
Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp | Affärsjuridiska programmet med Europainriktning 

Vårterminen 2018 | LIU-IEI-FIL-G--18/01984--SE  

  

  

  

  

  

  

 Borgenärsskyddet i aktiebolagslagen 

 

Är aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler, för icke-anpassade borgenärer, ändamålsenliga? 

 

 

 

Creditor protection - 

Are the creditor protection regulations in the joint-stock company law, for the non-adjusting 

creditors, efficient?  

  

  

            Sebastian Jönsson 

   Amanda Livehed  

 

   Handledare: Britta Behrendt Jonsson  

Examinator: Johannes Lerm 

 

 

                                                                     Linköpings universitet   
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Sammanfattning 

Med hjälp av förarbeten, propositioner och doktrin i en samlad bedömning får man en 

uppfattning av vilka borgenärsskydden är, samt hur långt de sträcker sig. Att endast använda 

begreppet borgenär kan dock medföra missförstånd och en ofullständig bild av verkligheten. 

Det finns olika typer av borgenärer vilka redogörs för i uppsatsen. Denna uppsats är skriven 

för att redogöra för hur borgenärsskydden är utformade idag, om det är ändamålsenligt samt 

besvara uppkomna frågeställningar såsom: finns det transaktioner som tillåts att vidtas av 

aktiebolaget som inskränker det bundna egna kapitalet, och varför är det överhuvudtaget 

intressant med det bundna egna kapitalet? På vilket sätt innebär låneförbudsreglerna ett mer 

ändamålsenligt skydd? Vilka transaktioner är egentligen tillåtna eller otillåtna enligt 

värdeöverföringsreglerna, och vilka transaktioner anses som förtäckta? Hur skyddar 

minimikapitalregeln borgenärerna? Hur skyddas borgenärerna vid tvångslikvidation på grund 

av kapitalbrist i aktiebolaget? Vad händer med borgenärernas fordringar vid en eventuell 

konkurs?  

 

Vi har kommit fram till att borgenärsskyddsreglerna för de icke-anpassade borgenärerna 

(exempelvis små aktiebolag) i aktiebolagslagen inte är speciellt ändamålsenliga. Det krävs 

mer och/eller tydligare reglering kring vad som gäller i situationer när juridiska personer 

oönskat hamnat i en avtalsrelation med ett aktiebolag som borgenär. Flera jurister har i 

doktrinen kritiserat borgenärsskyddsreglerna i aktiebolagslagen, varför en utredning av 

rättsläget har varit nödvändig. Hur aktiekapitalets bundna egna kapital och 

värdeöverföringsreglerna inverkar på borgenärernas möjlighet till täckning av fordran kan 

vara något som en icke-anpassad borgenär inte direkt tar i beaktning. Uppsatsen syftar således 

dels till att förklara rättsläget men även till att uppmärksamma de icke-anpassade 

borgenärerna på vilka risker som finns samt hur regleringen borde förändras för att inge ett 

bättre rättsskydd för den svagaste parten, vilket vi i denna uppsats utgått från är den icke-

anpassade borgenären. 
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1. Inledning 

 

1.1 Förkortningar och terminologi 

 

AB Aktiebolag 

ABL Aktiebolagslagen (2005:551) 

BFL Bokföringslag (1999:1078) 

EG Europeiska gemenskapen 

FRL Förmånsrättslagen (1970:979) 

HD Högsta Domstolen 

KL Konkurslagen (1987:672) 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

SEK Svenska kronor 

Prop. Proposition 

RÅ Regeringsrättens årsbok  

SOU Statens offentliga utredningar 

SFS Svensk författningssamling 

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 

ÄABL Äldre aktiebolagslagen (1975:1385) 

 

Apportegendom = Förmögenhet som är användbar för bolagets verksamhet, dock ej 

kontanter.1 

 

Anpassade borgenärer = Borgenärer som godvilligt lånar ut kapital och kan tänka sig 

att stå för de kostnader som uppkommer på grund av utlåningen och som för att 

anpassa avtalsvillkoren är oumbärlig för att borgenärens vederlag ska anses vara 

adekvat med den behäftade krediten.2 

 

Culpöst handlande = ”[…] latinsk term för oaktsamhet begagnas ofta ”culpa” (ett ord 

som också betyder skuld). Detta ord har alltså även en mera inskränkt betydelse än 

som sammanfattande benämning för uppsåt och oaktsamhet.”3 

                                                           
1 Sandström, T. (2017). Svensk aktiebolagsrätt. 6 u. Stockholm: Wolters Kluwer AB, s. 116. 
2 Andersson, J. (2010). Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok. 6 u. Stockholm: LitteraturCompagniet AB, s. 54. 
3 Hellner, J. & Radetzki, M. (2014). Skadeståndsrätt. 9 u. Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 121. 
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Frivilliga borgenärer = Person som av fri vilja blivit fordringsägare. Kan bestå av 

banker, företagsledning, anställda, leverantörer etc..4 

 

Funktionsorienterad analys = Sökning i regelverket som helhet. 5 

 

Icke-anpassade borgenärer = Fordringsägare som inte rättar avtalsvillkoren efter den 

risk som penninglånet eller krediten är förenad med.6 

 

Insolvent = Bristande betalningsförmåga.7 

 

Konsolideringsbehov = Behov av att stärka aktiebolagets egna kapital, exempelvis genom 

vinstmedel.8 

 

Ofrivilliga borgenärer = Person som tvingats till att inneha egenskap av borgenär. 

Staten, kommuner och landsting delges denna beteckning9 men även innehavare av 

utomobligatoriska skadeståndsanspråk. 

 

Partssuccession = Nya ägaren vid företagsöverlåtelse blir ansvarig och avtalspart 

gentemot tidigare borgenärer för kvarvarande fordringar och skulder.10 

 

Rådrumsfrist = Det tidsrum på åtta månader från dess att den första kontrollstämman 

hållits, fram tills den andra ska hållas om styrelsen inte bestämt att bolaget ska träda i 

likvidation.11 

 

Rättsstat = Ett rättsfilosofiskt begrepp för vidareutvecklingen av det samhällskontrakt 

som många filosofer som Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu eller Lon Fuller 

                                                           
4 Andersson, J. (2010), s. 55. 
5 Almlöf, H. (2014). Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: en aktiebolagsrättslig studie om 

ägarledda bolag. Stockholm: Jure Förlag AB, s. 71. 
6 Andersson, J. (2010), s. 54. 
7 Sandström, T. (2017), s. 313. 
8 Andersson, J. (2010), s. 125. 
9 op.cit. s. 57. 
10 Kronofogdemyndigheten (2016). Ställningstagande om rätt att byta sökande i mål om betalningsföreläggande, 

s. 1. 
11 Prop. 2002/03:86, s. 4. 
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anser vara en förutsättning för att undkomma det laglösa samhället. Rättsstaten 

innefattar olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett samhälle eller en 

stat ska anses tillgodose medborgarnas grundläggande rättigheter.12 

 

SAS-Principen = En i strid med ABL vidtagen åtgärd/handling/beslut ses som giltig, med 

samtliga aktieägares samtycke förutsatt att beloppsspärren och försiktighetsregeln har beaktats 

och inte försummats.13 

 

Underhandsackord = Ekonomisk uppgörelse mellan borgenär och gäldenär för att läka 

kapitalbristen i ett aktiebolag.14 

 

1.2 Problembakgrund 

 

1.2.1 Icke-anpassade borgenärer 

En anpassad borgenär har frivilligt ingått ett avtal med aktiebolaget som t.ex. att erbjuda ett 

penninglån eller en annan kredit till gäldenären. En icke-anpassad borgenär har däremot ingått 

ett avtal på ett annat sätt t.ex. av en slump eller av misstag. Den anpassade borgenären är 

införstådd med att bära kostnaderna som uppkommer vid en transaktion såsom utgifter för att 

finna en medkontrahent, finna ett lämpligt pris, kostnader för att ingå avtal samt kostnader 

som kan komma att uppstå under avtalsförhållandet.15 Detta är väsentligt för att anpassa 

avtalsvillkoren efter den risk borgenären tar genom att ge en kredit så som t.ex. när denne är 

leverantör och erbjuder en kredit genom ett fakturaköp. En icke-anpassad borgenär däremot, 

justerar i stora delar inte avtalsvillkoren efter risken. Av de icke-anpassade borgenärerna kan 

en distinktion göras: frivilliga icke-anpassade borgenärer respektive ofrivilliga icke-anpassade 

borgenärerna. Vi har i detta arbete valt att endast fokusera på de ofrivilliga icke-anpassade 

borgenärerna som t.ex. leverantörer eller medkontrahenter i ett avtal (inom den normala 

affärsverksamheten). Den ofrivillige icke-anpassade borgenären kan däremot i vissa 

sammanhang även vara staten, t.ex. gällande skattefordringar och avgifter för medborgarna.16 

 

                                                           
12 Dahlman, C. (2011). Rätt och Rättfärdigande. u. 2. Lund: Studentlitteratur AB, s. 61 – 62. 
13 Prop. 2004/05:85, s. 392. 
14 Skatteverket (2018). Vad är ett ackord? 
15 Armour, J. (2006). Legal Capital: An Outdated Concept?, European Business Organization Law Review, 2006 

5, s.11; Andersson, J. (2010), s. 54.  
16 Andersson, J. (2010), s. 55. 
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De icke-anpassade borgenärerna har troligtvis inte samma förmåga att avgöra eller att 

hantera risker som de anpassade borgenärerna. Det medför att det finns en skillnad i 

borgenärernas förmåga att hantera information och att använda informationen för att 

arbeta förebyggande (genom att undersöka aktiebolaget som man ska ingå ett avtal 

med närmare, före avtalets ingående) och förhindra att en situation uppstår där 

gäldenären inte kan betala. Detta innebär att borgenärerna som antingen ofrivilliga 

eller som icke-anpassade, kan försättas i en situation där de inte är medvetna om att de 

inte har eller kommer att få täckning för sina fordringar lättare än frivilliga eller 

anpassade borgenär. Vid t.ex. normala avtalsrelationer eller affärshändelser är 

sannolikheten att de icke-anpassade borgenärerna på förhand kommer att försöka 

undersöka avtalet eller aktiebolaget, relativt låg. Risken att de icke-anpassade 

borgenärerna således kommer att befinna sig i en situation med obetalda fordringar 

mot sin medkontrahent är större, än de anpassade borgenärerna, och kan medföra stora 

svårigheter för borgenärerna. 

 

1.2.2. Borgenärskyddsreglerna 

I aktiebolagslagen 2005:551 (hädanefter ABL) har det sedan borgenärsskyddens 

implementering (t.ex. värdeöverföringsreglerna, minimikapitalregeln, låneförbudet, 

och regler om tvångslikvidation) funnits vissa tveksamheter kring hur stort 

användningsområde skyddet för borgenärerna har. Den intressekonflikt som 

uppkommer mellan aktieägare och borgenärer har därför präglat utformningen av 

värdeöverföringsreglerna.17 Reglerna återfinns i bl.a. 17 kap. ABL och uppfattas som 

bristfälligt reglerade av exempelvis Andersson18 genom att inte erbjuda ett tillräckligt 

“standardiserat” skydd för t.ex. icke-anpassade borgenärer. Det kan resultera i förluster 

hos borgenärerna som, i relation till gäldenärerna, endast befunnit sig i helt vanliga 

affärsmässiga relationer, t.ex. som leverantörer i köpeavtal. 

 

1.3 Problemformulering  

Är aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler, för icke-anpassade borgenärer, ändamålsenliga? 

 

                                                           
17 Bergström, C. och Samuelsson, P. (2013). Aktiebolagets grundproblem. 4:2 u. Institutet för rättsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Nordstedt Juridik AB, s. 21. 
18 Andersson, J. (2010), s. 55 – 57. 
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Hur brett användningsområdet borgenärsskyddsreglerna i ABL egentligen är, medför 

konsekvenser för borgenärerna till aktiebolaget. Vi har därför behandlat flera frågor angående 

ABL och de olika delarna av skydden för borgenärerna som alla berör den underliggande 

ändamålsenligheten. Detta är nödvändigt för att kunna besvara problemformuleringen 

huruvida borgenärskyddsreglerna är ändamålsenliga för de icke-anpassade borgenärerna.19 

Här följer några delfrågor som vi besvarar i uppsatsen för att underbygga vår huvudfråga:  

 

• Finns det transaktioner som tillåts att vidtas av aktiebolaget som inskränker det 

bundna egna kapitalet, och varför är det överhuvudtaget intressant med det bundna 

egna kapitalet? 

• Är låneförbudsreglerna nödvändiga: I och med att flera jurister har skrivit att 

värdeöverföringsreglerna redan ger ett brett skydd? 

• Vilka transaktioner är egentligen tillåtna eller otillåtna enligt 

värdeöverföringsreglerna, och vilka transaktioner anses som förtäckta? 

• Hur skyddar minimikapitalregeln borgenärerna? 

• Hur skyddas borgenärerna vid tvångslikvidation på grund av kapitalbrist i 

aktiebolaget? 

• Vad händer med borgenärernas fordringar vid en eventuell konkurs? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är främst att besvara problemformuleringen och att försöka att redogöra 

för några problematiska situationer som kan uppstå för de icke-anpassade borgenärerna och 

som innebär att deras intressen inte tillvaratas. Borgenärsskyddens utformning speglar till viss 

del hur lagstiftaren har valt att reglerna ska skydda borgenärerna. Hur en uppkommen 

intressekonflikt mellan aktieägare och borgenärer ska hanteras framkommer endast i 

begränsad omfattning, och reglerna bidrar därför inte till en tydlig vägledning för hur de icke-

anpassade borgenärerna ska skyddas, anser vi. Av den anledningen har vi haft för avsikt att 

klargöra rättsläget för de icke-anpassade borgenärerna. 

 

                                                           
19 Se metodstycket för förklaring av underliggande-respektive övergripande ändamålsenlighet.  
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1.5 Metod och material  

När en lag stiftas finns det en strävan av lagstiftaren kring hur lagen ska tillämpas i 

samhället.20 Lagstiftaren väljer att utforma lagrummen för att stimulera ett visst beteende hos 

medborgaren, eller styra medborgaren från att begå oönskade handlingar.21 Almlöf väljer att 

kalla dessa funktioner för lagstiftarens ändamål.22 Det har framkommit av flertalet jurister att 

det finns två olika typer av ändamål, övergripande respektive underliggande ändamål.23  

 

De övergripande ändamålen består av exempelvis att hindra ett visst beteende24 eller att 

frammana ett visst beteende och kan inte återfinnas i ett visst lagrum. Däremot återfinns de 

underliggande ändamålen i specifika lagrum som t.ex. värdeöverföringsreglerna, regler om 

det bundna egna kapitalet, eller minimikapitalregeln.25 Syftet med att särskilja ändamålen är 

att vissa ändamål kan vara oförenliga med varandra, t.ex. borgenärsskyddet och 

minoritetsskyddet.26 För att kunna bedöma om det föreligger ett övergripande ändamål, 

specifikt för de icke-anpassade borgenärerna i ABL, krävs en helhetsbedömning som baseras 

på olika rättsområden och främst på de olika underliggande ändamålen, dvs. 

borgenärsskyddets olika beståndsdelar. Detta har vi använt oss av för att i analysen komma 

fram till om aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler, för icke-anpassade borgenärer, är 

ändamålsenliga? 

 

Arbetet baseras främst på de klassiska rättskällorna såsom lagtext, rättspraxis, förarbeten samt 

doktrin. Vid tillämpandet av en rättsdogmatisk metod i aktiebolagsrätten, tillmäts förarbeten 

särskild hänsyn. Förarbetena är ofta omfattande inom det aktiebolagsrättsliga rättsområdet och 

kan således ge betydande vägledning.27 Därför kommer vi att särskilt beakta förarbeten till 

ABL vid besvarandet av samtliga frågor och för problemformuleringen. Uppsatsen baseras 

delvis på en rättsdogmatisk metod där gällande rätt utreds, men även en delvis rättsekonomisk 

metod som framförallt utgör underlag för analysen.  

                                                           
20 Almlöf, H. (2014), s. 65. 
21 Eide, E. och Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. Oslo: Cappelen Damm AS, s. 418.  
22 Almlöf, H. (2014), s. 66.  
23 Andersson, J. (1995). Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga regler. Uppsala: 

Iustus Förlag AB, s. 27 – 30; Stattin, D. (2005). Företagsstyrning: styrinstrument och ansvarsföljder i ett 

aktiebolagsrättsligt perspektiv. Uppsala: Uppsala Universitet, s. 41; Åhman, O. (1997). Behörighet och 

befogenhet i akitebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt. 

Uppsala: Iustus Förlag AB, s. 38. 
24 Eide, E. och Stavang, E. (2008), s. 418. 
25 Hellner, J. (2001). Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögenhetsrätt. Stockholm: Jure Förlag AB, s. 

208. 
26 Almlöf, H. (2014), s. 67, 70.  
27 op.cit. s. 28. 
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Den nuvarande aktiebolagslagen trädde i kraft år 2005. Några omfattande förändringar 

gällande borgenärsskyddens utformning har inte förekommit sedan dess förutom gällande 

minimikapitalregeln. Således anser vi att förarbeten och kommentarer till lagtexten 

fortsättningsvis torde anses vara aktuella. Standardverk av framstående jurister inom 

aktiebolagsrätten behandlas trots att dessa kan vara av äldre årgång, eftersom många 

framstående författare har en betydande roll inom det svenska rättsväsendet såsom Håstad 

inom sakrätt och Sandström inom aktiebolagsrätt. Som Almlöf skriver (se ovan) har flera 

äldre förarbeten ett fortsatt rättskällevärde, eftersom en mer utförlig beskrivning av lagtextens 

ändamål ofta kan utläsas därifrån. 

 

I flertalet delar av arbetet görs kopplingar till de icke-anpassade borgenärerna. I uppsatsen 

behandlas: Om och i så fall hur dessa borgenärer har ett annorlunda skydd eller om de enbart 

ses som sedvanliga borgenärer av lagstiftaren och författarna. Resultatet innebär bland annat 

att, antingen, alla borgenärer har samma skydd, eller att lagstiftaren faktiskt har haft i åtanke 

att olika slags borgenärer ska åtnjuta ett skydd anpassat efter deras behov. 

 

1.6 Avgränsning 

I uppsatsen har vi valt att endast skriva om privata aktiebolag, men många av reglerna i 

aktiebolagslagen som kommer behandlas är också tillämpliga i publika aktiebolag.28 

Därutöver kommer endast juridiska personer i egenskap av borgenärer att behandlas. De icke-

anpassade borgenärerna som vi främst avser att behandla är leverantörer, speciellt 

leverantörer med låg omsättning. 

 

I uppsatsen behandlas enbart svenska lagrum och framförallt de aktiebolagsrättsliga 

regleringarna av borgenärsskyddet trots att andra lagar kortfattat nämns, såsom KL och ÅRL 

samt en obetydlig mängd utländsk doktrin. 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med en överblick över hur borgenärsskydden är utformade, en beskrivning 

av borgenärsskydden för de icke-anpassade borgenärerna samt vilka problem de icke-

anpassade borgenärerna ställs inför. Därefter klargörs de olika typerna av borgenärsskydd, 

                                                           
28 Andersson, J. (2010), s. 52. 
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dvs. minimikapital, låneförbud, tvångslikvidation vid kapitalbrist, värdeöverföringsregler, 

återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar. Därefter behandlas också övriga avseenden i 

form av: tvångslikvidation vid kapitalbrist, konkurs och likvidation, påföljdsreglerna i ABL 

och avslutningsvis ett avsnitt med kritik som riktats mot borgenärsskydden, följt av en analys. 

2. Borgenärsskyddsreglerna i ABL 

 

2.1 Borgenärsskydd – en överblick 

Reglerna om borgenärsskydd i ABL är tvingande, till skillnad från t.ex. minoritetsreglerna i 

ABL som är dispositiva. Det finns en generell indelning för borgenärsskyddsreglerna utöver 

att reglernas syfte är att se till att bolagets bundna egna kapital hålls intakt. 

Borgenärsskyddsreglerna omfattar: 1) bestämmelser som ska se till att bibehålla bolagets 

kapital vid bildandet av bolaget eller vid utgivandet av aktier (nyemission); 2) bestämmelser 

som syftar till att sätta gränser för transaktioner för att det bundna egna kapitalet inte ska 

minska; 3) bestämmelser om tvångslikvidation som träder i kraft i vissa situationer, t.ex. när 

bolaget har förbrukat hälften av aktiekapitalet.29 

 

I propositionen30 till ABL kommer många intressanta uttalanden till uttryck, som t.ex. varför 

olika slags borgenärsskydd, som fanns i ÄABL, fortsättningsvis borde finnas kvar. Bland 

annat diskuteras det huruvida - gällande borgenärsskyddet - den största vikten ska läggas på: 

“[...] olika slag av spärregler som anknyter till storleken av det egna kapitalet eller om den bör 

ligga på regler där förhållanden av annat slag vägs in”.31 

 

Vilka dessa ”regler av annat slag” är framkommer senare i propositionen, där bl.a. 

försiktighetsregeln och beloppsspärren behandlas. Beloppsspärren är enligt lagstiftaren 

antagligen det viktigaste inslaget i borgenärsskyddsreglerna och är dessutom enkel att 

tillämpa, men den kan medföra problem för aktiebolag som har olika stora 

konsolideringsbehov, medan försiktighetsregeln ska tillämpas sekundärt. Någon vidare 

argumentation angående i vilken omfattning dessa “regler av annat slag” är av vikt 

framkommer inte i propositionen. Istället menar lagstiftaren att båda dessa delar av 

borgenärsskyddet borde tillmätas betydelse och på så sätt att behovet av dem finns kvar.32 

                                                           
29 Sandström, T. (2015), s. 20. 
30 Prop. 2004/05:85, s. 376. 
31 ibid.  
32 ibid. 
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2.2 Borgenärsskyddet för icke-anpassade borgenärer 

Det finns som bekant flera olika slags icke-anpassade borgenärer som t.ex. staten, landsting, 

kommun eller leverantörer. Genom att staten med beaktning av kreditrisken inte kan förändra 

skatt eller avgift före det att avtalet har ingåtts, betraktas således staten som en icke-anpassad 

borgenär. Däremot kan staten förändra ”villkoren” dvs. skatt och avgift genom att i efterhand 

stifta nya lagar, vilket innebär att deras skyddsbehov genom borgenärsskyddsreglerna i ABL 

är begränsat, staten är inte i behov av ett reellt skyddsbehov.33 

 

Många anpassade borgenärer har kunskapen och den ekonomiska möjligheten att skydda sig 

själva och använder ofta det mellan parterna upprättade kontraktet som skydd, för den risk 

som de utsätter sig för. Däremot de icke-anpassade borgenärerna, som t.ex. en leverantör har i 

flera sammanhang/vid flera tillfällen inte samma möjlighet att skydda sig som de anpassade 

har. Vi har ingen statistik på i hur stor utsträckning de icke-anpassade borgenärerna måste 

rätta sig efter gäldenären eller när de inte har kunskapen att ställa krav. Däremot borde det 

vara relativt vanligt att mindre leverantörer måste rätta sig efter större aktiebolag och tvingas 

att använda de avtalsvillkor som dessa större aktiebolag ställer, i och med deras underlägsna 

ställning.34 

 

2.3 Aktiebolagets bundna egna kapital 

Enligt 1:4–5 ABL ska ett aktiebolag förfoga över ett aktiekapital uppgående till minst 50 000 

SEK. Denna summa ska bestå av kontanter eller apportegendom. Det egna kapitalet delas 

därefter upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital enligt 3:10a 2 st. ÅRL. I propositionen 

2009/10:61 “En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag” valde regeringen att sänka 

det dåvarande minsta aktiekapitalet på 100 000 SEK till 50 000 SEK. Utredarna förklarade att 

syftet med sänkningen var att aktiebolagsformen skulle bli mer tillgänglig för företagare.35 

 

I propositionen 2009/10:61 framgår att syftet med ett aktiekapital är att ha en marginal mellan 

tillgångarna och skulderna så att bolaget ska ha större möjlighet att uppfylla sina förpliktelser 

i form av exempelvis skulder till borgenärer. Aktiekapitalet, uppskrivningsfond, reservfond 

och kapitalandelsfond bildar aktiebolagets bundna egna kapital, 3:10a 2 st. ÅRL. För att 

                                                           
33 Andersson, J. (2010), s. 57. 
34 op.cit. s. 56. 
35 Prop. 2009/10:61. 
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aktiebolagets bundna egna kapital ska anses vara täckt krävs det att det bokförda värdet av 

tillgångarna i aktiebolaget åtminstone uppgår till det bokförda värdet av aktiekapitalet, 

skulderna, avsättningar etc..36 

År 1973 höjdes aktiekapitalet från 5 000 SEK till 50 000 SEK för att det skulle ge en större 

säkerhet för borgenärerna, eftersom aktieägarna inte är personligt betalningsansvariga 

(åtminstone inte inledningsvis) för skulderna i aktiebolaget. 

 

I propositionen från 2004 gällande regeringens förslag om ny aktiebolagslag framgår det att 

utredaren önskade införa en beloppsspärr. Utredaren motiverar införandet med att belysa 

syftet med borgenärsskyddet, vilket är att skydda bolagets bundna eget kapital och att det i 

princip alltid ska finns en marginal i bolaget.37 Utredaren menar att beloppsspärren kan 

utformas på två olika sätt, antingen enligt bruttometoden eller nettometoden. Nettometoden 

innebär att en värdeöverföring inte får ske om det bundna egna kapitalet efteråt inte täcks, 

medan bruttometoden innebär att värdeöverföringar inte får överstiga fritt eget kapital. 

Bruttometoden leder vid sakvärdesutdelning till ett högre skydd för borgenärerna, eftersom 

det verkliga värdet av egendomen ofta överstiger det bokförda värdet och utdelningsutrymmet 

blir mindre. Utredarna fortsätter i förslaget att hävda att det viktigaste för borgenärerna torde 

vara förmögenhetens verkliga minskning i aktiebolaget, vilket innebär att det endast är 

bruttometoden som fullt ut tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av 

värdeöverföringen.38 

 

Samuelsson menar att små aktiebolag har större behov av att behålla ett förhållandevis stort 

fritt eget kapital inom bolaget än ett stort, väletablerat aktiebolag. Även aktiebolag som 

bedriver verksamhet i en mer riskfylld bransch som är konjunkturkänsligt kan behöva större 

fritt eget kapital.39 

 

Minskning av aktiekapitalet får ske enligt 20:1 ABL om syftet är att täcka en förlust som det 

fria egna kapitalet inte räcker till, om avsättning sker till fritt eget kapital eller återbetalning 

sker till aktieägarna. I kommentarerna till lagrummen framgår att om det i aktiebolaget finns 

en reservfond, överkursfond, balanserad vinst eller liknande får minskningen endast ske om 

förlusten överstiger värdet av dessa poster. Vid avsättning till fritt eget kapital ska detta ske i 

                                                           
36 op.cit. s. 5 – 6. 
37 Prop. 2004/05:85, s. 377. 
38 Prop. 2004/05:85, s. 378. 
39 Karnov lagkommentar av Samuelsson, P.: A. 
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en så kallad fri fond som överensstämmer med bestämmelserna i 5:14 1st. ÅRL. Fria fonder 

kan nämligen användas till utdelning till aktieägarna.40 

 

Som framgår av ovanstående stycken skiljer inte lagstiftaren på anpassade respektive icke- 

anpassade borgenärer gällande aktiebolagets bundna egna kapital. Alla borgenärerna ses 

istället som jämlika och tillmäts samma reglering. 

 

2.4 Låneförbudsreglerna 

 

2.4.1 Allmänt om låneförbudens syfte 

Reglerna om låneförbuden finns i 21 kap. ABL. Enligt propositionen till ABL tjänar 

låneförbudet ett rent aktiebolagsrättsligt syfte (till skillnad från Nerep och Samuelsson som 

menar att huvudsyftet med reglerna är att förhindra skatteflykt),41 genom att reglerna 

upprätthåller skiljelinjen mellan bolagets ekonomi och aktieägarnas ekonomier.42 Bolagets 

ekonomiska intressen att inneha en stabil ekonomi och pragmatisk hantering av kapitalet för 

borgenärernas tillfredställelse står givetvis i konflikt med aktieägarnas och företagsledningens 

intressen som t.ex. snabb tillväxt, hög avkastning och stora vinster i aktiebolaget. Deras 

intressen om vinstutdelning eller ekonomisk hjälp från bolaget till ägarna skulle likaväl kunna 

ses som centrala argument för aktiebolaget som associationsform.43 

 

Skulle reglerna tas bort, menar lagstiftaren att möjligheten att dra nytta av ABL:s 

kapitalskyddsregler, för att använda aktiekapitalet utanför aktiebolaget, skulle kunna tillta. 

Det är den viktigaste anledningen till att lagstiftaren trots stark kritik från remissinstanser som 

t.ex. Lagrådet, Stockholms tingsrätt eller Patent- och registreringsverket valde att 

fortsättningsvis upprätthålla låneförbudet i den nya lagen, ABL.44 

 

2.4.2 Beskrivning av låneförbuden 

I ABL framkommer det tre typer av låneförbud, dels av 21:1–2 ABL, gällande förbud att ge 

lån till närstående (förbudet mot närståendelån) och enligt 21:5–7 ABL angående lån som har 

                                                           
40 Karnov lagkommentar av Samuelsson, P.: B. 
41 Prop. 2004/05:85, s. 427 – 428. 
42 ibid. 
43 ibid. 
44 ibid. 
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till syfte att låntagaren ska förvärva aktier i bolaget (förvärvslåneförbudet). Därtill kan ett 

generellt låneförbud tolkas av 17 kap. ABL där alla lån från bolaget till en annan person inte 

är tillåtet om lånet är en förtäckt värdeöverföring (och kringgår reglerna om det bundna 

aktiekapitalet och försiktighetsregeln).45 

 

Det skulle kunna anföras att borgenärsskyddsaspekten av låneförbudsreglerna förekommer för 

att förhindra att aktiekapital förs ut från aktiebolaget på ett sätt som är oförenligt med 

aktiebolagets syfte. Det finns däremot de46 som menar att låneförbudsreglerna egentligen inte 

behövs eller uppfyller något ytterligare skydd eller syfte än vad 

värdeöverföringsbestämmelserna i 17 kap. ABL redan uppfyller. (Detta framkommer mer i 

styckena som följer.) 

 

Låneförbudet i 21:1 ABL kan kallas för det allmänna låneförbudet och omfattar många 

situationer av utlåning. Även ställande av säkerhet omfattas av förbudet, som t.ex. pant eller 

borgen. I doktrinen ges det uttryck för att situationer där bolagsmedel betalas som 

bolagsprestation mot erhållande av en penningfordran, ska ses som sådana där låneförbudet 

blir aktuellt.47Av 1§ framkommer det att penninglån inte får lämnas till de personer som är 

närstående eller som omfattas av förvärvslåneförbudet. I doktrinen har det framhållits att 

begreppet penninglån är förenat med en viss komplikation för hur det ska tolkas.48 Genom 

förarbeten förstår vi att förskott på lön, utgifter eller arvoden inte ska omfattas av 

låneförbudsregeln. Det framkommer även av förarbeten att normala varukrediter inte ska 

omfattas av reglerna om låneförbudet.49 

 

Låneförbudet är ett borgenärsskydd som har funnits sedan 1970-talet i svensk rätt. Enligt 

aktiebolagsutredningen till 1975 års aktiebolagslag ansågs det att det inte skulle vara rimligt 

att en aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för bolaget, men aktieägaren 

samtidigt har hela aktiekapitalet som fordran mot sig själv (genom att hela aktiekapitalet 

                                                           
45 Nerep, E. & Samuelsson, P. (2009). Aktiebolagslagen - en lagkommentar, Del 2. 2 u.. Stockholm: Thomson 

Reuters Professional AB, s. 393 – 394. 
46 Nerep, E. och Samuelsson, P. (2009); Andersson, J. (2010); Lindskog, S. (2008), Kapitalbrist i aktiebolag: 

kommentarer till kap. 25:13–20 ABL. 2 u. Stockholm. Nordstedts Juridik AB. 
47 Sandström, T. (2017), s. 336. 
48 Prop. 1973:93, s. 133. 
49 ibid. 
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bortsett från skulder skulle tillskrivas aktieägarna vid en likvidation).50 Detta har varit 

vägledande för bibehållandet av låneförbudsreglerna.51 

 

Däremot menar Nerep och Samuelsson att förarbetena till 1975 års aktiebolagslag ger 

intrycket av att bestämmelserna om låneförbudet har främst skattemässiga argument som talar 

för införandet/bibehållandet. Lagstiftaren ville förhindra olika slags skatteflykter som t.ex. lån 

eller förtäckt lön till aktieägare för konsumtion.52 Nerep och Samuelsson ifrågasätter således 

värdet av låneförbudsreglerna och det aktiebolagsrättsliga syftet som det skulle kunna anses 

upprätthålla, nämligen att bibehålla kapitalet i aktiebolaget och att fungera som ett 

borgenärsskydd. Det skulle således starkt kunna ifrågasättas om reglerna om låneförbudet 

överhuvudtaget fungerar som ett borgenärsskydd. 

 

Det finns de som menar att dessa regler måste förändras. Andersson ställer sig frågandes till 

huruvida det egentligen behövs ett låneförbud för privata aktiebolag, men menar att det finns 

skilda behov för privata och publika aktiebolag som måste utredas i en framtida omarbetning 

av låneförbudet.53 

 

Både Lindskog och Nerep har utryckt sig frågandes till att låneförbudsreglerna ska finnas i 

aktiebolagsrättsliga regleringar/lagar. Av förarbeten framkommer det att åsikterna har 

uppmärksammats av lagstiftaren:54 ”Det har hävdats att det är principiellt felaktigt att genom 

civilrättslig lagstiftning på det associationsrättsliga området försöka förhindra en viss typ av 

skatteplanering.”55 

 

I 21:1 ABL framställs det till vilka utlåning inte ska tillåtas, de utgör den så kallade förbjudna 

kretsen. Dessa är bland annat aktieägare, styrelseledamot eller VD i bolaget. Det är också 

otillåtet att ge lån till någon av de nämnda personerna i ett annat bolag i samma koncern. Det 

innebär t.ex. att moderbolaget inte kan bevilja lån åt en styrelseledamot i ett dotterbolag. 

Därtill förbjuds utlåning också till de personer som ingår i den så kallade släktkatalogen. 

Dessa är t.ex. make, sambo, svågrar, far- eller morföräldrar eller barn och barnbarn. 

                                                           
50 Andersson, S., Johansson, S. och Skog, R. (2017): II. Aktiebolagslagen – En kommentar. Del II. u. 

Supplement 12. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 21:4. 
51 ibid. 
52 Nerep, E., Samuelsson, P. (2009), s. 394. 
53 Andersson, J. (2010), s. 248. 
54 Prop. 2004/05:85, s. 427 – 428. 
55 ibid. 
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Anledningen till att även dessa personer förbjuds för bolaget att låna till, är för att förhindra 

kringgång av bestämmelserna genom att låna till en annan person istället, dvs. en 

närstående.56 

 

Av 21:2 ABL framkommer de personer som undantas låneförbudet i 1§. Dessa är lån till t.ex. 

kommuner, landstingskommuner eller till ett andra företag i samma koncern. Om ett lån anses 

som tillåtet enligt 2§ kan den däremot givetvis anses som otillåten enligt 

värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL. 

 

2.4.3. Sanktioner till följd av en olovlig utlåning 

Sker en otillåten utlåning kan, enligt 21:11 ABL, rättshandlingen förklaras ogiltig samt ett 

återbetalningsansvar för bolaget omedelbart inträda. Enligt förarbetena framkommer det att 

tolkningen av 21:11 ABL ska ske på samma sätt som den bedömningen om återbäringsansvar 

enligt 17 kap. om värdeöverföring. Bestämmelsen i 21:11 ABL syftar till att klarlägga den 

civilrättsliga följden av att ett olovligt lån har betalats ut. Omständigheterna gällande ond eller 

god tro saknar dessutom betydelse för om lånet ska anses ogiltigt eller ej, med motivationen 

att någon undanflykt från bestämmelserna med hänvisning till att man inte haft tillräckligt 

insyn (god tro) i bolagets ekonomi aldrig kan komma på fråga. Ogiltigheten inträder oavsett 

lånets storlek direkt när lånet gavs i strid med bestämmelserna i 21 kap ABL.57 Dessutom är 

olovligheten förbunden med en straffsanktion enligt 30:1 ABL. I svensk juridisk doktrin 

menar många58 att detta straffansvar är huvudidén med låneförbudet eller att det enligt 

förarbetena framstår som huvudidén, och att det inte borde regleras civilrättsligt.59 

 

2.5 Värdeöverföringsreglerna 

 

2.5.1 Allmänt om värdeöverföringar i 17 kap. ABL 

Ett väsentligt borgenärsskydd är värdeöverföringsreglerna. Dessa syftar till att bibehålla 

kapital i bolaget och förhindra att kapital förbrukas på ett otillbörligt sätt (men 

gränsdragningen är ibland svår där t.ex. slöseri60 med aktiekapitalet eller dåliga affärer inte 

                                                           
56 Andersson, S., Johansson, S. och Skog, R. (2017): II. 
57 Andersson, J. (2010), s. 250. 
58 Andersson, J. (2010); Lindskog, S. (2008); Nerep, E., Samuelsson, P. (2009). 
59 ibid. 
60 Skandia liv-skiljedomen 2008-10-02 
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omfattas av värdeöverföringsreglerna). Begreppet värdeöverföring finns förklarat i 17:1 ABL 

som (p. 1) vinstutdelning, (p. 2) förvärv av egna aktier, och (p. 3) minskning av aktiekapitalet 

eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna. Dessa olika definitioner i p. 1–3, avser de 

värdeöverföringar som ABL specifikt reglerar och som bolaget öppet redovisar som 

värdeöverföringar. 

 

Till dessa värdeöverföringstyper hör också de förtäckta vinstutdelningarna eller 

värdeöverföringarna. Av punkten 4 följer att även “[...] annan affärshändelse som medför att 

bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” utgör en 

värdeöverföring, nämligen de förtäckta sådana. Enligt Andersson, S., Johansson, S. och Skog, 

R.61 avser affärshändelse ”[…] alla förändringar i storlek och sammansättning av bolagets 

förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relation med omvärlden, såsom in- och 

utbetalningar, uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott till och uttag ur 

verksamheten av pengar, varor eller annat […]”, vilket överensstämmer med propositionens 

definition.  

 

Sandström väljer att förklara förtäckta vinstutdelningar genom en uppdelning av objektiva och 

subjektiva rekvisit.62 Det objektiva rekvisitets uppfyllnad förutsätter att en 

förmögenhetsminskning i aktiebolaget har skett. ”En transaktion som helt eller delvis är 

vederlagsfri utgör en förtäckt utdelning, förutsatt att det subjektiva krav som följer är uppfyllt.” 

Sandström beskriver det subjektiva rekvisitet som att aktiebolaget måste ha önskat att 

åstadkomma en benefik rättshandling (dvs. en rättshandling utan motprestation).63 

 

Några exempel på förtäckta värdeöverföringar är:64 

 

• aktiebolaget avhänder sig egendom till underpris, 

• aktiebolaget förvärvar egendom till överpris, 

• aktiebolaget betalar ut lön eller arvode i felaktig relation till prestationerna. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
61 Andersson, S., Johansson, S. och Skog, R. (2017): II, s. 17:3. 
62 Sandström, T. (2015), s. 309. 
63 ibid. 
64 Andersson, S., Johansson, S. och Skog, R. (2017): II, s. 17:4. 
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Det är dessa förtäckta värdeöverföringar som medför störst diskussion gällande hur olika 

transaktioner ska behandlas och hur de ska hanteras i förhållande till 

värdeöverföringsförbudet. I propositionen till ABL framkommer det att affärshändelse ska 

tolkas som “[...] alla förändringar i storlek och sammansättningen av bolagets förmögenhet 

som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden”, samt att en annan viktig 

förutsättning krävs, nämligen att bolagets förmögenheter de facto måste ha minskat.65 

 

2.5.2 Svårigheter vid värdeöverföringar 

I propositionen diskuteras att det i vissa situationer inte med säkerhet kan fastställas vem som 

är mottagaren av det överförda, t.ex. när en person sätter in pengar på ett bankkonto hos en 

bank ses det normalt inte som att banken är mottagaren av det överförda. Det framkommer att 

det diskuterades huruvida lagstiftaren skulle avgränsa ”[…] dem som rättsföljden skulle 

kunna riktas mot” men att den ansåg att det inte är rimligt att i lagen kunna reglera för alla 

dessa situationer och lämnar därför detta område att behandlas av domstolarna genom 

rättspraxis.66 

 

Av rättsfallet NJA 1951 s. 6, har Sueciaprincipen uppkommit. Principen innebär att 

penninglån som ges till en ej betalningsduglig gäldenär ska ses som förtäckta vinstutdelningar. 

Hur oförmågan att betala ska definieras eller fastställas är inte klar, men antagligen torde den 

idag ske genom en insufficiensbedömning som användes i NJA 1990 s. 343. Sueciaprincipen 

användes även i NJA 1995 s. 418 för att förklara olika säkerhetsutfästelser genom t.ex. borgen, 

som förtäckta vinstutdelningar, när gäldenären klart inte har de ekonomiska förutsättningarna 

att betala. 

 

2.5.3 Tillåtna värdeöverföringar 

Värdeöverföringsförbudet enligt 17:2 ABL ger vid handen vilka värdeöverföringar som får 

vidtas av bolaget. Dessa innefattar punkterna 1–3 i 1§ samt gåvor enligt 17:5 ABL. Enligt 

propositionen till ABL framkommer det att SAS-principen likväl gäller trots att det inte 

framgår av lagtexten. Det är inte ”nödvändigt eller lämpligt” att låta denna SAS-princip om 

samtliga aktieägares samtycke framkomma genom lagen, menar lagstiftaren.67 

 

                                                           
65 Prop. 2004/05:85, s. 747. 
66 op.cit. s. 392. 
67 ibid. 
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Vidare kompletteras 17:2 ABL av den så kallade “in dubio-principen”. Denna princip innebär 

att om en värdeöverföring inte direkt kan härledas till någon av de uppräknade situationerna 

eller typerna i 2 §, dvs. vinstutdelning, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet 

etc., ska de andra borgenärsskyddsreglerna i 17 kap. istället appliceras för att avgöra om 

värdeöverföringen är lovlig eller olovlig. Om det efter en sådan bedömning framkommer att 

alla borgenärsskyddsreglerna efterföljts och att inget borgenärsskydd har skadats, kommer 

värdeöverföringen att räknas som lovlig enligt “in dubio-principen”.68 

 

2.5.4 Beloppsspärren och försiktighetsregeln 

Av 17:3 ABL framkommer flera andra viktiga kapitalskyddsregler som måste beaktas vid 

värdeöverföringar. Först och främst får inte en värdeöverföring överstiga ett visst belopp (den 

får inte inskränka på det bundna egna kapitalet men på det fria egna aktiekapitalet). Lagen ger 

uttryck för att bestämmelsen inte får åsidosättas, men är inte helt tydligt huruvida den är 

tvingande eller dispositiv. Enligt propositionen till ABL framkommer det däremot att reglerna 

om beloppsspärren och försiktighetsregeln är helt tvingande:  

 

“Begränsningar som gäller omfattningen av värdeöverföringarna syftar till att skydda bolagets 

borgenärer. Sådana bestämmelser är tvingande i så måtto att de inte får frångås ens med samtliga 

aktieägares medgivande.”69 

 

Det första stycket i 3 § ger uttryck för den så kallade beloppsspärren. Regeln ger vid handen 

att ett bolag endast får genomföra en värdeöverföring i den utsträckning det också “[...] efter 

överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.”. De poster eller konton 

som inom bokföringen räknas som bundet eget kapital och som man utgår från i ABL, 

framkommer av 3:10a 2 st. ÅRL “Under bundet eget kapital ska följande tas upp: aktiekapital, 

uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.”. 

 

Av det andra stycket i 3 § framkommer en regel benämnd försiktighetsregeln. För att en 

värdeöverföring ska kunna genomföras, måste hänsyn tas till huruvida den är försvarlig i 

relation till verksamhetens art, konsolideringsbehov, etc.. och gäller oberoende av det första 

stycket i paragrafen om det bundna egna kapitalet.70 Bestämmelsen ger uttryck för att en slags 

allsidig bedömning av bolagets ekonomi ska göras för att bedöma om värdeöverföringen kan 

                                                           
68 Andersson, J. (2010), s. 77. 
69 Prop. 2004/05:85, s. 370. 
70 Andersson, S., Johansson, S. och Skog, R. (2017): II, s. 17:14. 
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genomföras försvarligt. Konsolideringsbehov kan förklaras med behovet av att förbättra den 

ekonomiska situationen för bolaget. Generellt ses soliditeten som ett av de viktigaste 

nyckeltalen att ta hänsyn till och beskriver de ekonomiska förutsättningarna på lång sikt för 

ett bolag. Soliditeten är relationen mellan främmande och eget kapital i bolaget. Andra viktiga 

nyckeltal skulle kunna vara räntabilitet på eget kapital (Re) eller rörelsekapital (RÖK) som det 

bör tas hänsyn till när ett bolags konsolideringsbehov enligt 3 § på så sätt bör beaktas. 

 

Enligt propositionen till ABL71 framkommer lagstiftarens åsikt angående hur affärshändelser 

ska avgränsas mot de som är att anse som förtäckta värdeöverföringar. Lagstiftaren framhåller 

att detta borde lämnas till rättspraxis.72 Antagligen eftersom det annars skulle bli väldigt svårt 

att lagstifta för alla tänkbara situationer: 

 

“[…] ett avtal mellan å ena sidan bolaget och å andra sidan en aktieägare eller någon utomstående, 

ingånget i god tro, bör inte anses som en värdeöverföring – med de effekter som detta kan få för de 

involverade – enbart därför att det visar sig att bolaget har gjort en dålig affär. […] Hur dessa och 

andra omständigheter skall vägas mot varandra är emellertid en fråga som inte lämpar sig för 

reglering i lag utan som bör överlämnas till rättspraxis”.73 

 

2.5.5 Innebörden för de icke-anpassade eller ofrivilliga borgenärerna 

Det är således av intresse att konstatera, att lagstiftaren tidigare i propositionen74 har 

framhållit åsikten att värdeöverföringsreglernas syfte är att skydda aktiebolagets borgenärer, 

men i det ovan citerade stycket samtidigt menar att det inte är av intresse att reglera detta 

“skydd” direkt i lagtexten. Detta borde innebära att lagstiftaren anser att det är av vikt att 

någon form av rättsläge utformas för att skydda borgenärerna mot att ett aktiebolag använder 

värdeöverföringar t.ex. i form av ofördelaktiga avtal för att föra ut kapital ur aktiebolaget i allt 

för stor omfattning, och således minska kapitalet i bolaget på ett svåröversiktligt sätt som kan 

försätta borgenären i en ställning där denne inte kommer att få betalt för sina fordringar. Hur 

det ska regleras får istället domstolarna i uppgiften att utforma genom rättspraxis. 

 

Ett motargument mot att det i all rimlig mån inte går att reglera för alla tänkbara situationer 

där det ska vara bestämt i förväg vilka kriterier som ska vägas på vilket sätt mot varandra, är 

                                                           
71 Prop. 2004/05:85, s. 372. 
72 ibid. 
73 ibid. 
74 Prop. 2004/05:85 
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helt rimligt att framföra. Givetvis kan man anse att en sådan reglering inte är rimlig och inte 

heller förenlig med rättsstatsprincipen om att lagar och bestämmelser ska vara så objektivt75 

utformade att de går att applicera i så många tänkbara situationer som är möjliga (i relation till 

var syftet med bestämmelsen är och för att förhindra allt för stor tvetydighet). Däremot är ett 

annat kriterium för en rättsstat framförhållning och egentligen snarare förutsebarhet.76 Det 

innebär att de som omfattas av lagarna eller bestämmelserna måste kunna förhålla sig till 

bestämmelserna och veta hur de fungerar eller kommer att användas. Vilken av dessa 

principer som anses vara viktigast medför således en betydande skillnad i förhållningssättet 

till hur borgenärsskydden borde vara utformade. 

 

Det skulle kunna anses att lagstiftaren frånsäger sig ansvar att hjälpa de icke-anpassade och 

ofrivilliga borgenärerna genom att välja att inte reglera ett speciellt skydd för dem. Istället 

omfattas alla borgenärer precis lika i ABL, men antagligen är det just dessa icke-anpassade 

borgenärer eller medkontrahenten till aktiebolag som har minst förutsättning eller kompetens 

att förstå de juridiska reglerna. Förutsebarheten i bestämmelserna är ett av de viktigaste 

skydden för dessa borgenärer som man genom att “delegera” till rättspraxis, i stort avvisar. 

Däremot är som redan bekant dessa icke-anpassade borgenärerna, t.ex. leverantören i 

avtalsrelation med ett större aktiebolag, just de som inte har förmågan, eller speciellt 

omfattande förmågor, att bedöma olika faktorer före det att ett avtal ingås. På det sättet skulle 

en mer förutsebar värdeöverföringslagstiftning egentligen inte innebära ett speciellt mer 

omfattande eller ändamålsenligt skydd (i den mån att ändamålet är att erbjuda ett 

borgenärsskydd för samtliga borgenärer i relation till deras förkunskaper eller position). 

Problemet att den icke-anpassade borgenären ovetandes kommer att ingå avtalet oavsett 

skyddsmekanism, återstår även med en mer omfattande eller en mer speciell lagstiftning just 

för dem. 

 

En viktig konsekvens av detta p.g.a. värdeöverföringsdefinitionen, är att gränsdragningen 

mellan utbetalningar från bolaget till följd av motpartens prestationer, och till följd av 

motpartens aktieinnehav är väldigt svår att bedöma. Det är t.ex. “[...] närmast omöjligt att 

söka visa att lön och arvoden för tjänster som utförts av ägare är värdeöverföringar”, menar 

Sandström, men framhåller även att det belopp som t.ex. enligt praxis eller sedvana borde 

anses som maximibelopp inte finns för tillfället. Bedömningen blir däremot betydligt enklare 

                                                           
75 Dahlman, C. (2011), s. 69. 
76 op.cit. s. 61. 
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vid köpeavtal och att fastställa vad det rimliga eller högsta marknadsvärdet borde vara. 

Genom en skiljedom från 2008 ansågs en ansenlig överdebitering som värdeöverföring varpå 

återbetalning följde.77 

 

2.6 Återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar 

 

2.6.1 Skyldigheten att återbära enligt 17:6 ABL 

Återbäringsskyldigheten regleras i 17:6 ABL och innebär att en ogiltigt genomförd 

värdeöverföring för såväl aktieägarens eller borgenärens intressen, ska återbäras. Beloppet 

som ska återbäras bestäms av vilka regler det är som har överträtts. Har t.ex. 17:3 ABL 

överträtts genom att en del av det bundna egna kapitalet har överförts, är det den 

överskjutande delen som ska återbäras. Om det istället är någon egendom som har överförts 

och den t.ex. har förstörts, ska det enligt allmänna principer om otillbörlig vinst återbäras med 

ett motsvarande belopp för egendomens marknadsvärde.78 

 

2.6.2 Bristtäckningsansvaret enligt 17:7 ABL 

Ett ytterligare skydd för att den olovligt utbetalda delen av bolagskapitalet ska återbäras eller 

täckas, är bristtäckningsansvaret i 17:7 ABL. Bestämmelsen syftar till att inräkna de 

situationer när den som enligt 6 § ska återbära inte längre har förutsättningarna att göra det, 

genom t.ex. insufficiens med betalning eller att den skyddas av godtrosbestämmelser. I så fall, 

ska istället de personer som har varit delaktiga i beslutsprocessen till att värdeöverföringen 

kom till stånd ansvara att täcka (återbetala) kapitalet. Det omfattar i regel t.ex. en 

styrelseledamot som har föreslagit till stämman angående den olovliga värdeöverföringen, en 

aktieägare som har röstat för beslutet eller en VD som har verkställt en utbetalning eller ett 

avtal gällande en olovlig värdeöverföring. 

 

Bristtäckningsansvaret innehåller subjektiva rekvisit som innebär att regeln blir aktuell även 

om bolagsledningen inte kan visa att bolaget lidit någon skada. Kraven för VD, revisor och 

styrelseledamot är uppsåt eller oaktsamhet. För aktieägare krävs det däremot uppsåt eller grov 

oaktsamhet för att bestämmelsen om bristtäckningsansvar ska gälla dem.79 

                                                           
77 Sandström, T. (2017). s. 306; Skandia liv-skiljedomen 2008-10-02. 
78 Andersson, S., Johansson, S. och Skog, R. (2017): II, s. 17:24. 
79 op.cit. s. 17:28. 
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Hur “De som har medverkat [...]” enligt 7 § ska tolkas har utvecklats i praxis genom SÖMÅ-

fallet80. Genom beslutet är det tydligt att de personer som kan anses ansvara och beträffas av 

bristtäckningsansvaret inte behöver inneha en ställning i bolaget, inte heller njuta någon egen 

vinning av transaktionen/affärshändelsen. En högt uppsatt koncernchef som har varit aktiv i 

processen kan liksom en VD bli ansvarig att ersätta kapitalet. 

 

Den ofrivillige borgenärens skydd (och borgenärer överhuvudtaget) består av den ersättning 

som ska återfalla aktiebolaget vid olovligt utbetalda värdeöverföringar, i och med 

bestämmelsen om bristtäckningsansvar i 17:7 ABL. Precis som framkommer av Sandström 

sker talan till följd av bestämmelserna i 17:6–7 sällan före det är för sent. Det framkommer av 

6 § att det är bolaget som ska väcka talan för att få återbäring. Däremot är det sällan ett bolag 

gör detta, än mindre troligt i ett fåmansbolag eller ett bolag med en ensam ägare. Talan väcks 

således generellt efter det att bolaget redan har försatts i konkurs. Detta innebär i praktiken att 

borgenären måste vänta väldigt länge på att få betalning och får hoppas på att få betalning 

överhuvudtaget p.g.a. förmånsrättsordningen i konkurshänseende.81 

 

2.7 Minimikapitalregeln 

Minimikapitalregeln framgår av 3:1 p. 4 ABL, där det står stadgat att minimikapitalet inte får 

vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet eller minst 50 000 SEK i ett privat aktiebolag 

enligt 1:5 ABL. För publika bolag krävs ett aktiekapital på minst 500 000 SEK enligt 1:14 

ABL. I kommentarerna till ABL82 klargörs att “minsta belopp med maximalt intervall är 50 

000 SEK- 200 000 SEK” för privata aktiebolag, och för publika aktiebolag gäller istället 

intervallet 500 000 SEK- 2 000 000 SEK. Kravet på minsta aktiekapital sjönk från 100 000 

SEK till 50 000 SEK för privata aktiebolag med motivering att göra associationsformen 

aktiebolag enklare att använda för företagare. I propositionen angav utredaren även vilka 

följderna kan bli av förslaget att sänka kravet för minimikapital. Det går att utläsa att staten 

drar nytta av att sänka aktiekapitalet främst genom inbringandet av skatteintäkter, eftersom 

utredaren förutser att sänkningen innebär fler bildade aktiebolag framöver. Även för 

                                                           
80 NJA 1997 s. 418. 
81 Sandström, T. (2017), s. 326. 
82 Prop. 2009/10:61, s. 1. 
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Bolagsverket torde sänkningen av aktiekapitalet bidra till en förändring i form av fler 

inkomna ärenden.83 

 

I propositionen84 uttrycker utredaren att ett minskat aktiekapital inte kommer att ha en negativ 

inverkan ur borgenärernas synvinkel. Skillnaden mellan 100 000 SEK och 50 000 SEK i 

aktiekapital bedömer utredaren som obetydlig, eftersom båda summorna är enkla att förbruka. 

Utredarna drar slutsatsen att det skulle finnas en risk, i de flesta fall, som ändå skulle ha 

uppstått om aktiekapitalet fortsatt är 100 000 SEK och att det endast i vissa fall resulterar i en 

högre kreditrisk om aktiekapitalet skulle sänkas till 50 000 SEK. Vidare skriver utredaren att 

det nya minimikravet på aktiekapital omöjligen kan visa om det resulterar i ökad ekonomisk 

brottslighet med aktiebolagslagen som underlag. Motståndet mot ansvarslöst företagande 

minskar, eftersom bedragare och liknande endast behöver satsa 50 000 SEK istället för 100 

000 SEK.85 

 

2.8 Tvångslikvidation vid kapitalbrist 

Av prop. 2000/01:150 gällande likvidation av aktiebolag framgår att syftet med 

kapitalbristreglerna är att aktiekapitalet ska fungera som en buffert i aktiebolaget och som 

skydd för aktiebolagets borgenärer. Aktieägarna innehar inget personligt betalningsansvar 

gentemot tredje man enligt 1:3 ABL (åtminstone inte inledningsvis), varför istället kapitalbrist 

medför åtgärder i form av aktivitetsplikt för styrelsen. För att undvika att aktiebolaget 

omedelbart tvingas träda i likvidation vid kapitalbrist, får aktieägarna en möjlighet att påbörja 

avhjälpa bristen genom åtgärder vid den av styrelsen anordnade kontrollstämman.86 

     

Bestämmelser om tvångslikvidation vid kapitalbrist återfinns i bland annat 25:13 ABL där det 

framgår att styrelsen i aktiebolaget ska upprätta en kontrollbalansräkning som aktiebolagets 

revisor sedan ska granska när det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet, som även kallas den kritiska gränsen. Formuleringen 

“skäl att anta” kan vara någorlunda svårdefinierat, eftersom olika händelser kan ge 

indikationer på aktiebolagets bristande soliditet. I ett fall som låg till grund för ett 

domstolsavgörande från 191987 blev det inte tydligt förrän vid upprättandet av årsbokslutet att 

                                                           
83 ibid. 
84 ibid. 
85 Prop. 2009/10:61, s. 15. 
86 Prop. 2000/01:150, s. 34, 37 och 40. 
87 NJA 1919 s. 23. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/NJA_1919_S_0023?src=document
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det egna kapitalet passerat den kritiska gränsen trots att bolaget gått med förlust under året 

och brist i aktiekapitalet förelegat. Kontrollbalansräkningen kan upprättas av revisorn men det 

är styrelsen som innehar skyldigheten att detta sker.88 Kontrollbalansräkningen ska upprättas 

inom en månad från det att misstanke uppkommit gällande kapitalbrist i aktiebolaget.89 

 

Ett personligt betalningsansvar uppkommer för styrelsens ledamöter om ledamöterna 

underlåtit att låta upprätta en kontrollbalansräkning, 25:18 p.1 ABL. Det personliga 

betalningsansvaret hos ledamöterna resulterar i skydd för tre olika intressegrupper enligt HD:s 

ordförande Lindskog: befintliga borgenärer, tillkommande borgenärer samt aktieägarna. Det 

är främst de tillkommande borgenärerna som skyddas, eftersom de får information om att det i 

bolaget de avser investera i råder kapitalbrist.90 

 

Om bolaget inte hamnar på obestånd har inte befintliga borgenärer möjlighet att begära att 

aktiebolaget ska träda i likvidation. Den åtta månaders långa rådrumsfristen bekostar de 

befintliga borgenärerna om aktiebolaget hinner gå i konkurs innan styrelsen är förpliktad till 

att anhålla om likvidation.91 

  

I det så kallade “Snabbhak-fallet” från 198892 berördes huruvida styrelseledamöternas ansvar 

föreligger enligt 13:12 ABL (dåvarande 13:2 ABL) och en tolkning av formuleringen “så 

snart det finns skäl att anta” i paragrafen gjordes. Heléns Rör AB stämde Snabbhak AB:s 

styrelseledamöter för obetalda fordringar och menade att, med 13:12 ABL som grund, det är 

tillräckligt att det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger den kritiska gränsen 

och att det därför är irrelevant hur aktiebolagets faktiska ställning som sådan är. HD valde att 

basera sitt utlåtande på två olika sakförhållanden: dels den faktiska kapitalbristen, dels 

underlåtenhet av handlingsplikt från styrelsen. Som tidigare nämnts har styrelseledamöterna 

en aktivitetsplikt att agera på händelser som berör aktiebolagets ekonomiska ställning. Att 

förbli passiva och underlåta att ingripa är att bortse från aktivitetsplikten. Trots att HD ansåg 

att Snabbhak AB:s styrelse i rättsfallet inte hade vidtagit åtgärder när kännedom om försämrat 

eget kapital uppkommit, samt att misstanke om att den kritiska gränsen understigs förelåg, 

                                                           
88 Prop. 1990/91:198, s. 16. 
89 RH 1989:43; NJA 1988 s. 620. 
90 Lindskog, S. (2008), s. 20; Leffler, T. (2008/09). Kontrollbalansräkning, ansvar och ansvarstalan, JT nr 4, 

2008/09, s. 806; Pehrson, L. (2005/06). Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund 

av kapitalbrist, och JT nr 3 2005/06, s. 671. 
91 Lindskog, S. (2008), s. 20. 
92 NJA 1988 s. 620. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/PROP_1990_1991_0198_S_0016?src=document
https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/NJA_1988_S_0620?src=document
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blev styrelsen inte personligt ansvarig eftersom det egna kapitalet de facto inte understigit den 

kritiska gränsen.93 

 

2.9 Konkurs och likvidation 

Utöver borgenärsskyddsreglerna i ABL kan det finnas andra faktorer att ta hänsyn till som 

kan komma att påverka utfallet för borgenärernas rättsliga skydd. Exempelvis 

borgenärsskyddet ur ett sakrättsligt perspektiv. Håstad skriver om borgenärernas anspråk 

gentemot gäldenärerna vid utmätning eller konkurs. Utifrån vilka borgenärer som har en 

upplåten säkerhetsrätt och företräde framför andra borgenärer som är oprioriterade, utreds 

rättsläget.94 

 

Beroende på om borgenären besitter äganderätt eller nyttjanderätt till lös egendom (i detta fall 

krediter) blir utfallet olika. En redogörelse av säkerhetsrätten görs för att beroende på vilken 

prioritet borgenären innehar, är chansen olika att få täckning för sin fordran. Håstad går 

igenom den prioritetslista som gäller vid konkurs där borgenärerna erhåller olika prioritet 

beroende på vilken typ av fordran de har på gäldenären. Högst i prioritetslistan är 

massafodringar, därefter betalas förmånsberättigade fordringar med inbördes ordning men 

som inte är uttömmande: anspråk avseende pant eller retention (4, 6 §§ FRL), utgiften för 

borgenären att sätta gäldenären i konkurs eller rekonstruktionskostnader (10 § FRL), 

hyresanspråk, anspråk med företagshypotek som borgen (5 § FRL), skatteanspråk, 

allmänna kostnader (11 § FRL) samt löneanspråk och lönegarantier (12 § FRL). Därefter 

ersätts oprioriterade fordringar och sist efterställda fordringar.95 

 

Även Sandström skriver om borgenärens situation vid konkurs eller likvidation. Vid en 

frivillig likvidation är det aktieägarna eller styrelsen som beslutar om avvecklingen via en 

bolagsstämma, medan om det är en tvångslikvidation är det Bolagsverket eller allmän domstol 

som avtalar om likvidationen men det kan ske på borgenärernas initiativ.96 I KL finns 

essentiella avvecklingsregler vid likvidation men dessa kommer inte beröras vidare. 

 

                                                           
93 NJA 1988 s. 620, s. 642 – 643. 
94 Håstad, T. (2000). Sakrätt avseende lös egendom. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 6:13 u. Stockholm: 

Nordstedts Juridik AB, s. 93. 
95 op.cit. s. 128. 
96 Sandström, T. (2017), s. 384. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/NJA_1988_S_0620?src=document
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I 25 kap. ABL regleras centrala delar av likvidation och konkurs för aktiebolaget men endast 

till viss begränsning. Sandström skriver att huvudanledningen till att bolag träder i konkurs 

eller likvideras är ekonomiska problem och att det är just när bolagen ställs inför mer 

komplicerade situationer som intressekonflikter mellan aktieägare och borgenärer uppstår.97 

De förmånsrätter som Håstad nämner gör relationen mellan aktieägare och borgenärer 

svårare.98 När en ekonomisk knipa riskerar att uppstå i ett aktiebolag finns det flertalet 

signaler som åskådliggör detta.99 

 

 

Figur 1.100 

 

Med diagrammet ovan förklaras det ekonomiska sönderfallet av ett aktiebolag. De två 

punkterna vid namn X och Y beskriver två tidpunkter i ett aktiebolags tillstånd. X indikerar 

att aktiebolagets ekonomiska ställning är på väg att försämras och att åtgärder måste vidtas för 

att inte aktiebolaget ska råka ut för punkt Y. Vid X är det fortfarande ABL som tillämpas och 

det finns chans för aktiebolaget att återhämta sig och fortsätta sin verksamhet. X motsvarar 

25:13 ABL där det framgår att styrelsen genast ska upprätta en kontrollbalansräkning som ska 

granskas av en revisor, eftersom aktiebolaget vid punkt X har visat tecken på att aktiebolagets 

                                                           
97 ibid. 
98 Håstad, T. (2000), s. 93. 
99 op.cit. s. 385. 
100 Sandström, T. (2015), s. 383. 
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egna kapital eventuellt understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Syftet med att 

tvinga styrelsen att låta upprätta en kontrollbalansräkning är att lagstiftaren anser att en 

nedläggning- eller saneringsprocess bör inledas, vilket ska få aktiebolaget att undvika läge Y. 

Har aktiebolaget däremot nått punkt Y är läget mer kritiskt och det är besvärligare för 

aktiebolaget att återfå sin ekonomiska ställning, eftersom bolaget anses vara i obestånd och 

nära ett konkursförfarande.101 Ett aktiebolag kan vara antingen insufficient eller insolvent 

eller både och.102 Insolvens och insufficiens framkommer av 25:13 ABL och beskriver 

kreditvärdigheten. Ett aktiebolag kan vara tillfälligt insufficient och därav sakna tillgångar 

men eftersom 25:13 ABL kräver att styrelsen ska se till att en kontrollbalansräkning upprättas 

finns möjlighet att återfå betalningsförmågan. Om ett bolag däremot endast är insolvent kan 

aktiebolaget inneha tillgångar fastän de är illikvida och därför har en svag betalningsförmåga 

för tillfället. Att aktiebolaget är på obestånd har i KL beskrivits som att aktiebolaget 

permanent är oförmöget till att betala (1:2 KL), medan lagstiftaren till KL anser att om ett 

aktiebolag innehar en tillfällig pengabrist inte behöver träda i konkurs. Lagstiftaren till KL 

och ABL menar att ett aktiebolag kan ha betalningssvårigheter vid olika tillfällen. Detta kan 

resultera i svårigheter, trots att lagarna har olika syften, t.ex. där bedömningen huruvida ett 

aktiebolag är på obestånd bedöms olika i lagarna. 25:13 i ABL är inte alltid effektivt och 

flertalet aktiebolag hamnar därför vid punkt Y innan de passerat punkt X.103 

 

För ett aktiebolag i ekonomisk kris finns förutom kapitaltillskott från aktieägarna, tre möjliga 

utfall: sanering, rekonstruktion eller avveckling. För att en sanering ska utgå krävs det att 

betalningssvårigheterna inte är så pass svårartade att bolaget riskerar att upplösas. 

Borgenärerna kan läka krisen i aktiebolaget med hjälp av underhandsackord. 104 Borgenärerna 

sätter således ner sina fordringar med begäran om att borgenären beslutar om när och hur 

gäldenären ska betala, samt vilka rekonstruktionsåtgärder som ska utföras.105 

 

Rekonstruktion är även det andra möjliga utfallet där borgenärerna istället för att sätta ner sin 

fordran lämnar bidrag till aktiebolaget. Precis som vid en sanering består aktiebolaget på en 

obestämd framtid. En märkbar skiljaktighet från sanering är att med hjälp av att tvinga fram 
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ett ackord försöker domstolen sammanbinda aktiebolaget och borgenärernas viljor.106 Vid 

avveckling däremot är det antingen likvidation eller konkurs som väntar aktiebolaget där 

likvidationen kan vara antingen frivillig eller tvingande medan konkursen kan vara antingen 

rekonstruktiv eller leda till styckning.107 Borgenären kan med stöd av 2:11 KL begära att 

aktiebolaget ska gå i konkurs. Borgenärerna har en förtur framför andra intressenter, till 

utdelning ur konkursboet. För icke-anpassade borgenärer finns dock inga specifika 

bestämmelser utan avgörande blir vilken typ av fordran de har på gäldenären.108 

 

2.10 Påföljdsreglerna i ABL 

 

2.10.1 Allmänt om påföljder 

Aktiebolagslagens bestämmelser kompletteras av regler om påföljder. Vissa bestämmelser 

skulle man kunna se som mer tydliga, om straff eller skadestånd genom 29 kap. ABL, medan 

andra är mer att se som påtryckningsmedel än påföljder. Dessa är t.ex. de bestämmelser om 

påföljder vid olovlig värdeöverföring i 17:6–7 ABL, eller om personligt betalningsansvar i 

25:18–19 ABL.109 

 

Bestämmelserna om påföljder delas ibland in i två områden. De som man skulle kunna kalla 

specialpåföljder om bl.a. värdeöverföringspåföljderna eller de reglerna om att en viss 

transaktion eller ett visst handlande är olovligt (t.ex. 16:6 eller 19:4 ABL). Det andra området, 

de allmänna sanktionsreglerna, riktar in sig på att vissa handlingar eller förhållningssätt som 

har vidtagits tidigare får konsekvenser senare. Vanligtvis är det bolagsorgan, bolagsstämman 

eller styrelsen som genom en handling får en klandertalan eller ogiltighetstalan riktad mot sig 

eller ett beslut, p.g.a. deras agerande eller handlande.110 

 

2.10.2 Påföljder till borgenärernas förfogande 

Borgenärernas skadeståndsanspråk är en viktig fråga, speciellt för vår frågeställning och detta 

arbete. En viktig aspekt av påföljderna är att borgenären inte själv har möjligheten att väcka 
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talan mot bolaget. Istället är det främst aktieägarna eller bolagsledningen som kan använda 

påföljdsbestämmelserna för att väcka talan. Enligt 17 kap. ABL, som vi redan har behandlat, 

kan borgenären som bekant inte själv väcka talan mot bolaget, utan det är uteslutande bolaget 

själv eller aktieägarna som kan göra det mot t.ex. styrelsen.111 

En borgenär som genom bolagets insolvens eller konkurs har gjort en förlust kan använda sig 

av reglerna om kapitalbrist i 25 kap. ABL och bestämmelserna om personligt 

betalningsansvar. I praktiken är det dock närmare till hands att begära ersättning genom 

skadestånd med stöd av 29 kap. ABL.112 

 

2.10.3 Skadeståndsprocessen enligt 29 kap. ABL 

En distinktion mellan internt och externt ansvar görs i 29 kap. ABL. Det interna är det 

primära fallet och det ansvar som uppkommer när det är aktiebolaget som är skadelidande, 

medan de externa är det sekundära fallet när aktieägarna eller borgenärerna är skadelidande. 

Det centrala syftet 29 kap. är således att aktiebolaget ska kunna begära skadestånd för 

organledamöternas skadehandlingar, medan aktieägarnas och borgenärernas 

skadeståndsanspråk ses som sekundära syften.113 

 

I 29 kapitlet kan man inte utläsa någon distinktion mellan eller huruvida 

skadeståndsanspråken tar sikte på sakskada, personskada eller (ren) förmögenhetsskada. Av 

svensk juridisk doktrin förstår vi att den sortens skada som kan bli aktuell att ute skadestånd 

till följd av, är endast förmögenhetsskada114, dessa kan t.ex. vara direkta skador eller indirekta 

genom sjunkande aktievärden som har skett till följd av det culpösa handlandet. Situationen 

som är aktuell är således när en av bolagets organledamöters handlande har vållat skadan.115 

 

Skadeståndsansvaret är individuellt (eller vanligare benämnt personligt ansvar), eftersom 

ansvaret i regel innebär sådana åtgärder som en organledamot har vidtagit personligen eller 

personligen har deltagit i. Detta innebär att vissa styrelseledamöter kan komma att bli 
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ansvariga medan andra inte blir det. En parameter som kan tillmätas vikt vid bedömningen om 

en specifik person ska anses att ha deltagit, är specialkompetens i ett område eller olika höga 

arvoden.116 

 

2.11 Kritik mot aktiebolagsrättens reglering 

Borgenärsskyddet är tillsammans med minoritetsskyddet grundläggande huvudområden för de 

intressekonflikter som kan uppstå inom aktiebolagsrätten.117 Aktieägarna och styrelsen har 

specifika synsätt på hur ett aktiebolag ska fungera och vad syftet med det är, men också hur 

aktiebolagets kapital ska kunna användas. Borgenärerna till aktiebolagen har givetvis väldigt 

skilda synsätt i vissa avseenden till aktiebolaget och aktiebolaget som associationsform. 

Lagstiftaren måste förhålla sig till alla aktörer och erbjuda ett så förmånligt eller rättvist 

rättsligt underlag som möjligt, men samtidigt ta ställning till samhälleliga och politiska 

aspekter. 

 

Andersson skriver i boken “Kapitalskyddet i aktiebolag” att för borgenärer som inte har 

möjlighet att skydda sig själva varken genom avtal eller politiskt inflytande, måste det finnas 

tvingande reglering i lag till fördel för borgenärerna. När bolaget är nära insolvens bör det 

finnas regler om hur bolaget får agera samt vilket risktagande som är tillåtet för att inte 

placera borgenärerna i en onödigt riskabel situation. Särskilt att tvingande skydd som berör 

ofrivilliga borgenärer bör utformas.118
 Vidare frågar Andersson om den lagstiftning som nu är 

gällande, är tillräcklig för att skydda utsatta parter. Andersson ställer sig frågande till detta 

och menar att det finns flera delfrågor som bör besvaras för att komma fram till om denna, till 

synes minimalistiska reglering, är tillräcklig för att skydda borgenärerna. Inledningsvis bör 

det specificeras om borgenärer som med hjälp av avtalsfriheten kan skydda sig mot den 

ständiga intressekonflikten mellan borgenärer och aktieägare, därefter hur borgenärerna kan 

skydda sig, samt huruvida de faktiskt skyddar sig och avslutningsvis hur de borgenärer, som 

ovan nämnts, inte har samma möjlighet, varken avtalsrättsligt eller politiskt, att skydda sig 

som exempelvis väletablerade banker, kan skydda sig.  
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I SOU 2008:49 väljer utredarna att använda termerna anpassade och icke-anpassade 

borgenärer istället för frivilliga respektive icke-frivilliga borgenärer. Andersson påpekar att 

det framstår som något märkligt eftersom de sistnämnda begreppen ligger till grund för 

diskussionen sedan 1900-talet.119 Han menar dessutom att både anpassade och icke-anpassade 

borgenärer kan utgöra frivilliga borgenärer, varför det är viktigt att särskilja begreppen. Som 

exempel anger han banker som frivilliga anpassade borgenärer och leverantörer eller mindre 

kunder som frivilliga icke-anpassade borgenärer. Ofrivilliga icke-anpassade borgenärer kan 

utgöra tredje man, staten eller en person som drabbats av person- eller sakskada. Andersson 

skriver att svagheten mellan att inte kunna skilja mellan anpassade och icke-anpassade 

borgenärer är att den inte tar hänsyn till den “samhälleliga realiteten”. Staten kan, till skillnad 

från andra borgenärer, ändra på framtida utfall genom att stifta nya lagar eller ändra gamla 

lagar. På så sätt kan staten ändra förutsättningarna gentemot gäldenären ur egenintresse, vilket 

är betydligt svårare för andra borgenärer.120 
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 35 

3. Analys 

3.1 Aktiekapitalet – en nödvändighet? 

 

I propositionen från 2009121 gav utredaren som förslag att sänka kravet på aktiekapital i 

privata aktiebolag från 100 000 SEK till 50 000 SEK, vilket också skedde. Syftet var att göra 

associationsformen aktiebolag mer åtkomlig för företag, eftersom sänkningen skulle påverka 

företagets möjlighet att grunda ett privat aktiebolag. Utredaren prognostiserade att sänkningen 

skulle resultera i att fler aktiebolag bildades och ge högre skatteintäkter till staten. En 

fundering som uppkommer i och med detta är om lagförslaget verkligen var tillägnat åt att 

värna om företagarnas intressen, eller om detta var ett sätt att öka skatteintäkterna, eftersom 

Sverige befann sig i en lågkonjunktur efter finanskrisen 2008.122 Genom detta lagförslag 

förväntades antalet nystartade aktiebolag att öka och därmed ge högre skatteintäkter, vilket 

kan ha varit ett sätt att tillgodose dåvarande regerings behov av ökade skatteintäkter123 och 

avhjälpa Sverige ur den lågkonjunktur som rådde.124 

 

I lagförslaget menar regeringen att minskningen av aktiekapitalet inte förväntas innebära 

sämre borgenärsskydd eftersom sänkningen enligt regeringen ses som “försumbar”.125 Viktigt 

att komma ihåg är dock att förslaget innebar att kravet på minsta aktiekapital halverades, 

vilket torde ses som en drastisk ändring. Regeringen menar att det endast är ett fåtal fall där 

minskningen blir avgörande och att summan av aktiekapitalet ändå är så oansenlig att 

aktiekapitalet hastigt kan förbrukas. Dessutom skriver utredaren i propositionen att det 

förekommer situationer där borgenärer som inte “avtalsvis kan kräva säkerheter”. Regeringen 

menar uttryckligen att de icke-anpassade borgenärerna kommer att ta skada av detta förslag, 

vilket borde anses vara motsägande med själva syftet med förslaget, vilket var att främja 

företagsamhet, stärka konkurrensen och stimulera bildandet av aktiekapital.126 80 % av de 

nystartade bolagen väljer att utnyttja det minskade kravet på aktiekapital och väljer därför 50 

000 SEK som aktiekapital vid bildandet.127 Mindre marginaler resulterar i större risker för 

aktieägarna och skulle regeringen välja att anta en proposition där minsta aktiekapitalet är 1 
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SEK (se Justitiedepartementets förslag i samband med utredningens förslag SOU 2008:49128) 

tyder ovanstående på att antal aktiebolag med 1 SEK som minsta aktiekapital skulle vara 80 

%. Dessa nystartade bolag med små marginaler har till en början inte de medel som krävs för 

att anlita större, etablerade leverantörer, vilket leder till att risken ökar för de nystartade 

bolagen när aktiekapitalet sänks. Risken ökar för att krediterna förbrukas snabbare samt att 

återbetalning riskerar att inte ske. Detta är en anledning till varför dessa privata aktiebolag 

löper större risk för att gå i konkurs. Propositionen kan därför upplevas som kortsiktig och 

som en möjlighet att komma ur den dåvarande lågkonjunkturen genom ökad företagsamhet. 

Att starta och driva aktiebolag torde dock anses vara komplicerat med krav på förkunskaper 

inom flertalet ämnen där regleringen kontinuerligt förändras såsom ekonomi, juridik och 

branschkunskap. Med ett lågt aktiekapital är förutsättningarna för expandering relativt snäva, 

varför kraven blir högre på den eller de individer som startar aktiebolaget. Att värna om 

företagsamheten kan inledningsvis anses vara positivt men borde istället gagnas genom 

skattelättnader eller liknande för redan etablerade bolag för att öka lusten att starta aktiebolag. 

Risken för bedrägerier genom oseriösa aktiebolag torde öka om det blir enklare att starta 

aktiebolag. Regeringen uttrycker att det är främst tjänstesektorn som man vill främja,129 men 

vi anser att det resulterar i en större risk för de fysiska personer som köper tjänster av dessa 

aktiebolag. Av de personer som köper tjänster av privata aktiebolag är det inte självklart att de 

är medvetna om att aktieägarna inte innehar ett personligt betalningsansvar. Om aktiebolaget 

inte har ett tillräckligt högt aktiekapital finns risken att en medveten medkontrahent istället 

köper tjänsten av ett etablerat företag. En omedveten medkontrahent står istället risken för att 

inte få tjänsten utförd. Naturligtvis finns alltid möjligheten att borgenären får betalt i förskott, 

och i så fall försvinner denna risk. 

 

I ett PM från justitiedepartementet (2006-11-01) gavs förslaget att minsta aktiekapital skulle 

vara 1 SEK och på så sätt efterlikna situationen i England, där minsta aktiekapital är 1 

pund.130 Istället valdes det som bekant att halvera aktiekapitalet.131 Sandström menar att i 

framtiden kan ABL modifieras för att medföra enklare regleringar åt privata aktiebolag, 

möjligtvis genom chansen att avtala bort delar av idag tvingande lagstiftning.132 Detta kan 

medföra ytterligare en risk för aktieägarna, eftersom bestämmelserna i ABL är tvingande till 
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aktiebolagets fördel. Vidare menar Sandström att anledningen till att Sverige har ett minsta 

aktiekapital på 50 000 SEK och inte 1 SEK är att visa på seriositeten hos stiftaren. I Norge har 

man valt att anpassa aktiekapitalet efter risken i bolaget, genom att ha ett “försvarligt” 

minimikapital för både privata och publika aktiebolag, dvs. efter bransch och andra 

omständigheter, något som Sandström sympatiserar med. Styrelsen kan bli ansvarig om 

reglerna inte följs. I England där det inte finns krav på minsta aktiekapital (1 pund) använder 

man istället konkurrensregler och försöker göra styrelsen ansvarig för “wrongful trading” om 

de fortsatt att bedriva näringsverksamhet trots medvetandet om att aktiebolaget varit på 

obestånd.133 Detta kan medföra svårigheter i form av tolkningsutrymmen. Vem ska bestämma 

om aktiekapitalet? Det upplevs som problematiskt att ha en samlad bild av risken i respektive 

bransch eftersom den kan variera från år till år samt att risken för bedrägerier torde öka 

ytterligare. Varje år sätts tusentals bolag i konkurs och de flesta bolag likvideras på grund av 

ekonomiska problem.134 Detta enbart, borde vara tillräckliga anledningar att öka kravet på 

minsta aktiekapital igen. Vi befinner oss dessutom i en högkonjunktur med cirka 530 000 

privata aktiebolag i Sverige, vilket innebär att behovet av ökad företagsamhet borde ha 

minskat.135 

 

Med ovanstående som grund torde därför aktiekapitalet vara nödvändigt, eftersom det utgör 

en säkerhet för borgenärerna. Vi anser dock att kravet på minsta aktiekapital borde återgå till 

100 000 SEK för att utgöra en tillräcklig säkerhet och minimera kreditrisken med tanke på 

inflation samt Anderssons uttalande om att de flesta av de aktiebolag som likvideras, 

likvideras på grund av kapitalbrist.136 

 

3.2 Värdeöverföringarnas dilemma 

En svår gränsdragning som lagstiftaren har varit tvungen att förhålla sig till när reglerna i 

ABL skulle införas i såväl äldre lagtext som den nuvarande, är de skilda intressena som 

aktiebolagets borgenärer har och de intressen som medkontrahenter till bolaget har. Den 

ofrivilliga eller icke-anpassade borgenären vill inte att aktiebolaget ska kunna förbruka eller 

slösa aktiekapitalet så att täckningen för fordringarna borgenärerna har mot bolaget inte 

längre består. Däremot vill bolagets medkontrahent som t.ex. får medel utbetalt från bolaget 
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inte behöva vara orolig över att partsförpliktelserna kommer att gå åter, om det visar sig att 

bolaget genomförde en olovlig värdeöverföring. Därför finns det ett underliggande 

godtrosskydd gällande värdeöverföringar i 17:6 1 p. ABL som ska skydda medkontrahenten 

och se till att affärshändelser ska kunna ske med framförhållning. Har värdeöverföringen 

mottagits i god tro, ska den inte anses kunna gå åter.137 

 

Man skulle kunna argumentera för att det ovan nämnda egentligen underminerar 

borgenärsskyddens verkan genom att värdeöverföringsreglerna är utan effekt vid god tro. 

Effekten av detta blir att en icke-anpassad borgenär kan ingå ett avtal eller en vanlig 

affärstransaktion med ett aktiebolag och plötsligt befinna sig i en situation där aktiebolaget 

inte längre kan betala fordran, eftersom aktiekapitalet är förbrukat, möjligtvis genom att 

värdeöverföringsreglerna har “satts ur spel” pga. denna god tro-regel. 

 

3.3 Skyddar låneförbudsreglerna de icke-anpassade borgenärerna? 

Av de sedan tidigare anförda argumenten av Nerep och Samuelsson samt av Lindskog och 

Nerep, att låneförbudsreglernas egentliga syfte är att förhindra skatteflykt, uppstår det en 

viktig fråga: Är de, enligt lagstiftaren, rena aktiebolagsrättsliga syftena med 

låneförbudsreglerna verkligen ett eget borgenärsskydd, eller uppfylls skyddet redan genom 

värdeöverföringsreglerna? 

 

Det råder som bekant en uppfattning om att låneförbudsreglernas huvudsyfte har varit och är 

att förhindra skatteflykt. Detta innebär att reglerna är utformade främst för det ändamålet och 

på det sättet inte är speciellt anpassade för borgenärsskyddsrättsliga aspekter. Det har anförts 

av Andersson i boken Kapitalskyddet i aktiebolag, att det i andra länder där ett liknande 

låneförbud som det i 21 kap. ABL har avskaffats, inte har medfört något minskat 

borgenärsskydd. Samtidigt menar däremot Andersson att det svenska låneförbudet är mer 

långtgående än i andra länder, vilket enligt vår uppfattning talar för att låneförbudet, trots dess 

skattemässiga syfte, kan utgöra ett borgenärsskydd som utvidgar skyddet av 

värdeöverföringsreglerna. Vid en olovlig utlåning kan borgenären nämligen angripa 

situationen med både värdeöverföringsreglerna men också med låneförbudsreglerna (som är 

speciellt omfattande i Sverige och medför att många lånesituationer är ogiltiga, som t.ex. de 

genom förbudet mot närståendelån eller de genom förvärvslåneförbudet). Att något subjektivt 

                                                           
137 op.cit. s. 323. 



 39 

rekvisit för utlåningen enligt låneförbudsreglerna, inte är en förutsättning, innebär t.ex. att en 

borgenär genom att angripa situationen med hjälp av låneförbudsreglerna utan beaktning av 

ond eller god tro, kan använda bestämmelserna för att kräva att lånet ska gå åter. 

 

För de icke-anpassade borgenärerna är däremot utgångspunkten att de inte har de 

förutsättningarna som krävs för att införskaffa sig tillräcklig information före det att ett 

avtal har slutits för att kunna bedöma risken. Sannolikheten att den borgenären i detta 

sammanhang skulle ha kompetensen eller förutsättningarna för att kräva att ett giltigt 

lån eller att en värdeöverföring skulle förklaras ogiltig genom att begära återbäring 

eller bristtäckning, är högst osannolik. Enligt vår uppfattning är det således berättigat 

att anta att låneförbudsreglerna i sig inte innebär ett speciellt skydd som inte redan 

skulle uppfyllas genom värdeöverföringsreglerna. 

 

3.4 Bör det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter och 

aktieägare utbredas? 

Styrelsen svarar solidariskt för de förpliktelser som uppstår under tiden underlåtenheten består 

om styrelsen underlåtit att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning eller 

sammankalla en första kontrollstämma enligt 25:18 ABL. Styrelsens främsta uppgifter är att 

svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, 8:4 ABL. Det 

framgår att förvaltningsbesluten ska främja aktiebolagets intresse och att organisationen ska 

vara ändamålsenlig, vilket är att bereda vinst åt aktiebolaget. 138 Styrelsen har således inget 

personligt betalningsansvar gentemot borgenärerna under aktiebolagets existens, utan det 

framkommer först om aktiebolaget är förpliktat att träda i likvidation och verksamheten ändå 

fortsätter. Att utvidga styrelsens personliga betalningsansvar till förmån för borgenärerna 

skulle kunna ske genom att det personliga betalningsansvaret träder i kraft tidigare. Eftersom 

bolagsstämman utser styrelsen kommer styrelsen inte självmant värna om de icke-anpassade 

borgenärernas intressen, utan se till aktieägarnas vilja. Därför krävs att en mer restriktiv 

lagstiftning utformas för att värna om de icke-anpassade borgenärerna. 

 

Lagstiftaren torde värna om att de icke-anpassade borgenärernas skydd stärks eftersom staten 

är en icke-anpassad borgenär och lagstiftaren består av regeringen och riksdagen139 som 

                                                           
138 Karnov lagkommentar av Samuelsson, P.: C. 
139 Interpellation till statsråd (2015/16:426). Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare. 
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verkar för staten. Det torde därför ligga i lagstiftarens intresse att styrelsens solidariska 

betalningsansvar träder i kraft redan innan aktiekapitalet passerat den kritiska gränsen. 

Regelbundna kontroller av aktiekapitalet i form av upprättande av årsredovisning borde ge 

styrelseledamöterna tillräcklig information om när aktiekapitalet är på väg att passera den 

kritiska gränsen. Det torde anses vara skäligt att aktiebolaget innehar ett högre aktiekapital än 

50 000 SEK för att inte riskera att hamna på obestånd.  

 

Aktieägarna kan bli personligt betalningsansvariga om de varit medvetna om att aktiebolaget 

är skyldigt att träda i likvidation men deltar i beslut för aktiebolagets fortsatta verksamhet och 

blir således solidariskt ansvariga tillsammans med eventuella oaktsamma styrelseledamöter, 

25:19 ABL. Framgår det av kontrollbalansräkningen på kontrollstämman att hälften av 

aktiekapitalet inte är täckt, utgår personligt betalningsansvar för aktieägarna. Att expandera 

aktieägarnas betalningsansvar kan vara ett alternativ för att minska risken för de icke-

anpassade borgenärerna men följaktligen faller det primära syftet med associationsformen 

aktiebolag: att aktieägarna inte ska ha ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder, 

varför det kan anses vara svårt att verkställa. Om deras personliga betalningsansvar skulle 

utvidgas skulle därmed incitamentet för aktieägarna att grunda eller äga aktiebolag, kunna 

undermineras. Kravet blir istället att andra borgenärsskyddsregler såsom minsta krav på 

aktiekapital består eller förstärks, vilket resulterar i att aktieägarnas vinstintresse inte tar 

övertaget. 

 

3.5 Bör aktiebolagslagen särskilja mellan anpassade och icke-anpassade 

borgenärer? 

Av vad som framgått i uppsatsen särskiljer inte lagstiftaren på anpassade respektive icke-

anpassade borgenärer. Borgenärerna ses som en enhet i förarbetena, propositionerna, lagen 

och i stora delar av doktrinen, trots att flera icke-anpassade borgenärer ofta inte besitter 

samma kunskap och ekonomiska möjligheter till försvar som anpassade borgenärer. 

Andersson är kritisk till hur lagstiftaren valt att inte erbjuda ett “standardiserat skydd” för de 

icke-anpassade borgenärerna.140 Ett utökat rättsskydd för de icke-anpassade borgenärerna kan 

vara lämpligt för att undvika missförstånd som kan uppstå när icke-juridiskt utbildade 

personer ska försöka tolka lagrummen. Trots att okunskap om lagen aldrig skyddar, torde 

lagstiftaren ha en strävan om att skydda den svagaste parten. Att ha enskilda lagrum för 

                                                           
140 Andersson, J. (2010), s. 55 – 57. 



 41 

anpassade borgenärer och andra lagrum för icke-anpassade borgenärer skulle därför vara 

fördelaktigt för att klargöra rättsläget ytterligare.  

 

3.6 En sammantagen bedömning kring borgenärsskyddsreglernas 

ändamålsenlighet 

Av det nu anförda i analysen menar vi att borgenärsskyddsreglerna i ABL möjligtvis 

uppfyller sitt syfte att ge borgenärerna ett skydd för sina investeringar eller 

affärshändelser med aktiebolaget. Däremot anser vi att reglerna egentligen inte medför 

ett speciellt användbart skydd för de icke-anpassade borgenärerna. Inte heller de 

anpassade borgenärerna som t.ex. en bank har speciellt många verktyg att förändra 

betalningsförmågan eller att förhindra att en sådan oförmåga uppstår hos aktiebolaget 

genom borgenärsskyddreglerna i ABL. Speciellt värdeöverföringsreglerna är 

grundläggande och angelägna för att skydda eller bibehålla kapitalet i aktiebolaget, 

men är i praktiken inte användbara för medkontrahenten eller borgenären om olovliga 

värdeöverföringar redan har skett och man nu befinner sig i en situation där 

aktiebolaget är på obestånd. 

 

Den icke-anpassade borgenären uppfattar detta betydligt mer påtagligt, eftersom den 

antagligen141 inte har speciellt bra förutsättningar för att kunna ”ligga ute med pengar”, 

det vill säga, att vänta tills värdeöverföringen har återbetalats och sedan få sin fordran 

betalad, vilket kan ta lång tid. Istället får den icke-anpassade borgenären finna sig med 

att fordran mot aktiebolaget antagligen är värdelös. 

 

Det är givetvis inte lätt som att ändra på ABL eller borgenärsskyddsreglerna till de icke-

anpassade borgenärernas fördel och säga att det nu finns ett bättre skydd. Däremot kan man 

säga att det har uppstått ett mer ändamålsenligt skydd för de icke-anpassade borgenärerna. 

Har borgenärsskyddsreglerna förändrats för att ge ett bättre skydd åt de icke-anpassade 

borgenärerna borde ändamålsenligheten anses vara uppfylld i större utsträckning än tidigare. 

Däremot uppstår flera andra problem till följd av ett sådant implementerande av ABL. 

Aktieägarna, bolagsledningen (som VD eller styrelse) men också i större avseende den 

enskilde företagaren som egenföretagare i ett fåmansaktiebolag påverkas av ett utökat 

borgenärsskydd. Förenklat skulle det kunna sägas, att ett vidare borgenärsskydd innebär ett 

                                                           
141 Jfr. definition: icke-anpassade borgenärer. 
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smalare utrymme för aktieägaren att vidta åtgärder eller att motta utdelning. Beroende på 

vilka inskränkningar i aktieägarens ”spelrum” (med aktiekapitalet) man har vidtagit för att 

förbättra skyddet för den icke-anpassade borgenären skulle utrymmet för vinstutdelning 

troligen minska. Detta skulle i sin tur kunna påverka incitamenten att inneha aktier. Enligt vår 

uppfattning måste inskränkningarna vara relativt omfattande för att incitamenten att inneha 

aktier skulle minskas. Vad som däremot skulle kunna anses att bli svårare är att grunda ett 

aktiebolag, vilket kan få konsekvenser för näringslivet. Anledningen är att en ökad 

begränsning för hur aktiekapitalet får förbrukas, eller att stiftandet av nya regler för att 

förhindra otillbörliga förfaranden från aktiebolagets sida för att skydda borgenären, skulle 

kunna innebära ett hinder för grundandet av aktiebolag eller aktiebolagets löpande verksamhet. 

Speciellt i ett fåmansaktiebolag där t.ex. en enda person har för avsikt att grunda ett 

aktiebolag, men inte känner att hen förstår reglerna i fråga tillräckligt väl. 

 

Ett annat problem som skulle kunna uppstå till följd av det ovan anförda, är att en liknande 

situation som för den icke-anpassade borgenären uppstår, men istället för nya grundare av 

aktiebolag. Om borgenärsskyddreglerna vore så invecklade eller långtgående att de blir 

svårtolkade eller svåra att applicera för en icke-jurist, skulle det kunna innebära att dessa 

personer som grundar nya aktiebolag hamnar i situationer där de har försummat vissa 

borgenärsskyddsregler och nu blir tvungna att åtgärda de fel de har begått. Möjligtvis skulle 

personligt betalningsansvar kunna bli aktuellt i en sådan situation, vilket i sin tur skulle kunna 

leda till ekonomiska problem för grundarna och/eller att aktiebolag går i konkurs ännu 

snabbare än vad många redan gör. Detta är givetvis inte ett önskat utfall för någon, speciellt 

inte för staten som inte vinner något på att hämma konkurrensförmågan på den svenska 

marknaden. 

 

Vi förstår att detta är ett problematiskt område med flera invecklade frågor. Det finns många 

intressekonflikter och flera oberäkneliga utfall vid ett införande av ett bredare borgenärsskydd, 

vilket innebär att en lösning för de icke-anpassade borgenärerna inte är nära till hands. Det 

finns goda argument både för och emot varje förslag på förändring. Det kan konstateras att det 

inte finns speciellt omfattande uttalanden eller diskussioner kring huruvida just de icke-

anpassade borgenärerna behöver ett utökat skydd eller om den lagstiftningen som finns nu 

anses som tillräcklig. 
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Enligt vår uppfattning framstår borgenärsskyddet i aktiebolagslagen inte som tillräckligt 

anpassat för de icke-anpassade borgenärerna. T.ex. eftersom lagstiftaren har valt att inte ge de 

icke-anpassade borgenärerna ett utökat rättskydd, vilket vi anser att de behöver. Dessutom är 

låneförbudsreglerna inte främst anpassade som borgenärsskyddsregler, utan Andersson samt 

Nerep och Samuelsson har framhävt att deras främsta syfte är skattemässigt. Det 

underliggande ändamålet med borgenärskyddsreglerna i ABL kan därför anses vara delvis 

uppfyllda eftersom borgenären som enhet delvis skyddas. Gällande den övergripande 

ändamålsenligheten för de icke-anpassade borgenärerna anser vi att det krävs förändringar, 

vilket dock är svårt utan att inskränka någon annan aktörs utrymme.  
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