 

 

Tidpunkten för när kapitalbristreglerna blir tillämpliga har också kritiserats i doktrin. Lindskog 

har väldigt målande kritiserat tidpunkten följande: ”Om man vill starta avvecklingen i en sådan 

tid att hela kapitalet inte skall vara förbrukat när likvidationen har genomförts, så måste 

systemet konstrueras så att inbromsningen påbörjas tidigare; lagstiftaren kan piska styrelsen gul 

och blå för att den ska trampa hårt på bromspedalen, men när inbromsningen inte sker (och inte 

                                                      
97 Andersson s. 255. 
98 Andersson s. 255. 
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heller behöver ske) förrän två decimeter från stupet är kraschen ofrånkomlig”.99 Med beaktande 

av de motiv som ligger bakom regleringen, nämligen att säkra betalning för de fordringar som 

bolagets borgenärer har på bolaget bör det ifrågasätta om den nuvarande tidpunkten för 

kapitalbristreglernas tillämpning verkligen är ändamålsenlig. 

 

Skapandet av en kollektiv ansvarsgrund för styrelseledamöternas underlåtenhet att göra det som 

kapitalbristreglerna påbjuder har också kritiserats. Ansvaret har ansetts vara svårbegripligt och 

opedagogiskt med beaktande av att det skiljer sig från det som normalt gäller för 

styrelseledamöternas skadeståndsansvar.100 

 

De nuvarande kapitalbristreglerna präglas till stor del av varningsintresset101, vilket inte är helt 

oproblematiskt. Det är främst de tillkommande borgenärerna som erhåller någon form av 

effektivt borgenärsskydd, skyddet för de redan befintliga borgenärerna har hamnat i 

skymundan. Detta bör ifrågasättas, framförallt eftersom det inte verkar vara lagstiftarens avsikt 

att enbart skydda tillkommande borgenärer.102 Doktrin har fastslagit att reglerna motiveras av 

borgenärsskyddet i stort varför ändamålsenligheten i att inte erbjuda befintliga borgenärer ett 

effektivt skydd kan och bör kritiseras. 

 

4.3 Utgör skadestånd ett kompletterande borgenärsskydd? 

En befintlig borgenär kan väcka talan om aktiebolagsrättslig skadestånd mot styrelsen enligt 

reglerna i 29 kap. ABL. Medansvaret för styrelseledamöter utesluter nämligen inte en 

tillämpning av de allmänna aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna.103 Detta 

skadeståndsansvar är, tillskillnad från medansvaret i kapitalbristreglerna, individuellt (29 kap. 

1 § ABL).104 Styrelsen som kollektiv kan inte hållas skadeståndsansvarig, däremot kan samtliga 

styrelseledamöter hållas solidariskt ansvariga efter det att det gjorts en individuell prövning i 

frågan. Bolagets verkställande direktör kan också hållas ansvarig för den skada som bolagets 

befintliga borgenärer har lidit (29 kap. 1 § ABL). 

 

                                                      
99 Lindskog s. 22 f. 
100 Lindskog s. 29. 
101 Lindskog s. 21 och Nerep s. 473. 
102 Nerep s. 473 f. 
103 Lindskog s. 23. 
104 Jfr. 25 kap. 18 § ABL. 
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För att en borgenär ska vinna framgång med sin talan om skadestånd måste borgenären 

självklart också påvisa att styrelseledamoten eller den verkställande direktörens skadat 

borgenären. Här skiljer man på omedelbar (direkt) skada och medelbar (indirekt) skada. Då 

bolaget fortsätter att bedriva verksamhet, kapitalbristen till trots, riskerar de befintliga 

bolagsborgenärena att först och främst lida en medelbar skada. En förutsättning för att styrelsen 

eller den verkställande direktören ska finnas vara skadeståndsskyldiga i en sådan situation är 

att bolagsborgenärerna kan påvisa ett orsakssamband mellan styrelseledamotens eller den 

verkställande direktörens handlande och skadan som bolagsborgenären lidit.105 Skadan måste 

m.a.o. effektivt kunna knytas till en specifik handling som styrelseledamoten eller den 

verkställande direktören vidtagit, något som inte alltid är helt lätt för en borgenär som inte har 

en fullständig informationsbild till sitt förfogande. Orsakssambandet måste sedan kunna 

kopplas till en överträdelse av en aktiebolagsrättslig regel eller princip.106 Detta brukar kallas 

för normskyddet. För att en medelbar skada ska ersättas ställs det i praxis också särskilda krav 

på orsakssambandet mellan skadan och den skadegörande handlingen. Den skadegörande 

handlingen måste resultera i att bolaget blir insolvent eller att en redan förhandenvarande 

insolvens förvärras.107 Detta kan vara mycket svårt i ett bolag med ekonomiska problem då 

bolagets förluster kan ha lett till att borgenärernas fordringar helt eller delvis saknar realvärde 

redan innan styrelsens och den verkställande direktörens vidtagit den påstådda skadegörande 

handlingen.108 

 

Utöver orsakssambandet och normskyddet behöver de befintliga bolagsborgenärerna kunna 

påvisa att styrelseledamoten eller den verkställande direktören agerat uppsåtligt eller oaktsamt 

(29 kap. 1 § ABL). Att sluta ett avtal som sedermera blir till en förlustaffär som skadar bolagets 

borgenärer behöver nödvändigtvis inte vara oaktsamt. Skulle varje förlustbringande 

affärsbeslut innebära en risk för att styrelseledamöterna eller den verkställande direktören hålls 

skadeståndsansvariga finns det en risk för att incitamenten till att sitta i bolagsstyrelser och 

positionen som verkställande direktör försvinner. För att skadeståndssanktionen ska anses vara 

balanserad kan således inte ansvaret vara för strängt tilltaget. 

 

                                                      
105 Adestam, Nerep och Samuelsson, 29 kap. 1 § ABL, 3.1.2. 
106 Andersson s. 271 f. 
107 Se NJA 1979 s. 157. 
108 Sandström s. 330 f. och Andersson s. 272 f. 
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Av det nu anförda kan det konstateras att det finns betydande svårigheter för borgenärerna i en 

skadeståndsprocess enligt reglerna i 29 kap. ABL då styrelsen och den verkställande direktören 

fortsätter att bedriva verksamheten under trots att bolaget lider av kapitalbrist. 109  Det finns 

m.a.o. en påtaglig risk för att vissa beslut som styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören fattar, och som leder till borgenärskada, inte kommer kunna beivras genom 

skadeståndssanktionen. Svårigheterna, som nu redogjorts för, innebär att 

skadeståndsmöjligheten inte utgör ett tillräckligt bra komplement till kapitalbristregelerna för 

att de befintliga bolagsborgenärerna ska anses erhålla ett ändamålsenligt skydd. Det finns 

således anledning att ifrågasätta om inte borgenärsskyddet i kapitalbristreglerna bör förändras. 

En förändring av de allmänna skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL kan leda till oväntade 

konsekvenser då reglerna avser att användas för flertalet olika situationer som kan uppstå i ett 

aktiebolag, det är därför lämpligare att förändra kapitalbristreglerna. 

 

4.4 Borgenärsskyddet för befintliga borgenärer 

I doktrin är de flesta rättsvetenskapsmännen eniga om att kapitalbristreglernas utformning 

innebär att varningsintresset, d.v.s. intresset av att skydda tillkommande bolagsborgenärer har 

hamnat i förgrunden.110 Det är m.a.o. primärt dessa borgenärer som erhåller ett relativt 

ändamålsenligt borgenärsskydd. De befintliga borgenärernas intresse har inte tillgodosetts lika 

ändamålsenligt, om man överhuvudtaget kan anse att kapitalbristreglerna är en ändamålsenlig 

lagstiftningsprodukt i nuvarande form. 

 

Av de något oklara förarbetena till den svenska kapitalbristregleringen framgår det inte att 

avsikten med regleringen är att primärt skydda tillkommande bolagsborgenärer. Det upplevs 

snarare som att det har blivit effekten av reglernas utformning och inte något som lagstiftaren 

avsett att åstadkomma.111 Trotts bristen av ett klart och entydigt angivet ändamål med 

kapitalbristreglerna har det i doktrin slagits fast att regleringen avser att skydda 

borgenärskollektivet.112 Med beaktande av detta vida ändamål bör det ifrågasättas om det är 

motiverat att inte erbjuda bolagets befintliga borgenärer ett effektivt och ändamålsenligt skydd. 

Varför är tillkommande bolagsborgenärer mer skyddsvärda än de befintliga borgenärerna enligt 

lagstiftaren? Något svar på frågan går inte att hitta i förarbetena till lagstiftningen. 

                                                      
109 Sandström s. 330 f. 
110 Se bl.a. Lindskog s. 21 och Nerep s. 473. 
111 Danielsson s. 51 f. 
112 Nerep s. 472 f. 



 32 

 

De befintliga borgenärerna får enligt nuvarande regler förlita sig på att en likvidation sker i 

tillräckligt god tid så att det finns tillräckligt mycket kvar av aktiekapitalet för att betala bolagets 

skulder. Att en likvidation sker i tillräckligt god tid är dock, i realiteten, inget som de befintliga 

borgenärerna kan räkna med. De flesta bolag med en kritisk kapitalbrist går i konkurs innan 

bolaget hinner likvideras.113 Detta tyder på att det i princip aldrig finns tillräckliga tillgångar 

för att betala av samtliga skulder då ett bolag lider av kritisk kapitalbrist. Tidpunkten för när 

åtgärder måste vidtas har också kritiserats (se avsnitt 4.2). Tidpunkten för kapitalbristreglernas 

tillämpning är problematisk men det finns också andra aspekter av kapitalbristreglerna som bör 

belysas för att ge en rättvisande bild av det borgenärskydd som ett bolags befintliga borgenärer 

faktiskt erhåller genom den nuvarande kapitalbristregleringen. 

 

Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att ansvaret för reglernas efterlevnad ankommer på 

styrelsen. Handlingsmönstret som styrelsen har att följa är utformade på det sättet att styrelsen 

undviker personligt medansvar om kapitalbristreglerna efterlevs. Handlingsmönstret har 

närmast en karaktär av en administrativ exercis och har också kritiserats (se avsnitt 4.2). 

Reglerna ställer inte upp några begräsningar eller riktlinjer för hur bolagets styrelse får agera 

eller vilka intressen som ska beaktas under tiden som bolaget lider av kapitalbrist. Detta är 

problematiskt.  

 

Från och med att styrelsen fått anledning att anta att bolaget har kapitalbrist till dess att bolaget 

senast måste fatta beslut om att gå i likvidation kan det hända mycket. Skulle samtliga frister 

sträckas på maximalt utan att överträdas kan det ta en bra bit över 9 månader innan bolaget 

träder i likvidation. Under denna period av kritisk kapitalbrist kan bolaget antingen läka 

kapitalbristen eller misslyckas. Ett misslyckande med att läka kapitalbristen kan få ödesdigra 

konsekvenser för bolaget men också för bolagets borgenärer. Eftersom verksamheten under 

denna period fortfarande är aktiv och kostar pengar riskerar bolaget att förlora ännu mer av det 

redan sargade aktiekapitalet. Addera på detta också kostnaderna som uppstår som en följd av 

den lagstiftade kapitalbristproceduren som redogjorts för ovan (se avsnitt 3). Detta är 

problematiskt för bolagets befintliga borgenärer som vid en likvidation, eller för den delen en 

konkurs, ska dela på det lilla av värde som finns kvar i bolaget. Avsaknaden av sådan reglering 

innebär att det redan svaga borgenärsskyddet som ett bolags befintliga borgenärer erhåller 

                                                      
113 Lindskog s. 22. 
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måste anses vara ännu svagare än befarat. Avsaknaden av sådan reglering hotar således att sätta 

den önskade balansen mellan de olika intressena som ställs mot varandra i en 

kapitalbristsituation ur spel, och en sådan reglering kan inte under några omständigheter anses 

vara ändamålsenlig. 

 

Skäligheten i rådrumsfristens längd ifrågasätts inte. Den typiske borgenärerna skulle sannolikt 

inte motsätta sig att bolaget och dess aktieägare ges möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital 

för att fortsätta verksamheten och betala de befintliga borgenärsskulderna. En full betalning för 

en fordran är bättre än att stå i kö för en bråkdel av fordringens värde vid bolagets eventuella 

konkurs. Det som dock ifrågasätts är avsaknaden av uttryckliga regler för styrelsens fortsatta 

drift och agerande av verksamheten då bolaget lider av kapitalbrist och i synnerhet under 

rådrumsfristen. Med tydliga regler för styrelsens och den verkställande direktörens fortsätta 

drift av verksamheten skulle den nu identifierade risken kunna minimeras och regleringen 

skulle anses vara mer ändamålsenlig än vad den är idag. 

 

Det måste i sammanhanget noteras att det inte helt saknas regler för styrelseledamöternas 

utövande av sina arbetsuppgifter. Styrelsen har att ta hand om bolagets ekonomi så att 

bolagsborgenärernas intressen inte blir lidande.114 Denna skyldighet anses framgå av de 

svepande reglerna om styrelsen arbetsuppgifter i 8 kap. 4 §.115 Denna skyldighet utgör dock 

inte i praktiken något vidare skydd för ett bolags befintliga borgenärer då möjligheten att hålla 

styrelseledamöter ansvariga för dess misslyckande med att hålla borgenärerna skadefria är 

förknippad med betydande bevissvårigheter (se avsnitt 4.3). Det hade också varit orimligt att 

varje förlust som bolaget skulle råka ut för skulle innebära att styrelsen skulle kunna hållas 

ansvarig. En sådan reglering skulle få negativa effekter på de incitament som finns för att sitta 

i bolagsstyrelser. 

  

                                                      
114 Sandström s. 330. 
115 Sandström s. 330. 
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5. Rättsekonomisk analys av kapitalbristreglerna 

 

5.1 Agentteori 

En vanligt förekommande nationalekonomisk teori som fått ett stort genomslag i både svensk 

och internationell bolagsstyrning är agentteorin. Agentteorin avser att redogöra för dilemmat 

som kan uppstå när en agent ges möjligheten att fatta beslut för, eller som påverkar principalen, 

samtidigt som agenten har incitament för att agera i eget intresse och inte principalens.116 Teorin 

förutsätter också att det föreligger en informationsasymmetri mellan agent och principal.117 

Agenten ska ha ett informationsövertag som agenten kan utnyttja i syfte att tillvarata sina egna 

intressen framför principalens. Tillämpningen av teorin bygger på det nationalekonomiska 

antagandet om att individer alltid fattar beslut som maximerar den egna ekonomiska nyttan.118 

Teorin bortser således från sociala konstruktioner som exempelvis känslan av lojalitet gentemot 

aktieägarna.119  

 

Agentproblematiken kan leda till s.k. agentkostnader. Med agentkostnader menas den kostnad 

som principalen måste stå för att förmå agenten att agera i principalens intresse och inte sitt 

eget.120Agentteorin syftar till att belysa intressekonflikterna mellan agenten och principalen så 

att principalen kan upprätta ett kontrakt som eliminerar de potentiella riskerna som 

intressekonflikterna och informationsasymmetrin utgör för principalen.121 Agentkostnaderna är 

således de rättsekonomiska kostnader som principalen måste betala för att kunna upprätta ett 

rättsekonomiskt effektivt avtal mellan sig själv och agenten. 

 

Ett av de vanligaste exemplen på ett principal-agent förhållande är förhållandet mellan 

aktieägare och dess styrelse, verkställande direktör och övriga anställda i ett bolag.122 För 

enkelhetens skull kommer den fortsatta framställningen bara koncentreras till förhållandet 

mellan styrelse och aktieägare men samma resonemang kan anföras på förhållandet mellan 

aktieägarna och den verkställande direktören. Styrelsen är i detta förhållande agenten och 

aktieägarna ses som principalerna.123 Då styrelsen sitter på löpande information om bolagets 

                                                      
116 Bergström och Samuelsson s. 20 f. 
117 Lind s. 54. 
118 Lind s. 54. 
119 Lind s. 54. 
120 Bergström och Samuelsson s. 24 f. 
121 Lind s. 55. 
122 Lind s. 54. 
123 Sevenius och Örtengren s. 296. 
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ekonomiska situation och aktieägarna endast får del av den informationen så råder det en 

informationsasymmetri mellan parterna. Styrelsen har också incitament för att agera i sitt eget 

intresse och inte aktieägarnas intresse. Styrelsen vill ha största möjliga avkastning på sitt 

satsade humankapital medan aktieägarna vill ha så stor avkastning som möjligt på deras 

investerade kapital.124 Det råder således en intressekonflikt mellan aktieägare och styrelse. Det 

är detta som agentteorin avser att belysa. Genom att belysa problemet på detta sätt skapas också 

förutsättningar för att komma tillrätta med problematiken som intressekonflikterna innebär. 

Principalen, i det här fallet aktieägarna kan antingen se till att övervaka agenterna bättre och på 

så sätt komma tillrätta med den rådande informationsasymmetrin eller så kan man se till att få 

styrelsens intressen att sammanstråla med aktieägarnas. Detta brukar vara skälet till varför 

bolag brukar implementera incitamentsprogram för bolagets ledning.125 Genom 

incitamentsprogram skapas incitament för styrelsen att arbeta för en maximering av 

avkastningen på investerat kapital. 

 

Agentteorin är inte bara begränsad till förhållandet mellan styrelse och aktieägare utan kan 

också tillämpas i andra förhållanden. Ett sådant exempel är förhållandet mellan bolagets 

borgenärer och bolaget.126 Bolaget i detta förhållande likställs med aktieägarna då man 

förutsätter att bolagsledningen, d.v.s. styrelse och den verkställande direktören arbetar för 

aktieägarnas intresse. Intressekonflikten i förhållandet mellan bolagsborgenärerna och bolaget 

baseras på att parterna har olika riskpreferenser.127 Detta förhållande blir särskilt intressant när 

bolaget lider av en kritisk kapitalbrist och riskerar att försättas i tvångslikvidation. I ett sådant 

förhållande ses borgenären som principal och bolaget och dess ledning som agenter. Bolaget 

kan genom dess ledning fatta beslut som kommer att påverka borgenärens möjlighet att få betalt 

för sina fordringar på bolaget. Det råder också en informationsasymmetri mellan borgenärerna 

och bolaget. Borgenärerna har bara tillgång till den information som finns tillgänglig på 

marknaden medan bolaget och dess ledning får löpande information om bolagets ekonomiska 

situation nästintill dagligen. Det råder också en inneboende intressekonflikt mellan 

borgenärerna och bolaget och dess ledning. Borgenärerna vill ha betalt för sina fordringar och 

önskar att en avveckling sker i tid medan bolaget genom dess ledning har ett intresse av att 

fortsätta verksamheten så länge som möjligt i hopp om att verksamheten vänder. 

                                                      
124 Sevenius och Örtengren s. 296. 
125 Sevenius och Örtengren s. 296. 
126 Lind s. 61. 
127 Lind s. 61. 



 36 

 

Av det nu anförda kan det konstateras att styrelsen vanligtvis agerar som agenter för 

aktieägarnas räkning men styrelsen kan också ses som agenter för bolagets borgenärer. Detta 

är en balansgång som styrelsen måste bemästra, i synnerhet då bolaget lider av en kritisk 

kapitalbrist. Saknar styrelsen förmågan eller viljan att balansera dessa intressen riskerar 

borgenärsskyddet att urholkas. Det finns en påtaglig risk för att bolaget vidtar åtgärder, genom 

beslut från styrelsen, den verkställande direktören, eller aktieägarna, som påverkar 

borgenärerna negativt.128 Här fyller rättsreglerna en viktig funktion i att skydda borgenärerna.129 

 

För att kunna säkra betalning av bolagets skulder och blidka bolagets borgenärer bör 

styrelseledamöterna, som agenter för borgenärerna, vara försiktiga i den fortsatta driften av 

bolaget. Inga onödiga risker bör tas eftersom det kan innebära fara för bolagets befintliga 

borgenärer. Styrelsens arbete bör utifrån ett borgenärsskyddsperspektiv gå ut på att förbereda 

bolaget för en kommande likvidation. Samtidigt som verksamheten drivs vidare utan att ta 

onödiga risker bör styrelsen arbeta med att försöka läka kapitalbristen. Den fortsatta driften bör 

alltså ske med borgenärernas intressen i beaktning och det bör i viss mån också anses vara 

styrande. Om styrelsen skulle göra bedömningen att bolaget är utom räddning och med största 

sannolikhet kommer att träda i likvidation, alternativt gå i konkurs, bör styrelsen arbeta för att 

säkra att tillgångarna i bolaget inte på något sätt flyter ut ur bolaget. 

 

Ser man på samma situation utifrån perspektivet att styrelseledamöterna är agenter för 

aktieägarna blir bilden av vad styrelsen bör göra helt annorlunda. Som agent för aktieägarna i 

ett bolag har styrelsen andra intressen att tillgodose. För bolagets aktieägare är det viktiga att 

verksamheten lyckas vända och bli vinstgenererande. Detta beror på att aktieägarna med största 

sannolikhet kommer förlora det satsade kapitalet i bolaget om det skulle träda i likvidation. 

Eftersom aktieägarna får betalt först efter det att samtliga skulder är betalade och förutsatt att 

det finns något kvar av värde i bolaget efter detta så är det högst osannolikt att aktieägarna får 

ut något från en eventuell likvidation eller konkurs. För aktieägarna spelar det således ingen 

roll om bolaget likvideras eller går i konkurs för deras ställning blir densamma, de får först 

betalning efter det att bolagets skulder har betalats. Med det sagt så har styrelseledamöterna i 

egenskap av agenter för aktieägarna att försöka vända verksamheten till varje pris. Styrelsen 

uppmuntras således i egenskap av agenter för aktieägarna att ta risker som kan innebära en vinst 
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men som också kan innebär en betydande förlust. Detta kan liknas med en boxare som i slutet 

av matchen har ryggen mot repen och ligger under på poäng. Boxaren vevar med nävarna utan 

att försvara sig ett ett desperat hopp om att landa en fullträff och knocka motståndaren och ta 

hem vinsten. Det krävs inte en boxningsexpert för att förstå att den desperate boxaren, med 

ryggen mot repen, med största sannolikhet själv blir knockad. 

 

Av det nu anförda kan det konstateras att det enligt agentteorin förekommer agentproblematik 

för både aktieägare och borgenärer när bolaget lider av en kritisk kapitalbrist. Central roll i båda 

dessa förhållande står bolagets ledning, d.v.s. styrelsen och den verkställande direktören. I en 

kapitalbristsituation talar dock det mesta för agentproblematiken inte är lika stark i förhållandet 

mellan aktieägare och styrelse som den mellan borgenärer och bolaget. Det ligger nämligen i 

styrelsens egna intresse att bolaget fortsätter att bedriva verksamheten medan det inte är i 

styrelsens eget intresse att avveckla verksamheten. En tidig avveckling av bolaget innebär att 

styrelsens ledamöter och den verkställande direktören förlorar sin anställning i och med att 

bolaget upphör att existera och således också förlorar en inkomstkälla. Aktieägarna har också 

bättre förutsättningar för att neutralisera de agentproblem som finns. För en bolagsborgenär är 

det i princip omöjligt att neutralisera agentproblematiken.130  

 

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan inte kapitalbristreglerna anses vara rättsekonomiskt 

effektiva då de inte skyddar befintliga bolagsborgenärer och inte heller motverkar de 

agentproblem som finns inneboende i förhållandet mellan borgenärer och bolaget. Då det 

utökade risktagandet i den förlustbringande verksamheten sannolikt inte innebär att 

borgenärerna, bolaget eller dess aktieägare kommer erhålla någon välfärdsökning. Bolaget 

kommer sannolikt träda i likvidation p.g.a. svårigheterna i att vända verksamheten vilket 

innebär att aktieägarna ändå kommer förlora sitt satsade kapital. Borgenärerna kommer få 

sämre förutsättningar att få betalt för sina fordringar då verksamheten fortsatt har bedrivits, och 

dessutom bedrivits med en ökad risk. Styrelseledamöterna tjänar kanske någon extra månadslön 

då verksamheten tillåts fortsätta men denna välfärdsökning kan inte kompensera för de stora 

välfärdsminskningen för borgenärerna. Av den anledningen kan varken en paretoeffektivitet 

eller Kaldor-Hicks effektivitet anses uppnås genom de nuvarande reglerna. 
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5.2 Moral hazard  

Moral hazard är ett nationalekonomiskt problem som försökt motarbetats av lagstiftaren på 

många rättsområden, i synnerhet regler som gäller diverse skuldförhållanden.101 Problemet 

uppstår när en individ har incitament för att ta större risk då individen är beskuren från 

konsekvenserna av sitt eget risktagande.131 Konsekvenser av individens risktagande bärs 

istället av motparten. Det som ger upphov till denna problematik är, liksom agentteorin, 

informationsasymmetrin mellan avtalsparterna.132 

 

Att det föreligger en informationsasymmetri mellan styrelsen och bolagsborgenärerna har redan 

konstaterats (se avsnitt 5.1). Nästa steg är att avgöra om denna informationsasymmetri ger 

upphov till moral hazard. För att kunna applicera teorin om moral hazard på kapitalbristreglerna 

så måste först och främst styrelsens och den verkställande direktörens incitament, då bolaget 

lider av kritisk kapitalbrist, undersökas. Saknas incitament för att ta ytterligare risk så existerar 

inte ett moral hazard problem i det förevarande fallet. Moral hazard problematiken ligger 

egentligen mellan borgenären och bolaget då bolaget är borgenärernas motpart, men eftersom 

bolaget inte har egna incitament eller kan agera på egen hand så är det styrelseledamöterna och 

den verkställande direktörens incitament som blir av intresse. Det är de som representerar 

bolaget och kan fatta besluta för bolagets räkning. 

 

De incitament som finns för styrelseledamöter att tillvarata borgenärernas intressen är inte i 

närheten av att vara så starka som incitamenten som finns för att tillvarata sina egna intressen 

i en kapitalbristsituation. Styrelseledamöter tjänar inte personligen på att förbereda bolaget för 

en stundande likvidation eller konkurs. Bolaget kommer avvecklas i vilket fall som helst, och 

i samband med bolagets avveckling kommer också deras styrelseuppdrag att upphöra. För de 

enskilda styrelseledamöterna innebär det att deras personliga ekonomi kommer att förändras 

negativt. En inkomstkälla kommer gå förlorad. Med detta i beaktning kan man konstatera att 

styrelseledamöterna har personliga incitament som sammanstrålar med aktieägarnas intressen 

av att vända på bolaget till varje pris. De incitaments som finns för en styrelseledamot att 

beakta borgenärernas intresse sträcker sig inte längre än att följa den kapitalbristprocedur som 

framgår av kapitalbristreglerna. Följs inte proceduren kan styrelseledamoten bli personligt 

medansvarig och detta vill självfallet undvikas. Problematiken ligger dock i att, även om 
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proceduren efterlevs av styrelseledamöterna, så erhåller inte bolagsborgenärerna ett effektivt 

borgenärsskydd i praktiken. Kapitalbristreglerna är som tidigare konstaterats i uppsatsen 

bristfälliga och erbjuder inte befintliga borgenärer ett effektivt skydd.  

 

Detta kommer självfallet få konsekvenser för styrelsens arbete när bolaget lider av en kritisk 

kapitalbrist. Med det följer också att borgenärsintresset hamnar i skymundan, och att 

framförallt befintliga bolagsborgenärer riskerar att lida större förluster än nödvändigt. Det bör 

också noteras att det i många, framförallt mindre aktiebolag, inte är ovanligt att aktieägarna 

också sitter i bolagets styrelse. I dessa situationer är incitamenten ännu starkare av naturliga 

skäl. En styrelseledamot som också är aktieägare riskerar att förlora mer än bara en 

inkomstkälla, en sådan styrelseledamot riskerar att förlora hela sitt investerade kapital. Av det 

nu anförda kan slutsatsen dras att det finns starka incitament för att fortsätta bedriva 

verksamheter, och fortsätta att ta risker med verksamheten i hopp om att verksamheten 

vänder. 

  

Nästa steg i appliceringen av moral hazard-teorin är att undersöka om styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören är beskurna från egen risk och om denna risk istället drabbar 

bolagets befintliga borgenärer. I en kapitalbristsituation är styrelsen och den verkställande 

direktörens risk att bli medansvarig för uppkomna förpliktelser under ansvarsperioden. Att 

öka risktagandet i verksamheten innebär således inte en risk för styrelsen under förutsättning 

att kapitalbristreglerna efterlevs. Detta gäller dock bara förhållandet mellan tillkommande 

borgenärer och styrelsen. I förhållandet mellan styrelsen och dessa borgenärer existerar i 

princip ingen risk alls för styrelseledamöter som vill öka risken i verksamheten. Detsamma 

gäller för den verkställande direktören. Då styrelsen och den verkställande direktören är 

beskurna från egen risk vid ett utökat risktagande i verksamheten och det faktum att det 

föreligger starka incitament för styrelsen och den verkställande direktören att öka risken på 

bekostnad av de befintliga bolagsborgenärerna så måste det anses föreligga en moral hazard 

problematik.  

  

De incitamenten som finns för att fortsätta verksamheten på bekostnad av borgenärerna 

hanteras inte överhuvudtaget av den nuvarande kapitalbristrättsliga regleringen. För 

styrelseledamöter och verkställande direktörer som väljer att öka risktagandet i verksamheten 

kan inget ansvar, annat än moraliskt ansvar, i praktiken utkrävas. Under förutsättning att 

styrelsen gör det som ankommer på de enligt kapitalbristreglerna, d.v.s. upprätta 
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kontrollbalansräkningar, kalla till kontrollstämmor etc., så kan de i bolagets fortsatta 

verksamhet göra nästan vad de vill. Allt detta på den potentiella bekostnaden av bolagets 

borgenärer. Detta kan inte anses vara ändamålsenligt. Det kan inte heller anses vara 

rättsekonomiskt effektivt då den lilla välfärdsökningen som styrelsen och den verkställande 

direktören potentiellt åtnjuter om verksamheten lyckas vända inte väger upp för den potentiell 

risk för skada som bolagsborgenärerna utsätts för. Då ett ökat risktagande i en 

kapitalbristsituation sannolikt bara leder till borgenärsskador så åstadkoms bara en 

välfärdsökning i de undantagsfall då verksamheten faktiskt lyckas vända. Då det sannolikt 

inte kommer resultera i någon välfärdsökning för någon av parterna utan troligtvis bara 

kommer resultera i en välfärdsförlust för parterna så kan den nuvarande 

kapitalbristregleringen inte anses vara rättsekonomiskt effektiv då det varken föreligger en 

paretoeffektivitet eller Kaldor-Hicks effektivitet.  

 

5.3 Slutsats 

Av den ovan gjorda analyserna av den svenska kapitalbristregleringen kan ingen annan slutsats 

dras annan en den att regleringen inte ger ett aktiebolags befintliga borgenärer ett 

ändamålsenligt skydd. De nuvarande kapitalbristreglerna ger upphov till både moral hazard-

problematik, såväl såväl som agent-principal problematik. Då både moral hazard och agent-

principal teorin visar på att styrelsen och den verkställande direktören har incitament för att 

agera i sitt eget och aktieägarnas intresse under den fortsatta driften av verksamheten så kan 

inte kapitalbristreglerna anses vara rättsekonomiskt effektiva och ändamålsenliga. Ser man 

denna kritik tillsammans med den tidigare redogjorda kritiken mot (se avsnitt 4.2) kan det 

konstateras att det finns ett springande behov av förändring av de svenska kapitalbristreglerna.  
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6. En alternativ lösning? 

 

6.1 Allmänt om engelsk bolagsrätt och insolvensrätt 

Innan reglerna om wrongful trading ska redogöras för finns det skäl till att belysa den engelska 

bolags- och insolvensrätten. Utan en förståelse för denna riskerar läsaren att missförstå 

wrongful trading-regeln och dess plats i den engelska rättsordningen. 

 

Först och främst bör det noteras att det inte ställs samma krav på aktiekapitalets storlek för 

privata engelska bolag (Ltd.) som det gör för svenska privata aktiebolag. För ett Ltd. ställs det 

inga krav överhuvudtaget på aktiekapitalets storlek.133 Aktiekapitalet kan således vara allt från 

ett pund till en miljon pund. För noterade engelska bolag (Plc.) ställs det andra däremot krav 

på aktiekapitalets storlek i Companies act 2006 (CA).134 Dessa skillnader mellan svensk och 

engelsk rätt är också en av förklaringarna varför de båda rättssystemen valt helt skilda 

regleringar för vad som egentligen är samma problem, d.v.s. faran med att låta förlustbringande 

verksamheter att fortsätta bedrivas. I England har man valt att införa regler om 

tvångslikvidation p.g.a. av insolvens och inte p.g.a. att aktiekapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet. Ser man på den engelska rättens syn på aktiekapitalet så faller sig 

denna reglering naturlig. Den kritiska ekonomiska händelsen som startar tillämpningen av de 

engelska reglerna är således att bolaget är insolvent eller att en insolvens är oundviklig och nära 

förestående. Aktiekapitalets storlek är irrelevant i detta sammanhang.135 

 

En utgångspunkt för den engelska insolvensrättsliga regleringen är skapa förutsättningar för att 

rädda bolag innan de blir insolventa.136 Av den anledningen infördes två olika system i 

insolvency act från 1986 (IA) för att rädda bolag som riskerade insolvens.137  Ett av dessa är 

det administrativa förfarandet (insolvent administration).138 När ett bolag redan hunnit bli 

insolvent är tiden för att rädda bolaget förbi och bolaget ska avvecklas genom att träda i 

likvidation (insolvent liquidation). Regeln om wrongful trading är tillämplig oavsett vilket av 

dessa två förfaranden som bolaget omfattas av (se mer nedan i avsnitt 6.2.1).  

                                                      
133 Dignam and Lowry s. 124 ff. 
134 Se section 763 CA 2006. Där anges det att minsta tillåtna aktiekapital i ett publikt bolag är 50.000 pund. 
135 Då England är medlemmar i EU så har de, liksom Sverige, en skyldighet att implementera reglerna som 

framgår av det andra bolagsdirektivet och därmed följer det att aktiekapitalets storlek blir relevant även i engelsk 

rätt men dock bara för de bolag vars aktier är upptagna för handel på en en reglerad marknad. 
136 Dignam and Lowry s. 451. 
137 Dignam and Lowry s. 452. 
138 Dignam and Lowry s. 452 f. 



 42 

 

Ett bolag är insolvent när det inte längre kan betala sina skulder allt eftersom de faller till 

betalning (section 123(1)(e) IA). Detta brukar kallas för kassaflödesinsolvens (cash-flow 

insolvency). 139 Ett bolag är också insolvent om skulderna överstiger bolagets tillgångar (section 

123(2) IA). Detta brukar kallas för balansomslutningsinsolvens (balance-sheet insolvency). 140 

 

6.2 Wrongful trading 

De engelska reglerna om wrongful trading kan ses som ett resultat av det utbredda missnöjet 

med de möjligheter som tidigare fanns för att göra en styrelseledamot ansvarig för att ha missköt 

driften av ett bolag.141 De möjligheter som fanns tillgängliga för de skadelidande borgenärerna 

för att göra en styrelseledamot ansvarig för misskötseln av bolaget innan wrongful trading-

regeln trädde ikraft var förenade med stora bevissvårigheter och kunde med enkelhet undvikas 

av styrelseledamöterna.142 För att komma till rätta med detta rekommenderade the Report of the 

Review Committee on Insolvency Law and Practice (the Cork Committe) att ett personligt 

ansvar för sådan misskötsel borde införas.143 Resultat blev reglerna om wrongful trading. 

Reglerna blev varmt mottagna av framförallt de oprioriterade borgenärerna som i och med 

reglerna fick ett betydligt starkare borgenärsskydd.144 Huruvida regeln faktiskt förbättrat 

möjligheterna till att hålla misskötsamma styrelseledamöter ansvariga eller inte kommer 

redogöras för nedan (se avsnitt 6.2.3). 

 

Wrongful trading-regeln avser att ålägga misskötsamma styrelseledamöter med ett personligt 

ansvar då de fortsatt att bedriva verksamheten i bolaget på ett sätt som innebär skada för 

bolagets borgenärer efter det att styrelseledamoten eller direktören insåg att bolaget var 

insolvent, eller att en insolvens inte längre kunde undvikas.145 

 

Den nuvarande regleringen av wrongful trading återfinns i section 214 IA och lyder enligt 

följande: 

“(1) Subject to subsection (3) below, if in the course of the winding up of a company it appears that 

subsection (2) of this section applies in relation to a person who is or has been a director of the company, 

                                                      
139 Finch s. 147. 
140 Finch s. 147. 
141 Bailey and Groves s. 855 f. 
142 Bailey and Groves s. 856. 
143 Bailey and Groves s. 865. 
144 Finch s. 698. 
145 Finch s. 698. 
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the court, on the application of the liquidator, may declare that that person is to be liable to make such 

contribution (if any) to the company’s assets as the court thinks proper. 

 

(2) This subsection applies in relation to a person if— 

(a) the company has gone into insolvent liquidation, 

(b) at some time before the commencement of the winding up of the company, that person 

knew or ought to have concluded that there was no reasonable prospect that the company would avoid 

going into insolvent liquidation, and 

(c) that person was a director of the company at that time; 

 

but the court shall not make a declaration under this section in any case where the time mentioned in 

paragraph (b) above was before 28th April 1986. 

 

(3) The court shall not make a declaration under this section with respect to any person if it is satisfied 

that after the condition specified in subsection (2)(b) was first satisfied in relation to him that person 

took every step with a view to minimising the potential loss to the company’s creditors as (assuming 

him to have known that there was no reasonable prospect that the company would avoid going into 

insolvent liquidation) he ought to have taken. 

 

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), the facts which a director of a company ought to know 

or ascertain, the conclusions which he ought to reach and the steps which he ought to take are those 

which would be known or ascertained, or reached or taken, by a reasonably diligent person having 

both— 

(a) the general knowledge, skill and experience that may reasonably be expected of a 

person carrying out the same functions as are carried out by that director in relation to the company, and 

(b) the general knowledge, skill and experience that that director has. 

 

(5) The reference in subsection (4) to the functions carried out in relation to a company by a director of 

the company includes any functions which he does not carry out but which have been entrusted to him. 

 

(6) For the purposes of this section a company goes into insolvent liquidation if it goes into liquidation 

at a time when its assets are insufficient for the payment of its debts and other liabilities and the expenses 

of the winding up. 

 

(7) In this section “director” includes a shadow director. 

 

(8) This section is without prejudice to section 213.” 
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6.2.1 Förutsättningar för tillämpning och ansvar  

För att wrongful trading-regeln ska vara tillämpliga förutsätts det att bolaget har trätt i 

likvidation p.g.a. insolvens (insolvent liquidation) (section 214(2)(a) IA). Detsamma gäller om 

bolaget försatts i insolvent administration.146 Skulle ett bolag lyckas avstyra en nära förestående 

insolvens blir regeln följaktligen inte tillämplig och något ansvar kan då inte heller åläggas 

styrelseledamöterna.147 En borgenär eller likvidator får då försöka använda sig av andra 

ansvarsgrunder för att ålägga styrelseledamöterna ansvar. 

 

Ansvaret för wrongful trading kan bara åläggas den som är director (section 214(2)(c) IA), 

d.v.s. är styrelseledamot i ett engelskt bolag.148 Vem som ses som en director enligt engelsk rätt 

är inte alltid helt klart då det inte bara är utnämnda styrelseledamöter som ses som directors i 

IA:s mening.149 Bestämmelsen omfattar också s.k. shadow directors.150 Med shadow director 

menas en person vars instruktioner vanligtvis följs av bolagets styrelseledamöter.151 En shadow 

director styr således bolagets styrelseledamöter trotts att han inte har en officiell roll inom 

bolaget som tillåter denne att göra det. Ansvaret är också personligt och inte kollektivt. 

Styrelseledamöterna ska således prövas var för sig. 

 

6.2.2 Ansvarsprövningen 

För att en styrelseledamot ska hållas ansvarig för wrongful trading krävs det vidare 

styrelseledamoten bevisas att ha fortsatt bedriva verksamheten (trading) efter den tidpunkt då 

han bort förstå att bolaget var insolvent eller att en insolvens var oundviklig. Skyldigheten att 

ta borgenärernas intresse i beaktning inträder således innan bolaget faktiskt blir insolvent och 

bolaget måste träda i likvidation. Det omfattar dock bara situationer då en insolvens är 

oundviklig. För att vinna framgång med en talan om wrongful trading måste det således anges 

en tidpunkt då styreledamöterna insåg eller bort inse att bolaget var insolvent, eller att bolaget 

oundvikligen skulle drabbas av insolvens inom kort. 

 

                                                      
146 Bailey and Groves s. 858. 
147 Bailey and Groves s. 858. 
148 Se Dignam and Lowry kap. 13 (s. 286 – 329) om corporate management. Av kapitlet kan slutsatsen dras att 

en directors närmsta motsvarighet i svensk bolagsrätt är styrelseledamöterna. 
149 Bailey and Groves s. 844 f. 
150 Finch s. 698. 
151 Bailey and Groves s. 845. 
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För att avgöra om en styrelseledamot insåg eller bort inse att bolaget var insolvent eller att en 

insolvens var oundviklig ska både objektiva (section 214(4)(a) IA) och subjektiva (section 

214(4)(b) IA) faktorer tas i beaktning. Den objektiva bedömningen utgår ifrån vad en normalt 

kompetent och ansvarfull styrelseledamot, som utför samma uppgifter som den anklagade 

styrelseledamoten, skulle dragit för slutsats om bolagets ekonomiska förhållanden.152 Skulle 

domstolen komma fram till att en normal styrelseledamot skulle kommit fram till slutsatsen att 

bolaget var insolvent eller att en insolvens vara oundviklig så kan styrelsemöten även om han 

inte kommit fram till den slutsatsen själv bli ansvarig för wrongful trading.  

 

Ett exempel på detta är målet Rubin v. Gunner and Another. I målet fann domstolen att 

styrelseledamöterna bort inse att bolaget inte längre kunde undvika en insolvens då de utlovade 

medlen som en investerare utlovat inte presterades. Trotts att investeraren upprepade gånger 

försäkrat styrelseledamöterna om att investeraren skulle tillskjuta medel till bolaget ansågs 

styrelseledamöterna bort ha insett att medlen inte skulle komma. Detta grundades på att 

investeraren upprepade gånger misslyckats med att tillskjuta de utlovade medlen. 

Styrelseledamöterna ansågs skyldiga för wrongful trading för den verksamhet som bedrevs efter 

det att domstolen ansåg att de bort inse den oundvikliga insolvensen. 

 

Den subjektiva bedömningen utgår som ska göras utgår från vad den anklagade syreledamoten 

bort dra för slutsats med hänsyn till dennes egna kompetens och erfarenhet.153 Det ställs m.a.o. 

högre krav på en erfaren och välutbildad styrelseledamot än mindre välutbildade och mindre 

erfarna styrelseledamöter. Det kan med det sagt innebära att att enbart några styreledamöter i 

en styrelse kan hållas ansvariga för wrongful trading även fast samtliga styrelseledamöter 

deltagit i beslutet. 

 

Denna dubbla prövning kan leda till att styrelseledamöter bedöms enligt de standarder som 

domstolen finner vara normala även fast styreledamoten inte uppnår dessa standarder själv. 

Man kan således säga att de objektiva standarderna som domstolen fastställer är en lägst gräns 

för prövningen om en styrelseledamot bort inse att bolaget var insolvent eller att en insolvens 

var oundviklig.154 Den dubbla prövningen innebär också ett avsteg från den traditionella 

                                                      
152 Finch s. 699. 
153 Finch s. 699. 
154 Finch s. 699. 
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subjektiva prövningen av styreledamöternas kompetens som normalt används inom engelsk 

common law.155 

 

Till denna prövning måste också bolagets storlek och komplexitet tas i beaktning.156 Det är inte 

rimligt att det ställs samma objektiva krav på en styrelseledamot i ett litet privat bolag som det 

ställs på en styrelseledamot i ett stort publikt bolag. Prövningen får således anpassas till 

omständigheterna i det enskilda målet. 

 

6.2.3 Ansvarsfrihetsgrund 

En styrelseledamot som av rätten bedöms ha, eller bort inse, att bolaget var insolvent eller att 

en insolvens var oundviklig och som fortsatt att bedriva verksamheten kan undgå ansvar om 

denne kan visa för rätten att han vidtagit åtgärder för att minimera potentiell skada för bolagets 

borgenärer.157 Det räcker dock inte bara med att ha vidtagit någon enstaka åtgärd för att 

minimera borgenärsskadan. En styrelseledamot som vill undvika ansvar måste visa att han 

vidtagit varje tänkbart steg för att undvika att borgenärerna lider skada (section 214(3) IA). 

Rekommenderade åtgärder som kan medföra ansvarsfrihet för styrelseledamöterna är bl.a. att 

ta in extern professionell expertis, hålla styrelsemöten veckovis i syfte att hela tiden hålla koll 

på bolagets ekonomiska situation, hålla större borgenärer informerade om bolagets ekonomiska 

situation samt att dokumentera styrelseledamöternas agerande.158  

 

Att avgå som styrelseledamot innebär inte att man undviker ansvar.159 Detta beror på att 

avgående styrelseledamöter, under den relevanta tiden för regeln tillämpningsområde, de facto 

var styrelseledamot.160 Detta likar den svenska synen på styrelseledamöternas ansvar för de 

förpliktelser som bolaget ingår under ansvarsperioden som gäller då styrelsen underlåtit att följa 

kapitalbristreglerna. Att omedelbart försätta bolaget i likvidation utesluter inte heller ansvar för 

wrongful trading.161 Att avveckla ett bolag för tidigt kan leda till att borgenärerna lider onödig 

skada och därför kan ett sådant agerande från styrelsen omfattas av regeln om wrongful trading. 

 

                                                      
155 Finch s. 699. 
156 Bailey and Groves s. 861. 
157 Finch s. 699. 
158 Finch s. 699. 
159 Bailey and Groves s. 859. 
160 Bailey and Groves s. 859. 
161 Bailey and Groves s.859. 
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6.2.4 Trading 

Den anklagade styrelseledamoten måste också ha vidtagit trading efter det att hon insåg, eller 

bort inse att bolaget var insolvent eller att en insolvens var oundviklig. Vad som menas med 

trading menas framgår inte uttryckligen av bestämmelsen. Det står dock klart att begreppet 

trading inte avser att begränsas till enbart strikt kommersiella transaktioner som utförs av 

bolaget utan avser att omfatta nästintill alla sorters transaktioner som bolaget gör.162 Således 

omfattas också alla de åtgärder som kan tänkas vidtas som ett led i driften av verksamheten av 

begreppet.163  

 

6.2.5 Allmänt om den rättsliga processen  

Likvidatorn är ensam berättigad att föra talan om wrongful trading (section 214(1) IA). En arg 

borgenär kan således inte föra en talan om wrongful trading enligt engelsk rätt. Av naturliga 

skäl är också likvidatorn den som bär bevisbördan för att bevisa att en eller flera 

styrelseledamöter gjort sig skyldiga till wrongful trading. Det innebär att bevisa för domstolen 

att styreledamöterna bort inse att bolaget var insolvent eller att en insolvens var oundviklig och 

att styrelsemötena efter denna tidpunkt fortsatt att bedriva verksamheten. Detta är inte alltid 

helt enkelt vilket kommer att belysas senare i uppsatsen (se avsitt 6.3). 

 

Skulle regeln tillämpas och en styrelseledamot åläggs ansvar, blir denne skyldig att betala 

bolaget ett belopp som rätten finner skälig (section 214(1) IA). På det sätter tillförs bolaget 

tillgångsmassa som sedan kan betalas ut till bolagets borgenärer. Det går således inte att avgöra 

hur stora belopp som kan tänkas utgå utan att känna till omständigheterna i det specifika målet. 

Det allra första domstolsärendet där en talan om wrongful trading prövades var år 1989.164 I 

målet förpliktades två styrelseledamöter att tillskjuta 75.000 pund till bolaget.165 För 

bolagsborgenärena är ansvaret för wrongful trading ett välkommet tillskott till det engelska 

borgenärsskyddet. I och med att styrelseledamöterna själva blir skyldiga att tillskjuta bolaget 

medel så förstärks sannolikheten att få betalt för sina fordringar. Genom att utvidgas 

borgenärernas räckvidd till plånböckerna hos skyldiga styrelseledamöter kan betalningar till 

bolagets borgenärer säkras. 

 

                                                      
162 Bailey and Groves s. 858 f. 
163 Bailey and Groves s. 858 f. 
164 Dignam and Lowry s. 488. 
165 Se, Re Produce Marketing Consortium Ltd (1989). 



 48 

6.2.6 Kompletterande borgenärsskydd 

Wrongful trading-regleringen måste också ses i ljuset av vad som förväntas av en 

styrelseledamot i ett engelskt bolag. En styrelseledamot ska enligt engelsk bolagsrätt agera i 

enlighet med reglerna om directors duties.166 Dessa kan liknas med den svenska omsorgs- och 

lojalitetsplikten och styrelsens arbetsuppgifter. Styrelseledamöternas plikter enligt den 

engelska bolagsrätten framgår av part 10 CA. Dessa plikter ska i första hand riktas mot 

bolaget167 men i section 172(3) CA anges det att borgenärernas intressen under vissa 

omständigheter också måste beaktas. 

 

Regeln lyder: 

” The duty imposed by this section has effect subject to any enactment or rule of law requiring directors, 

in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors of the company.” 

 

Regeln förstärker ytterligare borgenärsskyddet för bolagets borgenärer. Regeln innebär i 

praktiken att styrelseledamöternas förpliktelser gentemot bolaget (the directors´ duties) hamnar 

i bakgrunden och styrelseledamöterna förpliktigas att tillgodose borgenärernas intressen i första 

hand. En förutsättning för att regeln ska tillämpas är att det finns en utomstående regel som 

påbjuder att borgenärernas intressen ska beaktas (section 172(3) CA). Ett sådant exempel på 

utomstående regel är wrongful trading.168 

 

6.3 Kritik riktad mot regeln om wrongful trading 

Regeln om wrongful trading har inte fått den effekt som det var tänkt från början. Det finns 

väldigt få rapporterade mål där regeln har prövats.169 En förklaring till detta är att det i de flesta 

fall är lättare att föra en talan och åberopa andra ansvarsgrunder än just wrongful trading. 

Anledning till detta är de bevissvårigheter som regeln om wrongful trading omgärdas av.170 Det 

svåraste för likvidatorn att bevisa är tidpunkten för när styrelseledamöterna bort inse att bolaget 

inte längre kunde undvika en insolvens. En annan anledning till det sällsynta användandet av 

wrongful trading är att domstolarna i England inte gärna velat ifrågasätta styrelseledamöternas 

kommersiella affärsbeslut.171 Domstolarna tar normalt sett i beaktning att styrelsen måste fatta 

                                                      
166 Se 2 chapter CA 2006. 
167 Dignam and Lowry s. 333. 
168 Kershaw s. 722 f. 
169 Finch s. 700. 
170 Finch s. 700. 
171 Finch s. 700. 
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svåra beslut under svåra förhållanden och med beaktande av detta anses ett ansvar för wrongful 

trading i de flesta fall inte vara aktuellt.172  

 

Wrongful trading-regleringen har också kritiserats för sin ekonomiska effektivitet vilket 

kommer redogöras för nedan (avsnitt 6.4). Reglernas effektivitet har också kritiserats från annat 

håll.173 De få rättsfall som behandlat wrongful trading-regeln har kännetecknats av olika synsätt 

på vad regelns faktiska karaktär är. Vissa domare ser regeln om wrongful trading som en 

sanktion som är avsedd att straffa ansvarslösa styrelseledamöter medan andra domare ser regeln 

som en kompensationsregel som avser att höja standarden för styrelseledamöter.174 De olika 

synsätten skapar en osäkerhet kring regeln som i sin tur leder till en ineffektiv tillämpning av 

reglerna.175 De olika synsätten har sannolikt sin grund i den något vaga syftesformuleringen 

med ansvaret som the Cork Committee angav i sin rapport.176 

 

6.4 Wrongful trading i ljuset av nationalekonomisk teori 

Wrongful trading reglerna har analyserats utifrån agentteori i både engelsk doktrin och 

nationalekonomisk litteratur.177 Liksom för svenskt vidkommande finns det en inneboende 

intressekonflikt mellan bolaget och dess borgenärer inom engelsk rätt, och agentteorin kan 

användas som ett hjälpmedel för att komma till rätta med problemet. Vid tillämpningen av 

agentteori på de svenska förhållandena så anses borgenärernas motpart vara styrelsen, 

detsamma gäller då agentteori tillämpas på de engelska förhållandena. Ett bolag kan inte kan 

vidta rättshandlingar på eget bevåg utan måste representeras genom agenter.178  

 

Den engelska wrongful trading- regleringen ger, liksom den svenska kapitalbristregleringen, 

upphov till viss agentproblematik. Problematikens omfattning skiljer sig dock åt mellan den 

svenska och engelska rättsordningen. Det finns framförallt tre områden som potentiellt kan vara 

rättsekonomiskt ineffektiva och ge upphov till oskäliga agentkostnader inom engelsk rätt.  

 

Först och främst finns det incitament för styrelsen i ett bolag som lider av ekonomiska 

svårigheter att ta ökade risker i verksamheten i syfte att vända denna och i förlängningen också 

                                                      
172 Finch s. 700. 
173 Finch s. 701. 
174 Finch s. 701. 
175 Finch s. 700 f. 
176 Finch s. 701. 
177 Se bl.a. Finch och Mokal. 
178 Dignam and Lowry s. 275. 
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rädda sitt jobb.179 De som får bära denna risk är primärt bolagets aktieägare men också 

borgenärerna får bära en stor del av denna risk ju svårare de ekonomiska problem blir.180 Tillslut 

finns inget värde kvar för aktieägarna och då står borgenärerna ensamma om att bära den risk 

som styrelsen tagit i hopp om att rädda sitt eget jobb. Detta problemet är det problem som 

identifierats i svensk rätt  och som redogjorts för ovan (se avsnitt 5.1).  

 

För det andra riskerar styrelsen att skada bolagets tidiga borgenärer genom att ta nya krediter 

med säkerheter och drakoniska villkor som inte rättfärdigas av den osannolika händelsen att 

verksamheten skulle vända.181 När verksamheten sedan ska likvideras har troligtvis de tidigare 

borgenärernas möjligheter att få betalt för sina fordringar försvagats på bekostnad av de senare 

borgenärerna. 

 

För det tredje finns det en identifierad risk för att styrelsen i ett bolag som lider av svåra 

ekonomiska bekymmer är partisk och gynnar bolagets aktieägare på bekostnad av bolagets 

borgenärer.182 Eftersom det råder en informationsasymmetri mellan styrelse och borgenärerna 

i ett bolag så kan en partisk styrelse komma undan med det.183 

 

Moral hazard utgör inte ett lika påtagligt problem i engelsk rätt som i svensk rätt. Moral hazard 

är inte heller något som förekommer i någon särskilt stor utsträckning i den engelska doktrinen. 

Detta beror sannolikt på att reglerna inte anses ha denna problematik. Genom regeln om 

wrongful trading har det införts ett personligt ansvar för de affärsbeslut som 

styrelseledamöterna fattar då bolaget är insolvent eller precis innan ett bolag blir insolvent. 

Styrelseledamöterna kan således inte höja risken i verksamheten hur som helst och samtidigt 

inte riskera eget ansvar. Ett ökat risktagande i verksamheten under den tidsperiod som wrongful 

trading-regeln är tillämplig innebär att styrelseledamöterna riskerar att hållas ansvariga för detta 

risktagande. Styrelseledamöterna kan då inte längre anses vara beskurna från risken av sitt eget 

handlande. Av det följer också att incitamenten till att ta ökade risker försvagas något. Reglerna 

motverkar dock inte all tänkbar problematik som moral hazard kan tänkas utgöra för bolagets 

befintliga borgenärer men problamtiken blir inte lika påtaglig och kommer sannolikt i de flesta 

fallen inte drabba borgenärerna lika hårt. 

                                                      
179 Finch s. 742. 
180 Finch s. 742. 
181 Finch s. 742. 
182 Finch s. 742. 
183 Finch s. 742. 
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Reglerna är således inte att bedöma som helt och hållet rättsekonomiskt effektiva. Förslag på 

förändringar som skulle resultera i en förbättrad effektivitet har framförts i engelsk doktrin. Ett 

av förslagen bygger på att wrongful trading-regeln inte skulle vara tidsbegränsad som den är 

idag.184 Regeln skulle m.a.o. alltid vara tillämplig och inte bara när bolagets står inför en 

oundviklig insolvens. Förslaget tros ha stöd från både aktieägare och borgenärer då det är det 

mest ekonomiskt effektiva alternativet för att förändra styrelsens incitament.185 Förslaget skulle 

innebära att borgenärerna tilläts att  övervaka agenten (styrelsen) och samtidigt få möjligheten 

förändra fordringsvillkoren i syfte ta höjd för de risker som styrelsens agerande kan få för 

borgenärerna.186 På det sättet skulle agentproblematiken kunna neutraliseras och 

agentkostnaderna för detta hållas nere tillräckligt mycket för att regleringen skulle bedömas 

vara ekonomiskt ineffektivt.  

                                                      
184 Mokal s. 349. 
185 Finch s. 742. 
186 Finch s. 742. 
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7. Inkorporering av wrongful trading i svensk rätt 

 

7.1 Nödvändiga justeringar 

En svensk version av wrongful trading-regeln bör utvidgas till att också omfatta den 

verkställande direktören, förutsatt att denne har insikt om att bolaget har nått gränsen för en 

kritisk kapitalbrist. Den verkställande direktören är ansvarig för den löpande driften av bolaget 

och kan i egenskap av detta vidta rättshandlingar å bolagets vägnar som riskerar att hota 

bolagets befintliga borgenärer. Av den anledningen bör inte den verkställande direktören undgå 

ansvar enligt en svensk wrongful trading-regel. 

 

Liksom den engelska regeln om wrongful trading, bör likvidatorn vara berättigad att föra talan 

om ansvar enligt regeln i svensk rätt. Också en konkursförvaltare borde ges möjligheten att föra 

en sådan talan. Det är dock inte lämpligt att låta borgenärerna föra en sådan talan. Skulle 

samtliga borgenärer vara berättigade att föra en sådan talan så hade det med stor sannolikhet 

lett till att flertalet processer skulle löpa parallellt med varandra och kostnaderna för detta skulle 

överstiga vad som är rimligt. Det hade också varit rättsekonomiskt ineffektivt. Det är mer 

effektivt att låta likvidatorn eller konkursförvaltaren föra en sådan talan för samtliga 

borgenärers räkning. Det medför också bevislättnader då varje borgenär inte behöver påvisa 

just vilken skada som denne lidit utan det räcker med att likvidatorn, eller konkursförvaltaren 

visar på vilken kollektiv skada som borgenärerna lidit. Att enbart låta likvidatorer och 

konkursförvaltare föra en sådan talan leder också till att bolaget måste försättas i likvidation 

eller konkurs för att kunna hålla en styrelseledamot ansvarig. Skulle borgenärerna fritt få föra 

talan om wrongful trading finns det en stor sannolikhet att ansvarsprocesser kommer löpa 

parallellt med styrelsearbetet. Det i sin tur är förenat med en betydande risk för att 

styrelsearbetet blir lidande då det är viktigare för de enskilda styrelseledamöterna att undgå ett 

personligt ansvar än att sköta sina arbetsuppgifter som styrelseledamot. Blir styrelsearbetet 

lidande finns det också en risk för att borgenärerna lider onödig skada och det är inget som 

regeln vill uppmuntra till. 

 

Regeln behöver också anpassas till den nuvarande svenska kapitalbristregleringen, varför 

skyldigheten att beakta borgenärernas intressen bör träda in när styrelseledamöterna bort inse 

att bolaget led av en kritisk kapitalbrist. En svensk regel om wrongful trading kan med 

beaktande av den nuvarande systematiken i kapitalbristreglerna inte kopplas till om bolaget är 
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solvent eller inte. Det skulle visserligen vara mer ändamålsenligt om den svenska lagstiftningen 

på området skiftade fokus från aktiekapitalets storlek till om huruvida bolaget är solvent eller 

inte. Tyvärr tycks det inte finnas politiskt stöd för denna uppfattning då lagstiftaren, trotts den 

starka kritik som reglerna fått utstå, fortfarande ser aktiekapitalets storlek som den lämpligaste 

lösningen. 

 

Ur ett borgenärsskyddsperspektiv borde ansvarsperioden, enligt en svensk regel om wrongful 

trading, utsträckas till att starta redan då bolaget lider av kapitalbrist. En kritisk kapitalbrist 

skulle då inte behövas uppstå innan styrelsen och den verkställande direktören tvingas ta 

borgenärernas intressen i beaktning. Ansvaret skulle dock bara kunna aktualiseras om bolaget 

därefter når gränsen för en kritisk kapitalbrist. Genom en sådan utökad ansvarsperiod skulle 

insatserna komma i ett tidigare stadie och sannolikheten för att borgenärerna kommer lida 

onödigt stora förluster minimeras. Ett sådant omfattande ansvar kan dock tänkas hämma 

incitamenten till att sitta i bolagsstyrelser eller bli verkställande direktör i aktiebolag. För att 

undgå att en svensk regel om wrongful trading skulle få sådan negativ effekt skulle ansvaret 

kunna begränsas till att enbart omfatta sådana affärsbeslut som är ”uppenbart till skada för 

bolagets borgenärer”. Denna begräsning av ansvaret skulle dock bara gälla under den tiden från 

det att bolaget lider av kapitalbrist fram tills dess att bolagets konstaterats lida av en kritisk 

kapitalbrist. Detta får anses vara en ändamålsenlig kompromiss i syfte att inte hämma individers 

vilja att ta på sig rollen som styrelseledamot eller verkställande direktör i svenska aktiebolag. 

Skulle denna vilja försämras finns det en överhängande risk att svensk ekonomi i stort drabbas 

negativt. 

 

Lagstiftaren ställs också för en utmaning när det kommer till beräkningen av storleken på den 

ersättningen som styrelseledamöterna ska åläggas att betala bolaget enligt den svenska regeln 

om wrongful trading. Den traditionella svenska uppfattningen är att ersättningen ska motsvara 

den skada som uppstått. Det har ovan konstaterats att skadan kan vara svår att bevisa för 

borgenärerna då bolaget lider av ekonomiska bekymmer som kapitalbrist. I England tillåts 

domarna att utdöma ett sådant ansvar som de finner skälig. Att låta svenska domare inta en 

sådan fri roll kan vid en första anblick tyckas vara systemfrämmande. Domaryrket i England 

skiljer sig markant från det svenska. Med beaktande av detta kan rättssäkerheten i en sådan 

reglering ifrågasättas. Det bör dock erinras om att det i svensk rätt redan finns en möjlighet för 

domare att döma ut skadestånd som de finner skäligt. I rättegångsbalken (RB) 35 kap. 5 § ges 

domaren i en svensk domstol möjligheten att uppskatta skadan till skäligt belopp. Av det nu 



 54 

anförda torde det inte föreligga några hinder för att låta de svenska domarna att utdöma ett 

ansvar som de finner skäligt. Domaren kan då finna vägledning i de uppskattningar som gjorts 

i enlighet med kap. 35 § 5 RB. 

 

Slutligen bör också en kompletterande regel lik den i section 172(3) CA inkorporeras i ABL 

för att ytterligare förstärka borgenärsskyddet. Genom att ett nytt stycke tillförs till (8 kap. 4 § 

ABL) som anger att styrelsen är skyldig ska ta hänsyn till borgenärernas intressen då bolaget 

konstaterats lida av kritisk kapitalbrist förbättras förhoppningsvis borgenärsskyddet. En 

överträdelse av en sådan regel kan visserligen vara svår ange som grund för en eventuell 

skadeståndstalan men en sådan regel skulle innebära ett viktigt ställningstagande från 

lagstiftarens sida. Ställningstagandet leder förhoppningsvis till att borgenärsskyddet ges en mer 

framträdenade roll också i det löpande styrelsearbetet i bolag som inte lider av kapitalbrist. 

 

7.2 Ekonomisk effektivitet 

Som det belysts ovan så är inte reglerna om wrongful trading en perfekt lagstiftningsprodukt. 

Reglerna har kritiserats och tillämpas i praktiken ytterst sällan av de engelska domstolarna. 

Regeln har också kritiserats för att vara rättsekonomiskt ineffektiva, framförallt då regleringen 

inte lyckats eliminera uppkomsten av agentproblematik. Kritiken har resulterat i förslag på 

ändringar av regeln. Trotts denna kritik från engelskt håll så har svenska rättsvetenskapsmän 

sett fördelar med wrongful trading-regleringen. Wrongful trading-regleringen ses också som en 

mer ändamålsenlig och effektiv reglering som skulle kunna ersätta de svenska 

kapitalbristreglerna. Det rättspolitiska stödet för denna uppfattning saknas dock för att 

förändringen skulle kunna bli verklighet. 

 

En inkorporering av en wrongful trading-liknande regel i den nuvarande svenska 

kapitalbristregleringen kan dock ha positiva effekter på borgenärskyddet för befintliga 

bolagsborgenärer. Genom att införa regler som innebär att styrelsen måste ta tillvara på 

borgenärernas intresse då bolaget lider av ekonomiska bekymmer, för svensk del en kritisk 

kapitalbrist, skapas också en handlingsdirigerande effekt. Skulle regeln inte efterlevas riskerar 

styrelseledamöterna att bli personligt ansvariga och skyldiga att betala ur egen ficka. På det 

sättet skapas ett liknande handlingsdirigerande system som det för tillkommande borgenärer, 

d.v.s. medansvaret. Det personliga ansvaret som styrelseledamöterna riskerar enligt en svensk 

wrongful trading-regel innebär också att de incitament som finns för att ta ökade risker i 
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verksamheten försvagas. Det i sin tur innebär att den nuvarande rättsekonomiskt ineffektiva 

reglering blir mer effektiv och ändamålsenlig.  

 

Skulle en regel lik wrongful trading regleringen införas i svensk rätt skulle detta leda till att 

moral hazard problematiken som redogjorts för tidigare i uppsatsen (se avsnitt 5.2) blir mindre 

allvarlig. Genom att styrelseledamöterna på ett mer påtagligt sätt riskerar att drabbas personligt 

om de ökar risken i verksamheten så kan man inte längre påstå att styrelseledamöterna är helt 

och hållet beskurna från egen risk. Skulle risken höjas i verksamheten då bolaget lider av en 

kritisk kapitalbrist så utsätter sig styrelseledamöterna för att hållas ansvariga. 

 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv innebär införandet av en wrongful trading likdanande regel 

också att agentproblematiken som redogjorts för tidigare i uppsatsen (se avsnitt 5.1) förbättras. 

Återigen står de försvagade incitamenten för att öka risken i verksamheten bakom den 

potentiella förbättringen. Den engelska regeln har visserligen kritiserats utifrån just agentteorin 

och det har identifierats flera områden där regeln misslyckas med att eliminera betydande 

agentkostnader. Trotts denna kritik måste en sådan regel anses vara en förbättring vid en 

jämförelse från den nuvarande kapitalbristregleringen. Skälet till förbättringen är att 

incitamenten att agera i eget intresse och inte principalens, d.v.s. borgenärernas, effektivt 

försvagas genom risken för bli personligt ansvarig för wrongful trading.  

 

En svensk wrongful trading-regel skulle med beaktning av det ovan anförd inte lösa samtliga 

rättsekonomiska problem som den nuvarande kapitalbristregleringen ger upphov till men en 

sådan regel skulle leda till betydande förbättringar. Med hänsyn till det bristfälliga skydd som 

befintliga bolagsborgenärer idag erhåller skulle sådana förbättringar av kapitalbristregleringens 

effektivitet vara behövligt. 

 

7.3 Wrongful trading v. skadestånd enligt 29 kap. ABL 

Det kan argumenteras att skadeståndsmöjligheten i 29 kap. ABL fyller den funktion som den 

svenska wrongful trading regeln skulle fylla då även den innebär att en styrelseledamot kan 

hållas ansvarig för sin drift av bolaget. Skadeståndssanktionen ger dock inget effektivt 

borgenärsskydd som konstaterats tidigare i uppsatsen (se avsnitt 4.3). Detta beror till stor del 

av att skadeståndssanktionen är förknippad med betydande bevissvårigheter för den 

skadelidande borgenären.  
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Den engelska wrongful trading-regeln har visserligen också kritiserats för att just vara 

förknippad med bevissvårigheter. Den kritik som riktats mot den engelska regeln har grundats 

på bevissvårigheterna för en likvidator att visa på tidpunkten för när styrelsen insåg eller 

åtminstone bort inse att bolaget var insolvent eller att en insolvens var oundviklig. Denna 

bevisproblematik skulle effektivt elimineras genom de nuvarande kapitalbristreglernas krav på 

ett upprättande av en kontrollbalansräkning då styrelsen har anledning att anta att aktiekapitalet 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (25 kap. 13 § ABL). 

Kontrollbalansräkningen kan således användas för att bevisa vid vilken tidpunkt som styrelsen 

bort ha kännedom om bolagets ekonomiska situation. Den nuvarande kapitalbristproceduren 

som styrelsen tvingas vidta för att undvika personligt betalningsansvar innebär således att de 

bevissvårigheter som en regel om wrongful trading förknippats med elimineras. 

 

En wrongful trading-regel leder också till att den som för processen i domstol inte behöver 

bevisa att styrelsen agerat oaktsamt eller uppsåtligt. För den som för processen gäller det bara 

att bevisa att styrelsen åtminstone bort inse att det registrerade aktiekapitalet understeg hälften 

av det registrerade aktiekapitalet. Bevisbördan kastas sen om och faller på styrelseledamöterna 

som måste bevisa att de vidtagit varje tänkbart steg för att minimera borgenärsskador då bolaget 

fortsätter att bedriva verksamhet. Detta är klart fördelaktigt för den processförande vid en 

jämförelse med skadeståndsanktionen i 29 kap. ABL. 

 

7.4 Övrigt 

En wrongful trading-regel skulle utöver det som ovan anförts också medföra att det skapas 

normer för hur ett bolag som lider av kritisk kapitalbrist får bedrivas. Eftersom regeln avser att 

skydda borgenärerna kommer dessa normer vara präglade av starka borgenärskyddsrättsliga 

överväganden. Att det bildas normer som styr styrelseledamöterna mot att tillvarata 

borgenärernas intressen kan potentiellt också få effekt för styrelsearbetet i fullt friska bolag med 

stark ekonomi. Normerna kan således få effekt lång bortom kapitalbristregleringen. Att 

borgenärsskyddsaspekter ges utrymme i det löpande arbetet som styrelseledamot är mycket 

positivt för upprätthållandet av samtliga borgenärsskyddsregler i ABL.  
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7.4 Slutsats 

Skulle den engelska regeln om wrongful trading kläs i svensk skrud och anpassas till den 

svenska rättsordningens systematik skulle regeln kunna förstärka det bristfälliga 

borgenärsskyddet som befintliga bolagsborgenärer idag erhåller. Denna reglering skulle 

troligtvis inte heller möta samma rättspolitiska motstånd som den mer omfattande och 

nödvändiga regleringen som doktrin under en längre tid har efterfrågat. En svensk regel om 

wrongful trading skulle också bidra till en förbättrad rättsekonomisk effektivitet då regeln 

effektivt försvagar mycket av de intressekonflikter som ligger bakom mycket av den i uppsatsen 

redogjorda ineffektiviteten. 
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8. Slutsats 

Av den initiala redogörelsen av kapitalbristreglerna kan regleringen framstå som en balanserad 

och ändamålsenlig lagstiftningsprodukt. Sätts reglerna i perspektiv ser man dock sprickorna i 

fasaden. Bristerna i den svenska regleringen är omfattande och kritiken mot lagstiftningen 

likaså. Mest bekymmersamt är det att de nuvarande reglerna inte ger befintliga 

bolagsborgenärer ett effektivt skydd.  

 

Med beaktande av regleringens bakomliggande motiv att skapa ett effektivt borgenärsskydd så 

kan inte den nuvarande regleringen anses ändamålsenlig. Kapitalbristreglerna är i stort behov 

av förändringen och den problematik och kritik som redogjorts för tidigare i uppsatsen vittnar 

om just detta. Trotts att kritiken mot regleringen funnits alltjämt sedan ABL 1944 har 

lagstiftningen inte förändrats särskilt mycket. De förändringar som gjorts har inte heller bidragit 

till att förstärka borgenärskyddet för befintliga bolagsborgenärer, en av de kanske mest kritiska 

bristerna i de nuvarande kapitalbristreglerna. I prop. 2009/10:204 uttalade lagstiftaren att 

kapitalbristreglerna skulle ses över.187 Uttalandet har ännu inte resulterat i något förslag till 

förändring och med hänsyn till detta kan slutsatsen dras att kapitalbristfrågan inte är en särskilt 

prioriterad rättspolitisk fråga i Sverige. 

 

Behovet av en förändring kvarstår. Det behövs göras stora och systematiska förändringar för 

att kapitalbristreglerna ska kunna anses vara effektiva, balanserade och ändamålsenliga. De 

förändringar som gjorts med kapitalbristreglerna under åren vittnar om en stark vilja av att 

behålla den något förlegade synen på aktiekapitalet som borgenärskydd och med det också den 

nuvarande kapitalbristregleringen. Synen har visserligen visst stöd från EU i och med reglerna 

i det andra bolagsdirektivet men ser man till vad direktivet faktiskt fordrar från den svenska 

lagstiftaren så finns det utrymme för andra lösningar, i synnerhet för privata aktiebolag. 

 

Det finns dock alternativa regleringar, som visserligen inte kommer lösa samtliga problem med 

lagstiftningen, men som kommer ta rättsutvecklingen en bit på vägen mot att framförallt erbjuda 

befintliga bolagsborgenärer ett mer ändamålsenligt skydd. Dessa alternativa regleringar har 

också en större sannolikhet att accepteras i svensk rättsordning då den inte innebär en 

fundamental förändring av kapitalbristreglerna, utan snarare utgör ett kompletterande verktyg 

för att skapa borgenärsskydd för de befintliga bolagsborgenärerna. Ett exempel på en sådan 

                                                      
187 Se prop. 2009/10:204 s. 83. 
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alternativ reglering är den engelska regeln om wrongful trading. Ett införande av en wrongful 

trading-liknande rättsregel skulle kunna förstärka det svenska borgenärsskyddet för befintliga 

bolagsborgenärer då bolaget lider av kritisk kapitalbrist. Regeln skulle dessutom bidra till att 

förbättra den nuvarande kapitalbristregleringens rättsekonomiska effektivitet. Det gäller dock 

att en sådan regel anpassas för att passa in i den svenska rättsordningen och det kan i vissa 

avseenden vara en utmaning.  

 

Det står dock klart att det svenska borgenärsskyddet för befintliga bolagsborgenärer är i ett 

behov av förändring och att en svensk wrongful trading-regel skulle kunna vara ett temporärt 

alternativ till dess att lagstiftaren inser att det krävs en systematisk och mer omfattande 

förändring av den svenska kapitalbristregleringen för att denna ska anses vara ändamålsenlig 

och rättsekonomiskt effektiv. 
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