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1. Inledning 
 
Då denna uppsats berör ett ämne som genomgår en förändring genom att en ny lag 

trädde ikraft den 1 januari 2006 kommer både begreppen ”ÄABL” såväl som ”ABL” att 

användas. Vid de tillfällen som ÄABL används är det fråga om hänvisningar specifikt 

till 1975 års lag. Vid de tillfällen som begreppet ABL används är det antingen en ren 

hänvisning till den lag som trädde ikraft 2006 eller fråga om hänvisningar som härrör 

sig till mer grundläggande aktiebolagsrättsliga principer. 

 

1.1 Problembakrund 

 

Återbäringsregeln i 12:5 ÄABL och i 17:6 ABL lämnar visst tolkningsutrymme. I 

ÄABL står att mottagare skall ”…återbära vad denne uppburit jämte ränta…”. Vid 

normala utdelningar från ett bolag, i form av kontanta utbetalningar eller annan 

generiskt bestämd egendom uppstår inte något problem. Vid denna typ av utdelning 

framgår klart att samma mängd av den generiskt bestämda egendomen jämte ränta skall 

återbäras till bolaget vid de tillfällen som utdelningen de facto ansetts vara ogiltig. 

Problemet uppstår istället när ett bolag istället för att dela ut generiskt bestämd egendom 

delar ut bestämda sakvärden. Skall mottagaren då återbära exakt samma egendom 

vilken denne mottagit, eller borde istället mottagaren kunna ersätta bolaget med 

kontanta medel motsvarande utdelningens värde? Denna fråga har till viss del 

diskuterats inom den juridiska doktrinen. Den vanligast förekommande uppfattningen 

verkar vara att mottagaren skall ersätta bolaget med samma egendom som utdelats 

enligt en ”ogiltighetsmodell”. Dock hävdas på vissa håll att en ”värdeersättningsmodell” 

torde vara den mest rimliga lösningen i dylika fall. Med denna uppsats har jag ej för 

avsikt att utreda vilken av dessa modeller som kan anses vara gällande rätt i Sverige 

utan min utgångspunkt är snarare att försöka utreda vilken av dessa modeller som borde 

kunna anses vara den mest lämpliga sett utifrån ett antal olika perspektiv. Det ledande 

perspektivet kommer att vara av rättsekonomisk natur. En stor det av resonemanget 

kommer även att utgå ifrån uppbyggnaden av de svenska kapitalskyddsreglerna samt 

dessas bakomliggande syften. De olika kapitalskyddsreglerna i svensk rätt är till stor del 

sammanlänkade till varandra på ett mycket tydligt sätt. Detta ger en bra utgångspunkt 
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för att kunna bedöma hur återbäringsreglerna borde användas i praktiken utifrån övriga 

lagregler inom samma område. Jag anser inte att det kan anses rimligt att 

återbäringsreglerna skall tillämpas på ett sätt som inte är i överensstämmande med 

övriga regler inom detta område. Speciellt inte med tanke på att återbäringsreglerna till 

största delen är en form av tillämpningsregel kopplad till övriga regler som reglerar vad 

som får utdelas från ett aktiebolag. 

1.2 Problemformulering 

 

Borde, vid sakutdelning som strider mot ABL:s kapitalskyddsregler, mottagaren 

ekonomiskt ersätta bolaget med kontanta medel som motsvarar den ogiltiga 

utdelningens värde eller återlämna det mottagna objektet. Samt i viss mån, bör bolaget 

ha sakrättsligt skydd gentemot mottagarens borgenärer? Dessa är de grundläggande 

frågor som jag har för avsikt att besvara. Den senare frågan kommer dock endast att 

behandlas som ett led i svaret till den ursprungliga frågan.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka resonera utifrån rättsekonomiska och 

teleologiska utgångspunkter huruvida en värdeersättningsmodell eller en ogiltighets-

modell skulle vara den mest lämpliga lösningen på ovan beskrivna problem. Uppsatsen 

har ej heller till syfte att försöka klargöra gällande rätt utan har istället till syfte att 

utifrån övriga lagregler och en mer teleologisk tolkning försöka komma fram till hur 

gällande rätt borde vara utformad. Uppsatsen skiljer sig på detta sätt till stor del från den 

mer vanligt förekommande tekniken vid uppsatsskrivande.  

1.4 Avgränsningar 

 

För att kunna fokusera på det som jag anser är det viktigaste i denna uppsats, nämligen 

hur rätten bör se ut har jag tänkt utelämna en mer utförlig beskrivning av gällande rätt, 

framförallt eftersom en ny ABL trädde ikraft den 1 januari 2006 och det är svårt att veta 

exakt hur denna kommer tolkas. Huvudsyftet med uppsatsen är inte heller att utreda 

huruvida det utdelande bolaget skall ha sakrättsligt skydd för sin återbäringsrätt 

gentemot en mottagare eller dennes borgenärer. Dock kommer denna fråga att beröras i 
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viss omfattning eftersom denna bedömning till viss del är relevant för utredningen 

gällande värdeersättningsmodellen kontra ogiltighetsmodellen. Jag kommer även till 

största delen bortse från den så kallade försiktighetsregeln med avsikt att göra 

framförallt mina exempel mer lättöverskådliga. 

 

Uppsatsen riktar sig i första hand till läsare som besitter en grundläggande juridisk 

kunskap och en viss specialkunskap inom kapitalskyddsreglerna. Detta medför att vissa 

grundläggande principer på området inte kommer att utredas på ett mer djuplodande sätt 

utan denna kunskap förväntas läsaren besitta. 

1.5 Metod 

 

Denna uppsats kommer ej att  följa en normal rättsdogmatisk metod utan vara mer 

baserad på logiska resonemang och en teleologisk metod. Jag avser att försöka, i första 

hand, med hjälp av logiskt resonemang utifrån de grundläggande tankarna bakom ABL 

se hur den aktuella regeln borde tillämpas. Detta kommer i viss del röra sig om ren 

rättsdogmatik såtillvida att dessa grundläggande principer återfinns i lagtexten samt i 

förarbeten. Dock inser jag att detta inte kommer att vara tillfredsställande utan en mer 

normerande ståndpunkt måste intas för att med hjälp av rättsekonomiska teorier, som ett 

komplement till ändamålstolkning av aktuella lagregler kunna se vilken lösning på 

frågan som vore den praktiskt mest nyttiga. 

 

Eftersom detta är en uppsats på D-nivå tänker jag inte gå in allt för djupt i en diskussion 

om vad som är vetenskap och hur juridisk forskning bör bedrivas för att kunna anses 

vara vetenskap, utan istället nöja mig med det faktum att jag anser att en ren 

rättspositivistisk synvinkel inte skulle kunna hjälpa mig att lösa detta problem utan att 

jag tänker använda mig av en rättspositivistisk angreppsvinkel till en början men sen 

utveckla mitt resonemang ytterligare genom att använda mig av en mer teleologisk 

tolkning. 

 

Uppsatsen kommer att inledas genom en genomgång av regelpaketet i vilket 

återbäringsregeln ingår. I denna inledande del kommer även rättsekonomiska teorier 

diskuteras. Rättsekonomin kommer, förhoppningsvis, att tillföra argumentation som ger 

en möjlighet att göra avsteg från den rent rättsdogmatiska metoden. Detta eftersom 
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rättsekonomin ser på juridiken ur ett mer ekonomiskt perspektiv vilket ger en möjlighet 

till att utgå från en ändamålsanalys av problematiken som är för handen. En jämförelse 

mellan ÄABL och den ABL som införs 2006 kommer även att genomföras. Denna 

jämförelse kommer att visa på hur lagstiftaren har sett på problematiken och på vilket 

sätt man har valt att handskas med densamma. I min analys har jag för avsikt att väga in 

alla dessa byggstenar och se både till vilken lösning som torde vara den optimala ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv samt även vilken lösning som är den som kan anses 

vara gällande rätt idag. Dock kommer analys till viss del även att ske i det andra kapitlet 

där genomgången av regelpaketet presenteras. 
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2. Aktuella lagregler 
I detta avsnitt kommer jag börja med att enkelt förklara den aktuella paragrafen för att 

sedan gå igenom grunderna för borgenärsskyddsreglerna i ÄABL och sedan utföra en 

jämförelse med den nu gällande ABL. Detta avsnitt kommer även att innehålla en 

genomgång av de olika teoretiska lösningar som finns i den aktuella frågan och även en 

genomgång av relevanta rättsekonomiska argument som kan vara till hjälp för att lösa 

den huvudsakliga frågan. 

 

2.1 Återbäringsregeln 

 

Återbäringsregeln i 12:5 ÄABL reglerar följderna av brott mot de olika 

kapitalskyddsreglerna som såväl ÄABL och den nuvarande ABL innehåller. Paragrafen 

säger  

 

”Sker utbetalning till aktieägare i strid mot denna lag, skall mottagaren återbära vad 

han har uppburit”.  

 

I paragrafen ställs även upp ett antal övriga rekvisit, t.ex. ett godtrosskydd. Detta 

godtrosskydd är ytterst invecklat och jag kommer därför inte att analysera detta mer 

ingående i denna uppsats, dock kommer det faktum att rekvisitet existerar till viss del att 

användas i analysen. 

 

Lydelsen av första delen av 12:5 ÄABL innebär att utdelning ska återbäras om 

utdelning, av en eller annan anledning, strider mot reglerna i ABL. Bestämmelsen kan 

även användas analogt på utdelningar som inte följer de normala formkraven för 

utdelning, så kallad förtäckt utdelning. Bestämmelsen används även analogt på sådan 

utdelning som företas till icke-aktieägare.1  

 

När det utdelade objektet är en sak istället för pengar uppstår den huvudsakliga frågan 

för denna uppsats nämligen, vad som ska återbäras? De två grundteorierna är antingen 

                                                 
1 Andersson, Johansson, Skoog 2003, sid. 12:36 
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att en värdeersättningsmodell skall användas, det vill säga att mottagaren skall ersätta 

bolaget för den del av sakvärdet som överstiger utdelningsbart belopp.2 Denna modell, 

anser jag, är intressant eftersom att den drastiskt skiljer sig från den andra 

huvudmodellen, vilken innebär att rättshandlingen skall återgå i sin helhet, via de 

normala civilrättsliga reglerna angående en rättshandlings ogiltighet.3 Det finns även 

olika variationer på dessa båda huvudprinciper, framförallt inom ogiltighetsmodellen. 

Dock ger skillnaderna inom denna modell mestadels en diskussion angående de 

sakrättsliga verkningarna vid tillämpningen av modellen och i denna uppsats avser jag 

att fokusera på huvudprincipernas stora drag, återgång kontra värdeersättning.  

 

Det finns även en diskussion angående att det gällande i svensk rätt skulle kunna vara 

en blandning mellan dessa båda huvudprinciper beroende på om det utdelade objektet är 

delbart eller ej, denna diskussion finns även beträffande till hur stor del den utdelade 

egendomen är återbäringspliktig.4 En sådan lösning ser jag dock inte som optimal med 

hänsyn till tolkningsfriheten som då skulle föreligga vid tillämpning av regeln. Jag anser 

att ett visst tolkningsutrymme, i vissa fall, kan vara av godo då det ger domstolarna en 

stor möjlighet att utifrån sin expertis forma lagstiftningen på ett lämpligt sätt, dock är 

inte denna uppfattning angående domstolarnas principiella frihet oomstridd. Den är 

snarare starkt kritiserad då ett av de grundläggande fundamenten gällande rättssäkerhet 

rör förutsebarhet. Ett system där domstolarna har stor frihet att se subjektivt på separata 

fall torde leda till en så pass stor osäkerhet bland berörda parter att effektiviteten 

drastiskt hämmades i företagslivet vilket i förlängningen borde påverka samhälls-

ekonomin negativt genom att aktörer som inte kan förutse resultatet av en eventuell tvist 

riskerar att bli för försiktiga. Detta grundar sig i att om en avtalspart inte i förväg kan se 

de tänkbara rättsliga följderna av avtalets ingående kommer denne, enligt min 

uppfattning, med stor sannolikhet bli mindre angelägen att ingå ett dylikt avtal. 

 

Eftersom dessa regler huvudsakligen finns till som ett skydd för bolagets borgenärer 

anser jag att även dessa bör kunna ha en förutsebarhet beträffande hur deras gäldenärer 

kan styra över sin egendom. Med detta i åtanke förordar jag alltid en tydlig skrivning av 

gällande regler, trots att det i vissa specifika situationer kunde vara mer lämpligt med ett 

                                                 
2 Andersson 1995, sid. 602 
3 Andersson 1995, sid. 602 
4 Andersson 2002, sid. 114 
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stort tolkningsutrymme. Tydligt skrivna regler gör det enklare för t.ex. banker att göra 

en rättvisande analys av riskerna för ett visst lån. Även om regeln görs extra tydlig med 

resultatet att långivarens säkerhet minskas har dock alla aktörer fått relevant fakta och 

kunnat ta ett välinformerat beslut, något som på lång sikt, i min mening, måste ses som 

något positivt. Ett grundteorem inom den moderna marknadsekonomin är att en effektiv 

marknad är en marknad där samtliga aktörer har tillgång till all relevant fakta vid varje 

given tidpunkt. 

 

I paragrafen ställs även upp ett godtrosskydd för en godtroende mottagare av en olovlig 

utdelning. Tolkningen av detta rekvisit är ytterst nyanserad och kommer därför inte 

behandlas ingående här. Dock kommer jag att använda mig av rekvisitets existens 

längre fram i uppsatsen, vid analysen av vilken av de aktuella modellerna som bör 

tillämpas. 

2.1.1 Olika teoretiska lösningar av återgång 
 
De olika teoretiska lösningarna som diskuteras vad gäller återbäringen i både ÄABL 

12:5 och ABL 17:6 har nämnts ovan men jag har för avsikt att gå igenom dessa mer 

grundligt i detta avsnitt. Som redan nämnts finns det en grundläggande fråga vad gäller 

återbäringen och den är huruvida återbäringsregeln skall tolkas som en ogiltighetsregel 

där hela rättshandlingen återgår eller om den skall tolkas som en regel som ger det 

utdelande bolaget rätt till ersättning motsvarande värdet på den utdelade tillgången? När 

det handlar om kontanta medel uppstår ingen problematik eftersom kontanta medel är 

en generiskt bestämd tillgång. Det finns ett otal olika varianter på dessa båda huvuddrag 

men framförallt finns variationerna inom teorin att tillgångarna skall återgå via 

ogiltighet. Dessa variationer uppstår i följdfrågan, nämligen vilket sakrättsligt skydd det 

utdelande bolaget skall tillerkännas? Jag kommer i nästföljande kapitel redogöra för de 

vanligaste modellerna och även ta upp relevant argumentation angående dessa modeller. 

2.1.1.1 Värdeersättning 
 

En ren värdeersättningsmodell skulle innebära att man använder sig av samma 

värdering som man gör vid bestämmandet huruvida utbetalningen är olovlig och sedan 

åläggs mottagaren att ersätta bolaget med pengar motsvarande den del av utbetalningen 

som är olovlig. Om utbetalningen är olovlig till hela sitt värde skall ersättning erläggas 
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till bolaget motsvarande hela den olovliga utdelningen. I samförstånd borde även 

bolaget och mottagaren kunna komma fram till att tillgången återlämnas om till 

exempel mottagaren saknar likvida medel till att ersätta bolaget. En diskussion som här 

uppstår är i de fall som utdelningen bara till viss del är ogiltig och mottagaren saknar 

likvida medel till att ersätta bolaget för den olovliga delen av utdelningen. I sådana fall 

diskuteras huruvida hela tillgången skall återlämnas utan ersättning för den del av 

utdelningen som de facto var lovlig eller om mottagaren i sådana situationer får en 

fordran på bolaget motsvarande den lovliga delen av den ursprungliga utdelningen? 5 

Om man utgår från att en mottagare saknar likvida medel för att täcka upp 

mellanskillnaden finns alltid möjligheten för mottagaren att sälja objektet och ersätta 

bolaget med köpeskillingen, dock, menar jag, att det finns många olika typer av 

tillgångar som är känsliga för värdefluktuationer vilka skulle kunna innebära att 

mottagaren av utdelningen ej kan få ut så mycket pengar som tillgången värderats till i 

en domstols bedömning. I den nyss nämnda situationen borde dock denna modell alltid 

ge parterna en möjlighet att välja alternativet att återge tillgången om bägge parter 

finner denna lösning vara den bästa. I ett sådant fall av samförstånd torde rimligtvis 

aldrig tvisten, i min mening, angående vad som skall återbäras uppkomma eftersom 

bägge parter har fått sin vilja igenom. 

 

Lösningen med en ren värdeersättning är även den som Aktiebolagskommittén föreslog 

under arbetet med den nya ABL för att klargöra rättsläget och förenkla tillämpligheten 

av återbäringsregeln.6  

2.1.1.2 Återgång med sakrättsligt skydd 

 
Modellen med återgång med sakrättsligt skydd ger resultatet att alla felaktigt utdelade 

saktillgångar skall återlämnas till bolaget och att bolaget skall ha separationsrätt i 

mottagarens konkurs.7 Detta är en modell som ytterst grundligt skyddar bolagets 

tillgångar, vilket framkommer nedan är det största syftet med 12:e kapitlet i ÄABL. 

Nedan framkommer också att ÄABL:s 12:e kapitel är uppbyggt kring en minsta-

värdesprincip där all värdering angående en utdelnings giltighet utgår från bokförda 

summor och inte vilken faktisk nytta bolaget kan tänkas ha av tillgången. På grund av 
                                                 
5 Andersson 2002, sid. 114 
6 Andersson 2005, sid. 154 
7 Andersson 1995 sid. 604 
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det ovan sagda gör denna modell avsteg från den normala principen i ÄABL:s 12:e 

kapitel, regler som den är tänkt att vara en tillämplighetsregel till och komplettera. 

Resonemanget bakom denna modell bygger på en allmän princip om rättshandlingars 

ogiltighet, såsom dessa hanteras inom övrig civilrätt.8 Det finns variationer av denna 

modell men jag kommer till dessa senare. I praktiken skulle denna modell innebära att 

en mottagare som erhåller en tillgång från bolaget värd 100 000 och bolaget egentligen 

bara kunde dela ut 80 000 måste lämna tillbaka tillgången och därmed även gå miste om 

sin, egentligen lovliga; utdelning om 80 000. Självklart finns det inget som hindrar att 

bolaget efter återbärandet vidtar en utdelning om dessa 80 000. Dock är inte detta något 

som en mottagare kan förlita sig på kommer att ske. Det kan mycket väl antas att 

bolaget ej varit intresserat av att genomföra en utdelning om 80 000 i kontanta medel 

utan endast haft intresse av att dela ut den aktuella tillgången. Frågan är då om 

mottagaren rimligtvis skall gå miste om denna utdelning som han ändock beviljats och 

som varit lovlig upp till ett värde av 80 000? Detta exempel avser att illustrera det 

resultat som en strikt ogiltighetstolkning skulle kunna få i praktiken. Det kan tilläggas 

att de lösningar som det propageras för till störst del i doktrinen innebär att vid 

sakutdelningar som bara är olovliga till en mindre del av den sammantagna utdelningen 

skall istället en värdeersättning tillämpas på denna olovliga del. Samma resultat skulle 

också uppnås i sådana fall där utdelningen är delbar och i sådana fall behöver bara så 

stor del av utdelningen som är olovlig återlämnas. 

 

En viktig punkt, i min mening, i diskussionen angående förekomsten av sakrättsligt 

skydd för det utdelande bolaget återfinns i ”Lag (1986:796) om godtrosförvärv av 

lösöre”. Denna lag stadgar att godtrosförvärv aldrig kan bli aktuellt i sådana fall där 

överlåtaren inte hade rätt att överlåta objektet. Denna lag har till huvudsakligt syfte att 

reglera situationer vid handel med varor i situationer som inte på annat sätt regleras i lag 

och där överlåtaren av en eller annan anledning inte har fullständiga rättigheter till det 

överlåtna objektet. Dock kan denna lag möjligtvis användas som tolkningsgrund även i 

denna fråga. Mer om detta i det nedan följande analyskapitlet.  

 

Det ska tilläggas att Andersson kommer till slutsatsen att sakrättsligt skydd torde 

föreligga vid ogiltighet. Inte heller kan en förvärvare av utdelade tillgångar åtnjuta ett 

                                                 
8 Andersson 1995 sid. 603 
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starkare skydd än den ursprungliga mottagaren om inte ett exstinktivt godtrosförvärv 

har genomförts.9 Jag vill också påpeka att det sakrättsliga skyddet för bolaget torde i 

dagsläget vara än större då lagen om godtrosförvärv av lösöre under senare år har 

reformerats med resultat att det ställs ännu högre krav än tidigare för att ett exstinktivt 

godtrosförvärv skall anses vara för handen. 

2.1.1.3 Återgång utan sakrättsligt skydd 
 

Denna modell grundar sig i tanken att kravet på återbäring endast är av 

obligationsrättslig natur.10 Innebörden av detta blir att det utdelande bolaget går miste 

om separationsrätt i en mottagares konkurs. Modellen gör även att en eventuell tredje 

man kan göra ett godtrosförvärv av egendomen. I fallet med tredjemans godtrosförvärv 

vore, enligt mig, en logisk lösning att mottagaren i sådana fall kan tvingas utge 

skadestånd för den förlust som det utdelande bolaget lidit. I praktiken skulle alltså 

denna modell vid godtrosförvärv till sin natur likna värdeersättningsmodellen. Om man 

går igenom ÄABL 12:5 mer noggrant upptäcker man att lagstiftaren ställt upp ett 

godtrosskydd för en mottagare av en felaktig utdelning. Med tanke på detta skulle det 

kunna antas vara rimligt att en förvärvare av felaktigt utdelad egendom skulle ha samma 

möjligheter till ett godtrosskydd. För att denna modell skall kunna tillämpas krävs att 

man utgår från rättsgrundsatsen condictio indebiti. Condictio indebiti innebär att en 

mottagare av en felaktig utbetalning är återbetalningsskyldig. Dock gäller denna princip 

bara obligationsrättsligt.11 Denna modell skulle göra det möjligt för utdelande bolag att 

kräva tillbaka det som utdelats, både när det gäller generisk egendom såväl som 

bestämda saker. Dock uppstår problem när egendom av någon anledning ej kan 

återställas, då torde istället en värdeersättning bli aktuell. Detta problem ställer även upp 

en viktig fråga, vilken grad av krav på återställandets omöjlighet skulle kunna ställas? 

Detta är inget jag kan svara på och det är heller inte intressant för min uppsats förutom 

som ett argument för modellens svåra tillämplighet i praktiken.  

 

                                                 
9 Andersson 1995, sid. 614 
10 Andersson 1995 sid. 604 ff. 
11 Andersson 1995 sid. 605 ff. 
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2.2 Kapitalskyddets uppbyggnad 

 

2.2.1 Inledning 

 

Som tidigare nämnts innehåller ÄABL ett antal olika kapitalskyddsregler. Syftet med 

dessa regler varierar mellan de olika reglerna men den grundläggande tanken är att 

skydda bolagets borgenärer mot transaktioner där bolagets tillgångsmassa minskas utan 

att bolaget har täckning för detta i bundet eget kapital. Eftersom grundtanken med ett 

aktiebolag är att skapa en juridisk person utan personligt ekonomiskt ansvar för ägaren 

var man tvungen att införa regler som begränsade ägarnas möjligheter att disponera fritt 

över bolagets tillgångar.  

 

I detta kapitel har jag för avsikt att gå igenom de vanligast förekommande 

kapitalskyddsreglerna och kortfattat beskriva dessas syfte och hur de tillämpas. 

Anledningen till detta är att visa på hur kapitalskyddsreglerna är uppbyggda och utifrån 

detta kunna få ledning angående hur återbäringen skall tillämpas. När man ser på hur 

återbäringen skall tillämpas, anser jag, att det är rationellt att titta på det regelverk som 

återbäringen är tänkt att reglera.  

 

 

2.2.2 Kapitalskyddsreglerna 

 

I ÄABL 12:2 återfinns de mest grundläggande kapitalskyddsreglerna, nämligen reglerna 

som styr den utdelning av vinstmedel som ett bolag har möjlighet att företa. Här stadgas 

även, den för kapitalskyddsreglerna, så viktiga regeln angående det fria egna kapitalet. 

När det gäller kapitalskyddsregler finns det runtom i världen, i huvudsak, två system. 

Det ena bygger på en solvens- och sufficiensbedömning12 medan det andra systemet 

bygger på ett minimikapital.13 Det senare systemet är det som används i Sverige, vilket 

fastställs i ÄABL 12:2 1:a st. Detta system bygger på att ett bolag aldrig får dela ut 

                                                 
12 Andersson 1995, sid. 143 
13 För principen om minimikapital se Andersson 2002, sid. 49 ff. 
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sådana medel som man inte har täckning för i sitt fria egna kapital med 

grundföreställningen om att bundet eget kapital aldrig får tas i anspråk till sådana här 

transaktioner.14 I ÄABL 12:2 2:a st. lämnas dock en liten ”slasktratt”. Här stadgas även 

att utdelningen inte får ”strida mot god affärssed” enligt vissa kriterier: bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den närmare innebörden av detta 

andra stycke är inte riktigt helt klart utan istället ett ämne för vidare forskning men 

stycket har ändå en viss innebörd för förevarande arbete då det visar på att även i 

Svenska kapitalskyddsregler läggs viss vikt till mer subjektiva bedömningar av bolagets 

ekonomi. Den förhärskande uppfattningen i svensk rätt grundar sig, med detta undantag 

i att kapitalskyddsreglerna skall utgå från en beräkning av minimikapital. Viktigt att 

nämna för det fortsatta arbetet är det faktum att reglerna i 12:2 även är tillämpliga 

analogt på så kallad förtäckt vinstutdelning.15 Med förtäckt vinstutdelning avses sådana 

värdeöverföringar som företas utan att följa formkraven för utdelning som ABL ställer 

upp. Även i fråga huruvida reglerna skall vara tillämpliga på utdelning till icke 

aktieägare får det anses vara klarlagt att så är fallet.16 

 

Kapitalskyddsreglerna i ABL är mer omfattande än ett vinstutdelningsförbud. Några 

exempel på sådana regler som uppställts med syfte att, i huvudsak, skydda bolagets 

kapital och förhindra en alltför oförsiktig användning av sagda kapital är Låneförbudet i 

ÄABL 12:7 och reglerna om kontrollbalansräkning i ÄABL 13:12.  

 

Låneförbudet i ÄABL 12:7 är vid en första anblick en ren borgenärskyddsregel, detta då 

lydelsen tydligt pekar på ett förbud mot användning av egendom som beskrivs i ÄABL 

12:2. Dock går 12:7 ÄABL ett steg längre och förbjuder även utlåning av sagd 

egendomstyp till aktieägare och närstående till sådan. Lagregeln har även ett annat 

syfte, vilket är att förhindra att ägare till bolag istället för att debitera lön på bolaget 

istället tog ut lån som aldrig återbetalades, med resultatet att dessa pengar aldrig 

behövde beskattas som inkomst.17 Detta syfte är dock inte av huvudsaklig betydelse för 

denna framställning utan jag nöjer mig istället med att konstatera att denna lagregel 

ställer upp ett förbud mot utlåning av bolagets bundna egna kapital till aktieägare eller 

närstående till sådan. Regeln stadgar egentligen att all utlåning till sådana personer är 
                                                 
14 Lindskog 1995, sid. 38 
15 Lindskog 1995, sid. 38 
16 Lindskog 1995, sid. 38-39 
17 Prop. 1973:93, sid.. 90 
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förbjuden, dock är så inte fallet i praktiken utan sådan utlåning som inte inkräktar på 

bundet eget kapital och är att anses som vederlagsfri istället kommer att behandlas 

såsom förtäckt vinstutdelning och bedömas utifrån reglerna om vinstutdelning. 

 

Kontrollbalansräkningsregeln i ÄABL 13:12 ger vid handen att ett bolags styrelse blir 

personligen betalningsansvariga om ledamöterna ej upprättar kontrollbalansräkning när 

det kan antas att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Detta betalningsansvar gäller endast för sådana transaktioner som företas efter den 

punkten där risk förelåg för att kapitalet hade sjunkit under den punkt som föranleder 

skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Även denna lagregel pekar tydligt på 

principen att det bundna egna kapitalet ligger till grund för att säkerställa bolagets 

betalningsförmåga.  

 

”Karaktäristiskt för aktiebolagsrätten i Sverige och övriga Europa är att (tillgångar 

motsvarande) aktiekapitalet antas tjäna som en slags säkerhet – en ”garanti” – för 

bolagets skulder.”18 

 

2.2.3 Kapitalskyddets principiella uppbyggnad 

 
”Ett övergripande syfte med ABL är att underlätta näringsverksamhet.”19 

 

Bolagsformen lämpar sig väl för den som vill driva en näringsverksamhet utan att som 

ägare kunna bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Problemet med detta system är 

att man får en gränsdragningsproblematik mellan skyddet för ägarens privatekonomi 

och skyddet för finansiärerna. I begreppet näringsverksamhet kan läggas en idé om att 

skydda en maximal omsättning.20 En stor omsättning, anser jag, vilar dock på två 

separata ben. På ena sidan har vi bolaget och deras avtalskontrahenter som vid en total 

frihet skulle kunna maximera sin handel och därmed maximera sin omsättning. På den 

andra sidan har vi bolagets utomstående finansiärer t.ex. långivare. Om vi gav bolaget 

och dess avtalskontrahenter frihet att handla med varandra utan begränsningar skulle 

                                                 
18 Andersson 1995, sid. 132-133 
19 Andersson 1995, sid. 131 
20 För ett utförligare resonemang angående omsättningens skyddsvärdhet, se Andersson 1995, sid. 131-
132 
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långivare, enligt mitt antagande, bli ytterst sparsamma med att bevilja lån, vilket i sin 

tur leder till en brist på externt kapital för bolagen. Bolagen skulle alltså få svårare att 

producera sina varor och tjänster vilket skulle dra ner på omsättningen. Här menar jag 

att vi måste finna en balans mellan bolagens frihet att handla med varandra utan 

begränsningar och långivarnas trygghet. Detta måste göras för att underlätta både för 

personer att driva näringsverksamhet i bolagsform och för att göra det säkert för 

kreditinstitut att låna ut kapital till dylika näringsverksamheter. 

 

Det område som anses skyddat genom principen om bundet eget kapital är dock större 

än bara rena krediter till bolaget. Bland de övriga ”fordringar” som är tänkta att skyddas 

genom detta kapital räknas även anställdas löneanspråk och det allmännas fordringar 

beträffande skatter och avgifter.21 Vidden av, framförallt de anställdas skydd, ifrågasätts 

dock till viss del:  

 

”Härutöver kan det ifrågasättas, om inte det bundna egna kapitalet bidrar till att säkra 

de anställdas icke rättsligt sett garanterade anspråk på fortsatt anställning respektive 

samhällets intresse av att det t.ex. finns arbetstillfällen för den arbetsföra delen av 

befolkningen och ett tillfredsställande skatteunderlag.”22  

 

Frågan gällande ett bolags ”moraliska” ansvar för det samhället i vilket bolaget verkar 

kan, och har, dryftats oräkneliga gånger. Frågan är därmed ytterst svår att besvara men 

jag skulle bara vilja nämna att med tanke på hela bolagsformens natur och det sätt på 

vilken lagstiftningen har utformats för att underlätta näringsverksamhet utan egentligen 

ställa ägarna av bolaget till ansvar för bolagets förpliktelser torde samhället dock kunna 

ställa vissa krav på ett visst mått av ansvarstagande från bolagets sida gentemot 

samhället. Ett sådant ansvar borde också ligga i en seriös näringsidkares intresse då man 

härigenom på ett bättre sätt försvarar fortlevnaden av bolagsformen som sådan mot just 

uppfattningen att aktiebolagsformen skulle ge för stora friheter och kräva för lite ansvar 

från bolagets ägare. En annan synvinkel på sagda problematik är den så kallade ”going 

concern” eller fortlevnadsprincipen som används inom företagsekonomin som en, i och 

för sig, redovisningsmässig princip men den visar ändå på syftena bakom 

näringsverksamheter i stort, nämligen att de skall ha som mål att ”överleva”. I ljuset av 

                                                 
21  Andersson 1995, sid. 133 
22 Andersson 1995, sid. 133 
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denna princip kan man se på företagandet som varandes i en form av symbios med dem 

som verkar både inom och runt omkring bolaget. Man kan se det som att principen är 

bolagets ”samvete”. Man skulle kunna invända att bolagets ägare har en förväntad 

avkastning som motiverar till samma resultat. Dock är inte denna avkastningsförväntan 

allenarådande då det förekommer fall där ägare avsiktligt driver företag i konkurs och 

på ett svikligt sätt sätter sina borgenärer i en svag situation. 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke när kapitalskyddet diskuteras är att detta regelverk finns 

till för att säkerställa att ett visst grundkapital alltid kvarstår i bolaget, alltså siktar inte 

reglerna på att hindra affärsmässiga transaktioner även om dessa skulle visa sig vara 

förlustbringande. Reglerna skulle kunna vara utformade på så sätt att om ett företag går 

med förlust blir de som står bakom en transaktion som bringat förlust personligt 

ansvariga för dessa. Ett sådant regelverk skulle på ett alltför stort sätt inverka negativt 

på bolagens möjlighet att agera. Risker är en naturlig del i bolagens karaktär, så även i 

kreditgivningens natur Dock gäller denna frihet bara till en viss gräns, vilken kan 

utläsas i reglerna om tvångslikvidation i ÄABL 13:12.  

 

Ett tydligt uttryck för att denna frihet de facto existerar återfinns i ÄABL 12:7 – 

låneförbudet, där undantag görs för vissa typer av lån som betingas av affärsmässiga 

skäl, och vid avsaknad av affärsmässiga skäl ej skulle vara tillåtna. 

 

Det som egentligen skyddas genom kapitalskyddsreglerna är bolagens bundna kapital. 

Reglerna i 12:2 säger egentligen bara hur mycket som får delas ut av bolagets kapital, 

denna regel säger egentligen ingenting angående att en viss summa alltid skall finnas 

disponibel i bolaget.23  

 

”Avgörande för bedömningen huruvida en viss aktiebolagsrättslig utbetalning är 

tillåten eller ej, bör följaktligen vara den effekt som en viss rättshandling reellt sett har 

på förmögenhetsmassan i bolaget.”24 

 

Denna slutsats anser jag vara ytterst intressant för huvudfrågan i denna framställning. 

Den ger en klar bild av hur ABL:s konstruktion visar på att det skyddsvärda objektet i 

                                                 
23 Andersson 1995, sid. 134 
24 Andersson 1995, sid. 134 
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bolaget är en fastställd förmögenhetsmassa. Något som jag vid flera tillfällen 

återkommer till under uppsatsens gång. 

 

De reglerna som ovan diskuterats kan inte på egen hand garantera att en borgenär 

kommer att få betalt. Dessa regler kan endast garantera att det finns en 

förmögenhetsmassa i bolaget som åtminstone motsvarar utstående skulder tillsammans 

med bundet eget kapital. För att kunna garantera att borgenärer de facto får betalt för 

sina fordringar får man gå via KonkL och UB som på ett mer ingående sätt behandlar 

just denna del i infriandet av fordringarna. Jag tänker dock inte titta alltför djupt på detta 

område då det inte är av relevans för den aktuella frågan, inte heller för att kunna förstå 

kapitalskyddsreglerna. Istället nöjer jag mig med att konstatera att man, som i de flesta 

fall, behöver titta i flera olika block av lagregler för att se helheten på ett juridiskt 

problem. 

 

2.2.4 Kritik mot det nuvarande kapitalskyddssystemet 

 
Det finns en vitt utbredd kritik mot det nuvarande kapitalskyddssystemet. Denna kritik 

grundar sig främst i det faktum att reglerna i ÄABL föreskriver ett minsta registrerat 

aktiekapital om 100.000 i privata aktiebolag och 500.000 i publika aktiebolag, ÄABL 

1:3. Detta aktiekapital anses av många ej kunna ge ett tillfredsställande skydd med 

tanke på att ett flertal aktiebolag har omsättningar som vida överstiger dessa gränser. I 

ett bolag med en omsättning på mångmiljonbelopp ger 500.000 ett ytterst marginellt 

skydd för de eventuella skulder som bolaget rimligtvis borde ha.25 Dock skall sägas att 

gränserna beträffande minsta registrerade aktiekapital inte på något sätt är 

maximigränser och varje bolag har möjlighet att frivilligt ha ett betydligt större 

aktiekapital, men det kan inte antas att aktiekapitalets storlek alltid står i proportion till 

omsättningen.  

 

En annan relevant invändning mot kapitalskyddet, som det ser ut idag, är det faktum att 

både 12:2 och 13:12 utgår från redovisade värden. En tillgångs värde i ett bolags 

redovisning kan i många fall variera stort i jämförelse med det verkliga värdet på 

marknaden för motsvarande tillgång. En maskin som i bolagets bokföring har ett värde 

                                                 
25 Andersson 1995, sid. 138 
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på 100.000 kan i verkligheten betinga ett pris på marknaden som endast motsvarar en 

bråkdel av det bokförda värdet, något som på ett ytterst tydligt sätt påvisar på brister när 

lagen möter verkligheten.26 Detta problem med värderingen av ett bolags tillgångar är 

något som jag även, kortfattat, kommer ta upp genom att nämna konflikten mellan de så 

kallade brutto- och nettometoderna.  

 

2.2.5 Brutto- kontra nettometoden 

 
När en bedömning av en utbetalning enligt ABL skall göras behöver vissa 

beräkningsgrunder vara klara. I ÄABL 12:2 stadgas att utdelning får företas av 

balanserade vinstmedel och årets vinst med avdrag för förluster och sådana medel som 

enligt lag måste avsättas till bundet eget kapital. Beräkningar av hur stora medel som 

kan delas ut skulle vara förhållandevis enkla om utdelningar från bolag alltid var 

kontanta medel och togs från medel som bolaget fritt kunde disponera. Så är inte alltid 

fallet utan vid vissa tillfällen delar bolag, framförallt mindre bolag med få ägare, ut 

sakvärden, till exempel säljer en bil till underpris eller helt utan vederlag. Här 

uppkommer ett värderingsproblem. Vi kan fortfarande räkna fram hur stora värden som 

bolaget har rätt att dela ut enligt 12:2, men vi har dock istället fått ett nytt problem. Hur 

skall den utdelade saken värderas? Eftersom sakutdelning är tillåtet till samma värden 

som hade varit tillåtet vid kontantutdelning måste vi ha en mall för hur saker skall 

värderas i utdelningssammanhang. Två huvudskolor finns i denna fråga, dels att 

marknadsvärdet skall användas vid bedömningen huruvida sakvärdet ryms inom 

utdelningsbara medel, dels att det bokförda värdet skall användas. Frågan angående 

dessa två modeller skulle kunna uppta en helt egen avhandling därför nöjer jag mig med 

att konstatera att HD i NJA 1995 sid. 742 avgjort att bokfört värde är det som skall 

användas (alltså nettometoden).  

 

Varför är detta då så viktigt när man diskuterar återbäringsfrågan?  Jo, den lösning som 

HD kommer fram till visar på en stark vilja, från åtminstone rättstillämparen, att 

kapitalskyddsregler skall tillämpas utifrån ett perspektiv som prioriterar principen att 

minimikapitalet utifrån bolagets bokföring skall ligga till grund för giltighetsprövningen 

(istället för att faktiska nyttovärden tillämpas). Rättstillämparen lägger i de flesta fallen 

                                                 
26 Andersson 1995, sid. 139 
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inte någon särskild vikt vid bolagets allmänna tillstånd genom att till exempel utgå från 

bolagets nytta av den aktuella tillgången utan fokuserar istället på rent 

bokföringsmässiga siffror, något som redan, till viss del, kritiserats i samband med 

kritiken mot kapitalskyddsreglerna som sådana. Tilläggas bör dock att doktrinen i 

många fall kritiserat HD för detta avgörande då det ger en ägare till ett aktiebolag 

möjlighet att på ett, ofta, oredligt sätt avyttra egendomar till ett kraftigt underpris utan 

att bolagets borgenärer på något sätt kan skydda sig mot ett sådant handlande. 

Slutresultatet blir, i min mening, att ett bolag kan plundras på sina mest värdefulla 

tillgångar, vilka har haft ett bokföringsmässigt värde som understigit dess 

marknadsvärde och vid läge för en eventuell konkurs finns inga sakvärden kvar att 

ersätta borgenärerna ur eftersom utdelningarna har varit lovliga på grund av att det 

bokföringsmässiga värdet varit för lågt i förhållande till tillgångarnas faktiska värde för 

bolaget. Vid denna typ av utdelningar har inte borgenärerna någon möjlighet att återfå 

tillgångarna eller kontantersättning som motsvarar tillgångens värde. Som tidigare sagts 

skulle denna fråga kunna uppta en helt egen avhandling så därför nöjer jag mig med att 

visa på de problem som kan uppstå utan att företa någon djupare utredning i frågan. Det 

skall dock tilläggas att det i ÄABL även finns en tydligt formulerad ”försiktighetsregel” 

i 12:2 2:a stycket. En liknande bestämmelse finns även i 17:3 2:a stycket i den nya 

ABL. Dessa regleringars genomslagskraft i praktiken kan dock ifrågasättas då de 

lämnar ett förhållandevis stort tolkningsutrymme. Vid en närmare påsyn av 1995 års 

rättsfall ser man även där att rättstillämparen ej har givit denna regel något stort 

utrymme trots att transaktionen som genomförts är just av den typen att det bokförda 

värdet kraftigt understiger marknadsvärdet. 

 

2.2.6 Skillnader i nya ABL 

En ny ABL träder, som nämnts tidigare, i kraft den 1 januari 2006. Denna skiljer sig på 

många sätt från ÄABL. Vid en första anblick ligger den största skillnaden i att 

upplägget är väldigt annorlunda mot tidigare. Jag har dock för avsikt att analysera vilka 

principiella skillnader som kan tänkas uppstå i den aktuella frågan vid införandet av den 

nya lagen. 
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2.2.6.1 Skillnader gällande återbäringen 
 

När det gäller återbäringsansvaret har i propositionen till den nya lagen diskuterats hur 

man skall gå tillväga då utdelningen har bestått av odelbart sakvärde i de fall där 

utbetalningen endast till viss del är ogiltig. 

 

”Är det fråga om ett odelbart sakvärde kan det uppkomma problem. Ett sätt att lösa 

dessa är att mottagaren återlämnar egendomen mot erhållande av kompensation 

avseende den giltiga delen av värdeöverföringen.”27 

 

Denna lösning nämns även i litteraturen men dock kan man där finna ett aningen mer 

djuplodande resonemang. Till exempel anser Sandström att en mottagare av en felaktig 

värdeöverföring skall betala ränta för den tiden som likvida medel varit utanför bolagets 

besittning. På samma sätt anser han att en mottagare av ett sakvärde förutom 

återbäringen av saken skall betala ersättning för eventuell värdeminskning.28 Detta 

resonemang har tidigare förts beträffande ÄABL av Andersson som med stöd av 

Hellner menar att en mottagare av en olovlig utdelning torde bli skadeståndsskyldig vid 

värdeminskningar på den utdelande egendomen.29 Med stöd av Agell hävdar även 

Andersson att en mottagare torde bli ersättningsskyldig även för sådan skada som 

uppkommit genom olyckshändelse.30 Problemet med detta anser jag vara det faktum att 

mottagaren får stå för riskerna om något skulle hända med egendomen som påverkar 

värdet negativt dock har inte bolaget någon skyldighet att ersätta mottagaren för 

värdehöjande åtgärder, endast nödvändiga kostnader för egendomens bevarande.31 Ett 

sådant resultat kan inte jag anse utgöra en sund avtalssituation och kommer i 

förlängningen göra att mottagare av utdelningar inte kommer att våga ta emot sakvärden 

utan i majoriteten av fall vilja se kontanta utdelningar. Om bolag alltid måste hålla sig 

till kontanta utdelningar betyder det, enligt min uppfattning, i praktiken att bolag som 

saknar likvida medel men har tillgångar som kunde bli föremål för utdelning måste 

realisera dessa tillgångar, vilket kostar pengar och medför en onödig kostnad för 

                                                 
27 Prop. 2004/05:85, sid. 756 
28 Sandström 2005, sid. 301 
29 Andersson 1995, sid. 614 
30 Andersson 1995, sid. 614 
31 Andersson 1995, sid. 614 not 284 
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bolaget, speciellt då mottagaren i många fall kan vara intresserad av den aktuella 

egendomen och då måste även mottagaren genomföra en transaktion för att köpa 

tillbaka denna efter att utdelningen skett.32 

 

Propositionen diskuterar vidare kring problemen som uppstår när det utdelade objektet 

har förstörts eller avyttrats av mottagaren. Mottagaren är då ersättningsskyldig till den 

del utdelningen översteg det utdelningsbara beloppet.33 Enligt min mening visar denna 

diskussion på att lagstiftaren tagit fasta på problematiken som denna uppsats grundar sig 

på, nämligen att diverse händelser kan påverka en utdelad sak. Dock existerar 

fortfarande en stor fråga, nämligen gällande vad som ryms inom begreppen ”förstörts” 

och ”överlåtits”. Lagstiftaren klargör inte vad som skall ske med en sådan sak som på 

ett eller annat sätt har förändrats till sin natur så mycket efter utdelningstillfället att 

objektet inte längre är likvärdigt med det som utdelats, till exempel en sak som 

omsorgsfullt har renoverats eller ett samlarobjekt som av en eller annan anledning har 

förändrats drastiskt i värde sedan utdelningen skedde.  

 

Även Andersson har tagit upp skillnaden mellan ÄABL och den nya ABL. Enligt 

Andersson är det klarlagt att återbäringsregeln i 2005 års lag skall tillämpas som en ren 

återgång: 

 

”17:6 1 st ABL är sålunda utformad som en återbäringsskyldighet liksom 12:5 1 st 1 

meningen ÄABL var det, och inte som en värdeersättningsskyldighet.”34  

 

Dock menar Anderson även att detta är olyckligt, då framförallt Aktiebolagskommitténs 

förslag i SOU 1997:168 och SOU 2001:1 föreslog att en värdeersättningsmodell borde 

vara en mer lämplig lösning på återbäringsfrågan.35  

 

”Aktiebolagskommitténs förslag syftade till att klargöra rättsläget och införa en regel, 

som således möjligen redan gäller, där rättsverkningarna av ogiltigheten skall 

                                                 
32 Se resonemang nedan angående transaktionskostnader 
33 Prop. 2004/05:85, sid. 756 
34 Andersson 2005, sid. 154 
35 Andersson 2005, sid. 154 
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motsvara de ändamålsskäl som motiverar ogiltigheten, dvs, ett skydd för 

förmögenhetsvärdet i kronor räknat och inte viss egendom.”36 

 

Andersson fortsätter med att argumentera för att den nuvarande innebörden av 17:6 

ABL ej korresponderar med det grundläggande syftet med kapitalskyddsreglerna, 

nämligen ett skydd för en viss förmögenhetsmassa i bolaget inte specifika tillgångar. 

Hans resonemang pekar tydligt på att de förändringar som gjorts i lagtexten efter 

Aktiebolagskommitténs förslag har totalt misslyckats med ansatsen att tydliggöra och 

underlätta tillämpningen av regeln.37  

 

2.2.6.2 Skillnader beträffande kapitalskyddsstrukturen 
 

Som nämndes tidigare innebär den nya ABL en stor förändring beträffande upplägget i 

lagtexten. Numera definieras alla typer av värdeöverföringar i en inledande paragraf, 

ABL 17:1, vilket drastiskt underlättar överblicken. Själva förbudet mot fri användning 

av bolagets kapital återfinns nu i ABL 17:3 och utgår ännu tydligare än tidigare från 

principen om minimikapital. I ABL17:3 stadgas numera: 

 

”En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning 

för bolagets bundna egna kapital.”  

 

Ett ytterligare tecken på detta får man om man ser på författningskommentaren till den 

nya lagen där man förtydligar att det bundna egna kapitalet skall vara intakt omedelbart 

efter utdelningen.38  

 

En viktig fråga här är huruvida så kallad ”läkning” skulle kunna göra en utbetalning 

tillåten retroaktivt. Med läkning menas att en utdelning som vid tillfället för 

utbetalningen var olovlig kan bli tillåten i efterhand på grund av att bolaget i efterhand 

lyckats täcka upp för luckan i sitt bundna egna kapital. Rättsläget i denna fråga är oklart 

men jag är böjd att hålla med Sandströms synpunkt i denna fråga som innebär att så 

länge det handlar om skydd för borgenärer så torde läkning kunna vara aktuell så länge 

                                                 
36 Andersson 2005, sid. 154 
37 Andersson 2005, sid. 155 
38 Prop. 2004/05:85, sid. 750 
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bolagets bundna egna kapital någon gång mellan utdelningen och nuvarande tid har haft 

täckning i bolagets bundna egna kapital.39 Detta baserar jag på det faktum att om 

bolaget har haft täckning för utdelningen i efterhand torde utdelningen kunna ses som 

slutgiltigt giltig vid detta tillfälle och det som sker med bolagets kapital efter 

utdelningen har varit godkänd kan inte påverka mottagarens rätt till att behålla vad 

denne har mottagit. Lagstiftaren visar inte någonstans att en utdelning som varit giltig 

kan bli ogiltig i efterhand på grund av att bolagets kapitaltillgång förändras i efterhand. 

 

 Tidigare såg de olika förbuden olika ut i sin utformning, med till exempel låneförbud 

och vinstudelningsbegränsningar. När det gäller låneförbudet avser förbudet i nya ABL 

17:3, med hänvisning till definitionerna i 17:1, sådana lån där mottagaren uppenbart 

saknar betalningsförmåga, tidigare så kallade ”förtäckta utdelningar”. Förklaringen till 

detta är att sådana lån där mottagaren kan anses betalningsduglig och där räntan på lånet 

är marknadsmässigt bestämd inte ses som en värdeöverföring enligt definitionen i 17:1. 

Rätten till att lämna sådana lån som inte ses som förtäckta utdelningar begränsas nu i 

stället i 21:1 i nya ABL. I praxis har dock den typen av lån som betecknades som 

”förtäckta utdelningar” och regelrätta utbetalningar från bolaget behandlats identiskt 

med ”värdeöverföringar” från bolaget och samma principer har använts för att behandla 

dessa. I och med nya ABL ses dessa typer av värdeöverföringar som just vad de är 

redan i lagtexten, istället för att bara vara ett begrepp som används i praxis och doktrin. 

Denna förbättrade möjlighet till överblick redan vid läsning av lagtexten torde anses 

som något positivt då den rimligtvis måste öka förutsebarheten. Då en person som 

berörs av lagen endast behöver känna till lagtexten och kan fatta sina beslut utifrån detta 

och inte behöver beakta andra principer och teorier som kan komma att visa sig vid en 

prövning. Jag vill dock tillägga att lagtexten inte heller efter lagändringen kommer vara 

allenarådande utan externa principer och doktrin kommer att väga in vid tillämpningen, 

dock är lagtexten numera tydligare och mindre tolkning torde därför behövas. 

 

Sammanslagningen av dessa ”värdeöverföringar” ger också utökade möjligheter till att 

utarbeta mer sammanhängande principer för det praktiska användandet av lagregeln. 

Detta på grund av att domstolen inte på samma sätt behöver penetrera vilken typ av 

värdeöverföring som är vid handen i varje enskilt fall. Dock är inte detta en självklarhet 

                                                 
39 Sandström 2005, sid. 303 
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utan framtiden får utvisa hur tillämpningen av dessa nya regler kommer att se ut. Dock 

liknar lagtexten nu det system som tidigare användes av domstolarna och med tanke på 

att den nya lagen inte har öppnat upp speciellt mycket för nya tolkningar jämfört med 

den gamla känns det ej realistiskt att några enorma förändringar kommer att uppkomma 

till följd av den nya lagen.   

 

När det gäller den typen av lån som inte styrs av 17:1 i nya ABL utan istället faller 

under 21:1 är skillnaden mot ÄABL:s 12:7 inte vidare markant. En skillnad som dock 

finns är den att undantaget för affärsmässiga skäl numera på ett tydligare sätt förklaras 

och lagstiftaren klargör att de affärsmässiga skälen skall finnas på långivarens sida, 

något som tidigare var omtvistat. 

 

Om man bortser från de specifika rättsreglerna och istället fokuserar på de 

grundläggande principerna som ligger till grund för kapitalskyddsreglerna så ser man att 

skillnaderna mot ÄABL är förhållandevis små. Fortfarande väger principen om 

minimikapital tungt, frågan är om inte den nya ABL på ett ännu tydligare sätt lutar sig 

mot just den principen. Ett tydligt exempel är det ovan nämnda citatet från nya ABL:s 

17:3. För övrigt visar det nya upplägget där lagstiftaren tydligt, direkt i lagtexten, utgår 

från begreppet värdeöverföring och hur sådana begränsas ännu tydligare än innan på 

principen om det bundna egna kapitalet eftersom prövningen av en värdeöverförings 

giltighet hela tiden har baserats på huruvida bolaget har täckning för denna i sitt fria 

egna kapital. Tidigare framgick detta på ett mer otydligt sätt i lagtexten medan det nu 

explicit uttrycks i lagtexten. 

 

Denna strikta vilja att utgå från principen om minimikapital stöter på ett antal problem 

vid praktisk tillämpning. Dels finns den stående kritiken mot den europeiska principen 

som tydligt genomsyrar den svenska rätten, nämligen att systemet med solvens- och 

sufficiensbedömning som används i ett flertal amerikanska delstater40 ger en mer 

rättvisande bild av vilka finansiella utrymmen bolaget de facto har. Ett annat problem 

uppstår genom att principen om minimikapital inte tar hänsyn till egendomars faktiska 

värde utan endast utgår från egendomarnas bokförda värde. Detta ger att bolaget för att 

kunna ge större utdelning istället kan känna sig tvingade att realisera egendomar med ett 

                                                 
40 Sandström 2005, sid. 295 
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högt marknadsvärde och ett lågt bokfört värde för att kunna frigöra mer kapital i 

balansräkningen. Något som i många fall skulle kunna resultera i att bolag realiserar 

tillgångar som på lång sikt hade varit bättre att behålla i bolaget för att istället kunna 

genomföra stora kontanta utdelningar. Olämpligheten i detta ligger i att bolaget kan 

tänkas realisera tillgångar baserade på differensen mellan tillgångens bokförda värde 

och marknadsvärde istället för att realisera tillgångar som man inte behöver. 

 

 

 

2.3 Rättsekonomiska synpunkter 

 

2.3.1 Inledning 
 
Rättsekonomin är en vetenskap som ser på juridiska problem på ett annorlunda sätt 

jämfört med klassisk juridik. Istället för att tolka ordalydelser utgår man från 

bakomliggande samhälls- och nationalekonomiska syften. Man försöker på ett 

annorlunda sätt angripa problematiken bakom en lagregel och istället försöka se hur en 

viss regel påverkar samhället och ekonomin däri. Detta sätt att se på juridiska spörsmål 

är framförallt mycket attraktivt när man, som jag, tittar på en fråga som i första hand 

styr ett bolags möjligheter att förfoga över sina tillgångar och kanske ännu viktigare en 

eventuell mottagare av utdelning från bolagets rätt till sådana värdefluktuationer som 

han själv är ansvarig för på sådana tillgångar. Rättsekonomin kan i sådana fall ge ett 

resonemang angående den grundläggande rätten till ägande av tillgångar och rätten till 

avkastning för det man själv tillfört och ekonomisk effektivitet som står självständigt 

från den rent juridiska världen. Självklart måste en sådan vetenskap ses i ljuset av 

juridiska principer som står över en ekonomisk effektivitet, till exempel sådana 

principer som finns till för att skydda vissa avtalsparter på grund av deras svagare 

ställning. Trots detta kan ändå rättsekonomin ge relevant argumentation som kan hjälpa 

till med att finna vilken lösning som torde vara den lämpligaste. 

 

Inom rättsekonomin kommer jag att fokusera på transaktionskostnader då dessa är 

ytterst relevanta för uppsatsens avgörande fråga. Detta baserat på det faktum att det 
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stora problemet med ogiltighet vid olovliga utdelningar är just de onödiga 

transaktionskostnaderna.  

 

2.3.2 Transaktionskostnader 
 
Transaktionskostnader är ett ämne som behandlas flitigt i den rättsekonomiska 

litteraturen.41 

Transaktionskostnader innefattar de kostnader som de tilltänkta avtalsparterna ofta har 

för att kunna teckna ett avtal, t.ex. kostnader för att realisera avtalet, informera sig om 

olika möjligheter hänförliga till avtalet och det faktiska tecknandet av avtalet.  

 

”I många fall är transaktionskostnaderna så stora, att avtal som eljest vore fördelaktiga 

för de berörda subjekten överhuvudtaget inte går att träffa.”42 

 

Werin för vidare ett resonemang angående påverkbarheten gällande 

transaktionskostnaderna. Han ser dessa kostnader som något naturligt som kanske inte 

går att påverka, till skillnad mot ”inskränkningar i överlåtelserättigheter.”43 På ett sätt 

måste jag hålla med Werin i detta resonemang. Självklart kan inte naturliga 

transaktionskostnader påverkas direkt eftersom dessa härrör sig till sådana kostnader 

som uppstår genom den naturliga uppkomsten av merarbete som uppstår när flera parter 

skall samverka på ett eller annat sätt. Dock kan många av dessa merarbeten minskas ner 

till ett minimum genom olika typer av informationskanaler som underlättar parternas 

kommunikation med varandra och en lagstiftning som underlättar parternas ingående av 

avtalet. Lagstiftaren har ett stort ansvar när det kommer till att försöka påverka dessa 

kostnader och hålla dem nere till ett minimum utan att för den skull tumma på viktiga 

rättviseaspekter, sådana principer som är grundläggande i en rättsstat till exempel att en 

svag part i vissa fall måste skyddas mot att bli utnyttjad. Självklart måste lagstiftaren 

även vara noggrann i sin process med att se vad syftet med en specifik lag är och vilka 

den vänder sig till. Detta för att lättare kunna känna av var gränsen går för effektiviteten 

och var den börjar göra intrång på grundläggande rättviseaspekter och diverse speciellt 

skyddsvärda aktörer på marknaden, såsom t.ex. konsumenter. Många av dessa 

                                                 
41 Se bl.a. Posner 1998, sid. 427 och Werin 1982, sid. 33 
42 Werin 1982, sid. 51 
43 Werin 1982, sid. 51 
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inskränkningar som uppstår på grund av lagstiftning finns till just som ett skydd för 

individen. 

 

De flesta inskränkningarna har mestadels till syfte att skydda individer mot en 

behandling som kan skada dem själva. Dock finns vissa inskränkningar till för att 

skydda en tredje man och exempel på detta är kapitalskyddsreglerna i 12 kap. ÄABL. 

Dock skulle dessa regler ändå kunna sägas skydda avtalskontrahenterna själva om man 

ser ett bolag som en enskild person. Detta baseras på det faktum att ett bolags 

grundläggande syfte är att fortleva och bereda vinst till sina ägare. Aktiebolaget som 

institut skulle utan dessa inskränkande regler kunna ifrågasättas genom att vissa ägare 

missbrukar sina möjligheter till att ta ut egendom ur företaget och därmed göra det 

svårare för andra bolagsägare att finna finansiering till sin verksamhet. När det gäller 

övriga inskränkningar torde det kunna hållas för rimligt att lagstiftaren kan ha ett ansvar 

för att gynna t.ex. folkhälsan genom inskränkningar som hindrar medborgare att skada 

sig själva. Anledningen till att dessa typer av inskränkningar inte ifrågasätts är att det är 

det allmänna som tvingas bära kostnaderna för de skador som medborgare åsamkar sig 

själva. Dock skulle jag vilja påstå att om finansiärer blir avskräckta från att finansiera 

näringsverksamheter skulle även det drabba det allmänna genom att antalet 

arbetstillfällen skulle minska vid en minskning av antalet bolag och den nationella 

omsättningen skulle minska. 

 

Det finns flera modeller för att försöka minska de faktiska transaktionskostnaderna i 

samhället. En av dessa är som diskuterats tidigare genom lagstiftning medan en annan 

är genom organisatoriska lösningar.44  

 

”Med detta menas tillskapande av andra beslutsprocesser än avtalsbindning, metoder 

som först ser till att rådigheter omskiftas och sedan utnyttjar de nya 

rådighetsuppsättningarna för olika verksamheter så att ett slutresultat uppnås som har 

de huvudegenskaper avtalen skulle ha haft, om de varit möjliga.”45 

 

De vanligaste typerna av sådana organisationer är de som utgörs av stat och kommun, 

men även företag är exempel på sådana organisationer. Vad vi kan se här är den 

                                                 
44 Werin 1982, sid. 52 
45 Werin 1982, sid. 52 
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uppenbara viljan att, i så stor utsträckning som möjligt, minimera transaktionskostnader. 

Ju lägre transaktionskostnader en affär har, desto mer positivt inställda blir 

avtalsparterna till att ingå avtalet. Enligt grundläggande ekonomisk teori gynnas 

samhället i stort av att olika parter handlar så mycket som möjligt med varandra då detta 

effektiviserar den sammanlagda ekonomin. Låga transaktionskostnader är alltså en 

viktig grundsten för en effektiv ekonomi. Låga transaktionskostnader borde alltså även 

vara något som lagstiftaren i ett marknadsekonomiskt samhälle eftersträvar. Mot detta 

står enligt Werin det problemet att organisatoriska lösningar på problemet med höga 

transaktionskostnader åstadkommer organisationskostnader, t.ex. administrativa 

kostnader när det handlar om företag.46 Werin för vidare ett resonemang angående hur 

dessa kostnader ser ut. 

 

”Om organisationskostnaderna vore noll skulle lagstiftning och organisatoriska 

lösningar alltid exakt kunna åvägabringa sina syften. Men i praktiken är det oftast 

omöjligt, speciellt eftersom kostnaderna för den nödvändiga informationen skjuter i 

höjden. Därför går det normalt inte att vidta lagstiftning eller organisatoriska lösningar 

utan sidoeffekter i form av uppoffringar för de berörda subjekten som förtar en del av 

de åsyftade fördelarna. Man brukar tala om lagstiftningens och de organisatoriska 

lösningarnas dödviktskostnader.”47 

 

Detta resonemang är, i min mening, logiskt till en viss gräns. Självklart kommer det att 

uppstå organisationskostnader men det är upp till varje enskild näringsidkare eller annan 

person att själv avgöra kostnaderna och göra en avvägning om vilket sätt som är mest 

ekonomiskt. Om organisationskostnaderna skulle bli större än de vanliga 

transaktionskostnaderna skulle bli i samma situation finns alltid valet att istället för att 

genomföra organisatoriska lösningar istället ingå avtal med den aktuella utomstående 

parten. Dock torde en organisatorisk lösning, framförallt i fallet med ett bolag, oftast 

vara den mest ekonomiskt fördelaktiga. Självklart kan det i vissa enstaka fall uppstå den 

möjligheten att ett vanligt avtal skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt än de 

organisatoriska lösningarna men en bedömning av vilken modell man bör använda sig 

av måste göras mer generellt och grunda sig på en bedömning av hur flertalet 

transaktioner skulle påverka den enskilda parten. Man kan inte endast se varje enskild 

                                                 
46 Werin 1982, sid. 52 
47 Werin 1982, sid. 52 
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transaktions kostnader i de olika modellerna med tanke på att en organisatorisk lösning 

ådrar sig kostnader oavsett om den används eller inte.   

 

Werin menar att ju mer man fokuserar på organisatoriska lösningar eller lagstiftning, 

desto högre blir kostnaderna därför. Dock minskar i samma takt dödviktskostnaderna.48  

Här måste en avvägning göras då kostnaderna för lagstiftning eller organisatoriska 

lösningar vid en viss punkt tenderar att bli högre än inbesparingen i 

dödviktskostnader.49  

 

Werin drar två slutsatser av detta resonemang, för det första att en icke önskvärd 

rådighetsfördelning inte kan ”rättas till” om transaktionskostnader eller 

organisationskostnader samt dödviktskostnader är för höga. Den andra slutsatsen rör 

vilken lösning som tenderar att väljas i ett givet fall, avtal eller organisatorisk lösning 

samt lagstiftning. Detta val styrs av vilka kostnader som är lägst, 

transaktionskostnaderna eller organisationskostnaderna samt dödviktskostnaderna.50 

 

Ett relevant resonemang som Werin för beträffande detta är problemet med att dessa 

lösningar aldrig kan bli ”perfekta” eftersom det är oerhört svårt att överblicka den 

faktiska kostnaden som dessa modeller kommer att ta i anspråk. Det andra problemet 

uppstår i att det demokratiska systemet heller aldrig är perfekt och vissa som skulle 

tjäna på en lagstiftningsmodell mycket väl kan ha ett snedvridet inflytande som gör att 

denna modell ibland används trots att den inte skulle vara den optimala för alla.51 

 

2.3.2.1 Särskilt om transaktionskostnader i företag 
 
Det faktum att transaktionskostnader existerar är en av de avgörande orsakerna till att 

ett stort antal varor produceras inom ramen för företag.52 Rent teoretiskt skulle sådana 

varor som produceras inom företag kunna produceras i flera led av separata personer 

och sedan förflyttas mellan leden med hjälp av avtal.  

 

                                                 
48 För förklaring se Werin 1982, sid. 52 
49 Werin 1982, sid. 52-53 
50 Werin 1982, sid. 53 
51 Werin 1982, sid. 53 
52 Werin 1982, sid. 59 
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”En första individ kunde ta fram råvaran och sedan sälja den till näste man för första 

bearbetning. Denne kunde sälja sitt halvfabrikat till därnäst följande man i kedjan, osv. 

Så gick det också till för länge sedan. Men transaktionskostnaderna vid dylika kedjor 

och nätverk av avtal skulle i många fall bli mycket stora.”53 

 

Om man istället för dessa långa kedjor organiserade sig så att ett företag tog hand om 

alla leden fick man vissa administrativa kostnader men dessa blir i de flesta fall 

betydligt lägre än vad transaktionskostnaderna sammanlagd för alla led skulle bli. 

Företagsformen ger i stället de berörda parterna en möjlighet att gå samman och sluta 

ett avtal om att samordna produktionen. Produktionen kommer härmed att styras 

centralt av någon/några personer som ställer upp en struktur för hur arbetet skall 

genomföras. Övriga deltagare i kollektivet måste istället kunna acceptera att ta direktiv 

från en liten skara som är utsedd att styra företaget. Dock kommer slutresultatet, i 

majoriteten av fall, bli mer positivt för de deltagande än om den ursprungliga modellen 

med avtalskedjor hade använts. Ett problem som kan uppstå är om vinstmarginalerna i 

den ursprungliga kedjan varit väldigt olik mellan parterna, till exempel på grund av att 

denne har haft en bristande konkurrens inom sitt led. I sådana fall kommer troligtvis den 

part som tidigare haft stora vinstmarginaler vara mindre angelägen att gå samman med 

övriga och dela på vinsterna med övriga parter. Detta blir dock inget problem om 

transaktionskostnaderna genom sammangåendet minskas så kraftigt att alla vinstandelar 

efter sammangåendet överstiger den tidigare privilegierade partens ursprungliga vinster. 

Dock skall tilläggas att alla avtal, iaf teoretiskt, ingås frivilligt. Enligt Avtalslagen skall 

samtliga avtal vara ingångna på frivillig basis för att inte klassas som ogiltiga. Dock 

skall tilläggas att så inte alltid är fallet, eftersom en bedömning måste göras till vilken 

grad frivilligheten varit förestående. Problemet ovan handlar alltså inte så mycket om att 

en av parterna blir lidande utan mer om att hela försöket med att bilda ett företag kan 

stupa på att en av parterna som behövs inte är intresserad av att delta. Problemet går att 

undvika genom att denna part lämnas utanför, och just i detta led fortsätter man med ett 

fristående avtal. I en produktion med många led kommer troligtvis inte denna ökade 

transaktionskostnad helt ta bort fördelarna som de övriga åtnjuter av samarbetet.   

 

                                                 
53 Werin 1982, sid. 59 
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Företagsbildandet är en sorts öppen avtalsbildning, vilket innebär att avtalet inte är totalt 

specificerat i den meningen att alla prestationer är nedtecknade utan istället innehåller 

avtalet formerna för samarbetet. Denna avtalsmodell ger ett större risktagande för de 

deltagande parterna. Ett risktagande som de dock är ytterst medvetna om eftersom 

risken är en naturlig del i konstruktionen. Dock måste man alltid ha i åtanke att ju större 

riskerna är vid ingåendet av ett avtal desto större är ofta vinstmöjligheterna, så länge 

inte riskerna är helt orimliga och omotiverade. 

 

2.3.2.2 Slutsats 
 

De resonemang som presenterats här är ytterst grundläggande och många fler aspekter 

kan läggas in i resonemanget. Många av dessa aspekter tenderar att gå för djupt in på 

rättsekonomiska resonemang för att kunna anses vara relevanta för denna uppsats. Vissa 

aspekter kan dock inte undanhållas. En sådan aspekt är definieringen av det tidigare 

använda begreppet felaktig rådighetsfördelning. Ur en strikt marknadsekonomisk 

synvinkel kan sägas att en rådighetsfördelning är felaktig om avtalskontrahenterna är 

ense om att en omfördelning skulle gynna dem båda. Dock finns tillfällen där den ena 

parten kan anse att fördelningen är felaktig medan den andra parten anser att den är helt 

korrekt. Dock är man i detta resonemang inne på fördelningspolitiska frågor. En 

frågeställning som, i och för sig, är mycket viktig men, i min mening, inte relevant i 

samband med denna uppsats. Dock bör den ändå nämnas här för att en läsare skall 

kunna ha förståelse för de grundläggande resonemang som förts i detta kapitel utan att 

kunna attackera dessa utifrån rent fördelningspolitiska argument. En läsare måste alltså 

kunna förstå att dessa resonemang finns men att de inte behöver orsaka konflikter för 

grundfrågan i denna uppsats. Till slut kan dock nämnas att genomgången av 

rättsekonomiska argument har gett vid handen att ett av de viktigaste incitamenten för 

företagsbildning är att minimera onödiga transaktionskostnader, alltså kostnader för att 

ingå och effektuera avtal. Dessa kostnader är av en ”onödig” natur. Per definition är 

egentligen begreppet felaktigt då en kostnad är något som man har för att kunna skapa 

ett mervärde vilket inte är fallet med transaktionskostnader eftersom dessa egentligen 

inte är nödvändiga då det alltid finns alternativa lösningar som minimerar uppkomsten 

av dessa kostnader. Dock är inte alternativen alltid möjliga att välja på grund av till 

exempel lagstiftning 
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3 Slutlig analys 
 

3.1 Inledning 
 
I denna slutliga analysdel skall jag försöka resonera fram till vilken av de olika modeller 

för återbäring som vore lämpligast att tillämpa. Detta resonemang kommer att grunda 

sig både i kapitalskyddets uppbyggnad, något som visar på vad lagstiftarens syfte har 

varit med regelpaketet, samt även till viss del ta hänsyn till rättsekonomisk 

argumentation där framförallt transaktionskostnaderna har utgjort en stor del av mina 

ställningstaganden. I allra första hand kommer dock resonemanget grunda sig i en 

ändamålsenlig analys av den lagregel som finns för handen. Med detta menar jag att det 

viktigaste med en lagregel är att den uppfyller sitt uppställda syfte, vilket i detta fall 

både är att underlätta näringsverksamhet i bolagsform (vilket i och för sig till största 

delen är ett allmänt syfte som hela ABL har till uppdrag att uppfylla) och även se till att 

kapitalskyddsregelkatalogen har en praktisk tillämpningsregel som på ett effektivt sätt 

styr hur överträdelser skall hanteras. Jag känner mig inte hämmad av att lagregeln måste 

se ut som den gör idag oavsett vilken tolkning som skulle visa sig vara den optimala 

utan en total nyskrivning av regeln skulle mycket väl kunna vara den lämpligaste 

lösningen. Det kan även tänkas att ändamålet kan uppnås genom helt andra åtgärder, 

men detta är just vad denna slutliga analys är menad att klargöra. 

 

3.2 Alternativa lösningar till ABL 12:5/17:6 
 
Som jag nämnde i inledningen skulle det kunna tänkas att den utformning som nu 

gällande återbäringsregler har inte är nödvändig utan att problematiken skulle kunna 

lösas genom helt andra konstruktioner. 

 

Alternativa konstruktioner blir till stor del beroende av vilket resultat som är önskvärt 

vid olovliga utdelningar. De tänkbara resultaten av en olovlig utdelning redogjordes för 

tidigare i denna uppsats.  

 

Om man till exempel utgår ifrån att modellen med ogiltighet ger det mest önskvärda 

resultatet skulle en återbäringsregel vara överflödig med tanke på att en felaktig 



 

 32

utbetalning alltid skall medföra ogiltighet enligt principen om condictio indebiti, baserat 

på det faktum att denna princip ger att en felaktig utbetalning skall medföra ogiltighet. 

Dock måste ändå tilläggas att återbäringsreglerna i både den gamla och nya ABL 

förutom att stadga återbäring även innehåller fler rekvisit, bl.a. en godtrosregel. Även 

principen om condictio indebiti innehåller ett godtrosskydd, detta är dock inte lika 

nyanserat som godtrosskyddet i återbäringsreglerna. Om man skulle anta att den 

normala avtalsrättsliga ogiltigheten skulle ge samma resultat vid olovliga utdelningar 

som återbäringsreglerna, skulle en slutsats kunna dras att lagstiftaren genom att ta med 

en speciell regel angående återbäring har velat få fram ett resultat, annat än det resultat 

som de normala ogiltighetsreglerna ger. Denna slutsats skulle kunna ses som ett 

argument för varför värdeersättningsmodellen lämpligen borde användas i 

rättstillämpningen, eftersom den ger ett annat resultat än de normala ogiltighetsreglerna. 

Ett motargument mot detta är att lagstiftaren möjligtvis, endast har velat förtydliga 

rättsföljden vid ogiltighet istället för att skapa en ny typ av ersättningsmodell speciellt 

anpassad för överträdelser mot kapitalskyddsreglerna. Det är svårt att se vilket av dessa 

argument som skall ges störst vikt och ett enkelt svar är svårt att ge i inledningen av 

denna analys. Dock är min personliga uppfattning att lagstiftaren har åsyftat att skapa en 

typ av ersättningsregel som skiljer sig från den normala avtalsrättsliga ogiltigheten. 

Denna uppfattning grundar jag främst på det faktum att lagstiftaren i ytterst få fall har 

visat vilja på att ställa upp regler som egentligen inte ”behövs”. Vid de tillfällen då 

lagstiftaren genomfört sådan lagstiftning som förtydligar även sådana frågor som annars 

skulle kunna styras av allmänna principer eller mer grundläggande lagstiftning är när 

man har att göra med t.ex. konsumentlagstiftning, eller annan lagstiftning som finns till 

för att skydda parter som anses ”svagare” i rättsligt hänseende. Sådan lagstiftning är 

dock inte aktuell i fallet med ABL och därför torde det inte vara realistiskt att 

lagstiftaren haft som önskan att övertydliggöra just denna rättsregel. Det mer realistiska 

argumentet i detta fall torde alltså vara lagstiftarens vilja att skapa en regel som ger ett 

annat resultat än det som normal avtalsrättslig ogiltighet ger.  

 

En fråga som dock kvarstår är på vilket sätt lagstiftaren önskat förändra resultatet från 

den vanliga ogiltigheten. En första aspekt är som tidigare nämnts huruvida 

värdeersättning istället för ogiltighet skulle kunna vara en av förändringarna som 

lagstiftaren åsyftat. Ett andra alternativ som fortfarande är aktuellt är att lagstiftaren har 

eftersökt den aningen mer nyanserade godtrosregeln som återbäringsreglerna ger i 
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förhållande till den godtrosregeln som de vanliga ogiltighetsreglerna erbjuder. Här kan 

det också vara värt att nämna det faktum att godtrosregeln i ÄABL 12:5 enligt sin 

ursprungliga ordalydelse inte är mer nyanserad än vanliga ogiltighetsregler men i takt 

med att nya typer av utdelningar har utökat tillämpningen av regeln i praxis, t.ex. 

förtäckta utdelningar, har rättstillämparen skapat en mer nyanserad godtrosregel i 

ÄABL 12:5. Detta tyder på att lagstiftaren ursprungligen inte haft till avsikt att skapa en 

mer nyanserad godtrosregel utan att den nuvarande mer nyanserade regeln istället 

skapats i praxis.  

 

3.3 Ogiltighetsregel med eller utan sakrättsligt skydd 
 
När man diskuterar en ogiltighetsmodell måste först frågan besvaras huruvida en ny 

ägare till en olovligen utdelad tillgång skall ha bättre rätt till objektet än vad den 

ursprungliga mottagaren hade. Som en ansats till denna fråga är det intressant att titta på 

hur lagstiftaren under senare år reformerat ”Lag (1986:796) om godtrosförvärv”, genom 

att stadga att godtrosförvärv inte längre kan göras om den ursprungliga ägaren inte hade 

rätt att förfoga över tillgången. Detta ger en klar indikation på att lagstiftaren försöker 

minska möjligheterna till att genomföra godtrosförvärv av tillgångar till vilka 

innehavaren ej har behörighet att överlåta. En fråga kvarstår dock, huruvida detta är 

relevant när man tittar på godtrosförvärv vid olovliga utdelningar.  

 

Återbäringsregeln nämner inte huruvida ett bolag har vindikationsrätt hos en förvärvare 

av en olovlig utdelning. Som tidigare nämnts i uppsatsen har doktrinen fastslagit att 

bolaget torde ha sakrättsligt skydd för sin rätt att återfå olovligt utdelade tillgångar.54 

Dock framgår av propositionen till ny ABL att mottagaren blir ersättningsskyldig 

motsvarande den olovliga delen av utdelningen om tillgången överlåtits eller förstörts.55 

Detta skulle kunna antas tyda på att bolaget ej har vindikationsrätt vid vidare 

överlåtelser av det utdelade objektet. Jag har personligen svårt att finna argument för 

varför denna lösning skulle vara rimlig. Den argumentation som skulle kunna göra detta 

rimligt är om man istället använder sig av en värdeersättningsmodell. Om en ren 

ogiltighetsregel skulle vara den rimligaste lösningen vid återgång skulle en mottagare 

vid samtliga tillfällen kunna vidare överlåta det mottagna objektet för att istället säkra 
                                                 
54 Andersson 1995, sid. 614 
55 Prop. 2004/05:85, sid. 756 
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att en värdeersättningsmodell i praktiken skulle användas. Det starkaste argumentet för 

varför en ogiltighetsregel skall användas måste vara för att säkerställa att bolaget inte 

förlorar tillgångar som kan vara till stor nytta för bolaget, annars ser jag ingen anledning 

till varför just det utdelade objektet skall återlämnas istället för att bara ett värde ersätts. 

Återfåendet av den egendom som olovligen utdelats kan inte säkerställas om det är 

möjligt för en godtrosförvärvande köpare av den olovligt utdelade egendomen att få 

behålla densamma. 

 

Om en värdeersättningsmodell vore det som användes i praxis skulle den här 

behandlade problematiken inte vara aktuell över huvud taget. Men då det i praxis och 

doktrin är den dominerande uppfattningen att ogiltighet och återgivande av den 

specifika tillgången är det som anses vara gällande rätt idag behöver denna fråga en 

lösning.  

 

För att ogiltighetsmodellen skall kunna uppnå sitt syfte och säkerställa att bolaget får 

tillbaka samma tillgång som utdelats måste även vindikationsrätt uppstå för bolaget mot 

den förvärvande parten. Annars har jag svårt att se något som helst motiv till att 

använda sig av ogiltighetsmodellen istället för värdeersättningsmodellen då en 

mottagare, som nämnts ovan, annars kan avhända sig egendomen och därmed 

säkerställa att en värdeersättningsmodell tillämpas. 

 

Om vi återgår till det ursprungliga argumentet i detta kapitel, nämligen reformeringen 

av lagen om godtrosförvärv så visar den, som sagt, på en tydlig vilja hos lagstiftaren att 

ett godtrosförvärv inte skall kunna göras om inte överlåtaren har rätt att fullt förfoga 

över objektet. I fallet med en olovlig utdelning kan inte mottagaren anses ha rätt att 

förfoga över objektet om rättsföljden av felaktiga utdelningar skall vara ogiltighet. En 

invändning mot detta synsätt skulle kunna vara att utdelningens giltighet inte har 

prövats av domstol när överlåtelsen görs och därmed borde överlåtaren kunna anses haft 

rätt att ingå rättshandlingen vid detta tillfälle. Dock innebär ordalydelsen i både gamla 

ÄABL 12:2 och nya ABL 17:2-3 att en utdelning är olovlig redan då denna genomförs. 

Detta förtydligas extra av att en fastställd balansräkning måste ha visat på 

utdelningsbart kapital innan utdelning får genomföras. 
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Här står alltså två olika formuleringar mot varandra. Personligen anser jag det vara 

anmärkningsvärt att propositionen och lagen om godtrosförvärv så pass tydligt visar på 

sina respektive ståndpunkter men att de ändå visar på två helt olika resultat. Det blir 

därför svårt att lösa problemet genom en strikt tolkning av de skrivna lagreglerna. Om 

man istället tittar på kapitalskyddsreglernas grundläggande principer så ger dessa att 

reglerna om återbäring finns till för att säkerställa bolagets kapital. Om en mottagare av 

en olovlig utdelning har möjlighet att vidare överlåta den emottagna tillgången och sen 

endast själv vara betalningspliktig, utan vindikationsrätt för bolaget skulle hela syftet 

med en ogiltighetsmodell åsidosättas om mottagaren efter överlåtelsen inte är 

betalningsduglig (något som mycket väl skulle kunna hända om mottagaren t.ex. sålt 

tillgången till underpris). Detta kan inte vara meningen med lagen. Det vore ej heller 

gynnsamt sett ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom denna lösning skulle orsaka en 

ökning av osäkerheten för långivare då en ogiltighetsmodell utan sakrättsligt skydd 

skulle öka risken för att bolagets tillgångar försvinner utan möjlighet för borgenärerna 

att återfå desamma eller motsvarande värde.56  

 

Ännu ett argument för att bolaget skulle kunna ha vindikationsrätt är Konkurslagens 4:e 

kap 5:e §. Där stadgas att överlåtelser som bidrar till att minska överlåtarens 

egendomsmassa till nackdel för dennes borgenärer skall återvinnas. Även här finns dock 

ett godtrosskydd som skyddar förvärvaren. Hela denna diskussion beträffande 

mottagarens möjligheter att avhända sig olovligt utdelade tillgångar blir beroende av 

godtrosskydd. Samma godtrosskydd som finns i Konkurslagen finns också i 

propositionen till återbäringsregeln i nya ABL. Förvärvarens goda tro skulle i många 

fall av avsiktlig avhändning av olovligen utdelade tillgångar kunna ifrågasättas. Men 

avsaknaden av god tro kan man inte förlita sig blint på då det inte alls är säkert att 

förvärvaren är medveten om mottagarens ekonomiska situation, i fallet med 

Konkurslagen, eller huruvida egendomen har kommit i överlåtarens besittning genom 

utdelning i fallet med återbäringsregeln. En mottagare av en felaktig utdelning kan alltså 

mycket väl avhända sig egendom till olika personer i sin närhet till underpriser utan att 

förvärvaren måste anses vara i ond tro. Hela detta resonemang faller till viss del om 

mottagaren skulle vara betalningsduglig. I sådana fall skulle en ytterst rimlig lösning 

vara just att denne ersätter bolaget för den olovliga utdelningen. Dock kan inte en 

                                                 
56 För ett utförligare resonemang kring detta se avsnitt: 2.2.3 
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lagregel ställas upp baserad på hur verkligheten ser ut i ”utopiska fall”, framförallt inte 

då vi har att göra med en lagregel vars syfte är att säkerställa att bolagets bundna egna 

kapital inte riskeras. 

 

På grund av det ovan sagda kan inte det faktum att förvärvaren måste vara i god tro 

motivera att bolaget skall sakna vindikationsrätt i samtliga godtrosfall som kan uppstå 

då en förvärvare köper egendom som utdelats felaktigt. Samtidigt vill jag passa på att 

poängtera att denna diskussion endast rör frågan huruvida bolaget skall ha sakrättsligt 

skydd om ogiltighet är den modell som skall användas. Huruvida värdeersättning eller 

ogiltighet är den lämpligaste lösningen kommer analyseras i kommande kapitel. 

Argumentationen som är förd här angående att bolaget skall ha vindikationsrätt säger på 

inget sätt att ogiltighet är den lämpligaste modellen utan bara att det vore ologiskt att 

använda sig av en ogiltighetsmodell utan sakrättsligt skydd. Dessutom har det 

sakrättsliga skyddets existens befästs i doktrinen av Andersson med flera.57 Förutom 

detta säger en modell med ogiltighet utan sakrättsligt skydd emot sig självt enligt lagen 

om godtrosförvärv då det vore orimligt att just den typen av ogiltighet skulle behandlas 

annorlunda än andra ogiltiga rättshandlingar. 

 

När det gäller det sakrättsliga skyddet måste även problematiken med mottagarens 

borgenärer diskuteras. Skall det utdelande bolaget även ha separationsrätt i mottagarens 

eventuella konkurs om utdelningen varit olovlig? I detta fall blir det en konflikt mellan 

intressenter med principiellt sett samma skyddsvärde, nämligen borgenärer. Man måste 

därför försöka göra en bedömning av vilka borgenärer som skall anses vara mest 

skyddsvärda. Vid en första anblick kan antas att utdelande bolags borgenärer torde 

anses vara mest skyddsvärda då dessa har haft en ”säkerhetsrätt” i bolagets bundna egna 

kapital, något som olovligen har rubbats. Det torde också kunna anses att en borgenär 

med en specificerad säkerhet (något som kapitalskyddsreglerna och i förlängningen 

bundet eget kapital måste kunna anses vara) skall ha företräde framför en borgenär utan 

säkerhet. Dock skulle kunna hävdas att mottagarens borgenärer till exempel har panträtt 

i den utdelade egendomen. Denna panträtt skulle principiellt kunna anses vara mer 

preciserad än det bundna egna kapitalet. Dock kan inte det senare ges någon större vikt 

då, enligt tidigare resonemang, mottagaren ej haft rätt att fritt förfoga över den olovligen 

                                                 
57 Andersson 1995, sid. 614 
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utdelade egendomen varpå en panträtt upplåten i egendomen ej borde kunna göras 

gällande. Som ett ytterligare förtydligande på detta resonemang kan även tilläggas 

Konkurslagens regler om återvinning som behandlats tidigare i detta kapitel. 

 

Enligt detta resonemang kommer jag fram till slutsatsen att om ogiltighet skulle vara 

den optimala modellen vid återbäringsfall bör även bolaget ha vindikationsrätt hos en 

eventuellt godtroende förvärvare. Även vid mottagarens eventuella konkurs kommer jag 

till slutsatsen att bolaget och, i förlängningen, dess borgenärer skall ha separationsrätt 

gällande den olovligen utdelade egendomen. Dock skall tilläggas att vid sådana fall där 

egendomen, av någon anledning, förstörts måste en form av värdeersättning istället ta 

vid.  

 

 

3.4 Ogiltighet kontra värdeersättning 
 

Som vi såg i föregående kapitel är inte dessa frågor angående tillämpningen av 

återbäringsreglerna helt problemfria. Dock återstår den huvudsakliga frågan för denna 

uppsats, nämligen värdeersättning kontra ogiltighet.  

 

Resonemanget i föregående kapitel visar på att lagstiftaren har haft svårt för att göra 

upp en tydlig modell för hur återbäring skall gå till. Detta gör det ännu svårare att svara 

på vilken av dessa modeller som idag kan anses vara gällande rätt. Enligt den nya ABL 

verkar någon form av blandning mellan dessa modeller vara den gällande. Trots det 

kvarstår jag vid mitt syfte att försöka klargöra vilken modell som är den lämpligaste. 

 

Ett argument för varför en värdeersättningsmodell skulle vara den lämpligaste är just 

det faktum att ogiltighetsmodellen orsakar så mycket problem som vi upptäckte i 

föregående kapitel. Dock kan inte detta argument låtas stå helt oemotsagt bara för att 

lagstiftaren valt att skapa en miljö i vilken ogiltighetsmodellen orsakar stora mängder 

frågeställningar. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan värdeersättnings-

modellen och ogiltighetsmodellen måste man inleda med att klargöra hur 

ogiltighetsmodellen de facto är utformad. Jag kommer att utgå från min slutsats i 

föregående kapitel. Därför kommer jag att utgå från att ogiltighetsmodellen innehåller 
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både en vindikationsrätt hos en förvärvare av egendomen och en separationsrätt för 

bolaget i mottagarens konkurs. Dessutom kan även ogiltighetsmodellen innehålla ett 

visst mått av värdeersättning i sådana fall där egendomen har förstörts genom åverkan 

som varit inom mottagarens kontroll. Med detta menar jag att om egendomen hade 

förstörts på samma sätt om den fortfarande varit inom bolagets besittning uppstår ett 

helt nytt problem. 

 

Det ovan nämnda problemet uppkommer vid tillämpning av bägge aktuella modeller. 

Om en olovligen utdelad tillgång till sin natur är sådan att den endast har en begränsad 

livslängd efter utdelningen måste man se till huruvida mottagaren på något sätt själv 

medverkat till egendomens förstörelse. En olovlig utdelning kan till exempel ha 

företagits gällande en maskin som varit i bruk i bolaget under en viss tid med ett kraftigt 

slitage som följd. Maskinen har dock ett kvarvarande bokfört värde vilket har varit 

större än utdelningsbart kapital. Om maskinen efter utdelningen ”tar slut” måste man då 

fråga sig huruvida mottagaren kan bli ersättningsskyldig för detta. Enligt resonemanget, 

som påvisats tidigare, fört av Andersson med hänvisning till Agell är mottagaren 

skyldig att ersätta bolaget för sådana skador som uppkommit genom olyckshändelser.58 

Jag vill dock ställa frågan huruvida man kan likställa en olyckshändelse som förstör 

tillgången med att tillgången är i så pass dåligt skick att den ”tar slut” relativt snart efter 

utdelningen? Jag skulle vilja påstå att dessa situationer inte går att likställa utan att man 

stället borde utgå från Köplagens regler. Om maskinen varit i ett sådant skick att ett köp 

troligtvis hade gått åter i Köplagens mening kan det inte anses rimligt att mottagaren 

skall behöva ersätta bolaget för bristen i bolagets bundna kapital. Om så inte var fallet 

skulle dessa regler kunna missbrukas av bolagets styrelse genom att man ger utdelning i 

form av bristfälliga tillgångar med ett högt bokfört värde till aktieägare eller närstående 

till sådana och sedan kräver ersättning när egendomen redan har förstörts. Här bör dock 

tilläggas att i fallet med fåmansbolag, vilka troligtvis är de som oftast ger sak-

utdelningar, kommer aktieägarna och styrelsen vara hårt sammankopplade varpå 

problematiken sällan torde kunna uppstå. Dock kan inte denna sannolikhet styra hur en 

lagregel torde tillämpas då det inte är omöjligt att mottagaren inte har varit delaktig i 

beslutet. För att uppnå detta resultat måste bolaget förvisso även dölja bristerna i 

egendomen för mottagaren. Det kan inte anses rimligt att en mottagare av en olovlig 
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utdelning som mottagaren senare blir ersättningsskyldig för skall ha sämre rätt än en 

person som köpt motsvarande egendom enligt köplagens regler. Självklart måste 

mottagaren kunna visa på att han inte kände till det dåliga skicket. 

 

Ogiltighetsmodellen har nu klarlagts ytterligare. Jämförelsen mellan de bägge 

modellerna kan då göras på ett mer rättvist sätt. En aktuell argumentation till 

värdeersättningsmodellens fördel rör transaktionskostnader som avhandlades i ett 

tidigare kapitel. En värdeersättningsmodell torde i praktiken kunna resultera i betydligt 

lägre transaktionskostnader än vad en ogiltighetsmodell skulle kunna åstadkomma. 

Detta genom att en värdeersättningsmodell underlättar handel med egendomar som 

annars skulle kunna bli föremål för tvister enligt ogiltighetsmodellen. Modellen skulle 

också innebära att eventuella köpare inte behöver känna sig hindrade för att egendom 

som skall köpas kan komma att hamna i en tvist angående återgång. Här uppstår också 

det största motargumentet mot värdeersättningsmodellen, nämligen det faktum att det 

skulle kunna anses att ogiltighetsmodellen skulle kunna erbjuda ett bättre skydd för 

borgenärerna vilket i förlängningen ger bättre finansieringsmöjligheter genom lån. 

Samtidigt skall dock tilläggas att en värdeersättningsmodell i de flesta fall skulle gynna 

aktieägande och därigenom underlätta finansiering genom aktieägande, genom att 

aktieägarna får en mer flexibel möjlighet till utdelning. 

 

Även Andersson nämner de ekonomiska fördelarna med en värdeersättningsmodell till 

stöd för mitt resonemang: 

 

”Till vad som nu anförts kan fogas att en värdeersättningsskyldighet underlättar den 

praktiska hanteringen av bestämmelserna i ABL till gagn för såväl praktiker som 

domstolar. Vidare är värdeersättningsskyldighet effektivt från rättsekonomisk synpunkt 

– återgång av prestation och motprestation ger inget mervärde men kostar desto mer i 

form av transaktionskostnader.”59 

 

Detta förtydligar, i min mening, till viss del det resonemang som förts tidigare i denna 

uppsats angående effektiviteten i tillämpningen av lagen samt de rent ekonomiska 

fördelarna av en värdeersättningsmodell 
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Ett viktigt argument för en värdeersättningsmodell är det faktum att en mottagare av en 

egendom som skulle visa sig vara olovlig genom en ogiltighetsmodell inte skulle ha 

några incitament för att vårda egendomen då denna omvårdnad inte kommer mottagaren 

till gagn. Om istället värdeersättningsmodellen användes skulle en mottagare istället 

endast behöva ersätta bolaget för den olovliga delen av utdelningen och istället kunna 

behålla egendomen med det eventuella mervärde som denne har skapat. Som nya ABL 

är utformad kommer så att kunna bli fallet om egendomen endast till viss del är olovlig 

och egendomen är odelbar. Denna lösning är dock inte optimal då den skapar ett mått av 

osäkerhet och det mest eftersträvansvärda måste ändå vara att skapa en tydlig och klar 

regel utan variationer vilket skulle underlätta förutsebarheten. Problematiken med 

värdeförändringar på den utdelade egendomen har diskuterats tidigare i denna uppsats 

men förtjänar en mer djuplodande analys. Sandström nämner att en mottagare av en 

olovlig utdelning skall betala ränta på likvida medel för tiden som dessa varit utanför 

bolagets besittning. Han menar också att en mottagare på samma sätt skall bli 

ersättningsskyldig för värdeminskningar på egendomen för samma tid vid 

sakutdelningar.60 Detta kan anses vara gällande rätt, framförallt eftersom detta även 

bekräftats inom annan doktrin.61 

 

Ett sådant resonemang är intressant och jag kan förstå slutsatsen. Jag kan dock inte låta 

detta stå obemött, även om detta är gällande rätt idag kan jag inte anse att det skulle 

vara det mest lämpliga sättet att tillämpa den aktuella lagregeln. Vid en situation med en 

olovlig utdelning av endast likvida medel är det rimligt att anta att mottagaren skall 

betala en marknadsmässig ränta på beloppet, en marknadsmässig ränta som bestäms 

utifrån ränteläget på marknaden för den aktuella tiden. Denna ränta måste också 

bestämmas utifrån vad en mottagare rimligtvis kunnat uppbringa i ränta utan något 

merarbete. Om mottagaren genom eget arbete lyckats erhålla en större avkastning än 

denna skall mottagaren ha rätt till att behålla ett sådant överskott. Anledningen till detta 

är att det är mottagaren som skapat mervärdet genom tillskott av egen arbetsinsats och 

därför måste ha rätt till detta mervärde. Om denna princip angående en 

mervärdeskapares rätt till sitt eget mervärde ej upprätthålls skulle det skada den 
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moderna ekonomin på ett sätt som inte kan anses rimligt.62 Om situationen istället är 

den att en sakutdelning har genomförts blir problemet än mer komplext.  

 

Enligt Sandströms resonemang skulle en mottagare bli ersättningsskyldig för 

värdeminskningar på egendomen, utan att få rätt till ersättning för värdehöjande 

åtgärder. Detta ger inte ett enhetligt resultat. Dock kan jag anse att vid tillämpningen av 

en värdeersättningsmodell kan det anses rimligt att mottagaren blir ersättningsskyldig 

för det belopp till vilket utdelningen var olovlig oavsett objektets nuvarande värde. 

Dock innebär en värdeersättningsmodell även att mottagaren får rätt till eventuella 

värdehöjningar. En lagregel som ger resultatet att en mottagare endast kan bli skyldig 

att utge ersättning men aldrig få rätt till ersättning när förändringen varit det motsatta 

kan inte anses rimlig 

Det finns ett starkt argument för värdeersättningsmodellen som grundar sig i 

ovanstående resonemang. Ersättningsfrågan ovan resulterar i ett svårlöst problem som 

grundar sig i värderingsproblemen beträffande den utdelade egendomen. För att 

ersättningsskyldigheten skall kunna fastställas måste marknadsvärden användas. Här 

uppstår en motsägelse då man i bedömningen av en utdelnings lovlighet utgår från 

egendomens bokförda värde.63 Utdelningens lovlighet bestäms alltså ur egendomens 

bokförda värde medan i återbäringsfrågan egendomens marknadsvärde skall ligga till 

grund för ersättningsbedömningar. Om vi har att göra med en utdelning där 

marknadsvärdet väsentligt skiljer sig från det bokförda värdet kan en utdelning som till 

en väldigt liten summa är ogiltig resultera i orimligt stora ersättningar. Mitt exempel: 

 

Ett aktiebolag delar ut en fastighet med ett bokfört värde på 1 000 000 och ett 

marknadsvärde på 15 000 000. Utdelningsbart belopp i bolaget är 500 000. 

Utdelningen blir alltså ogiltig till ett värde av 500 000. Bolagets egentliga fordran 

på mottagaren blir därmed 500 000. Under tiden mellan utdelningen och 

återbäringen låter mottagaren huset förfalla till viss del med resultatet att 

marknadsvärdet sjunker till 13 000 000. Värdeminskningen är nu alltså 2 000 000. 

 

                                                 
62 För utförligare resonemang kring rätten till mervärde, se Locke, Andra avhandlingen om 
styrelseskicket. 
63 Se härom kap. 2.2.5 Brutto- kontra nettometoden 
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Enligt det ovan nämnda värdeminskningsresonemanget av Sandström skulle detta alltså 

innebära att mottagaren nu är skyldig att dels lämna tillbaka fastigheten samt därutöver 

utge ersättning på 2 000 000 till bolaget. Om mottagaren istället innan utdelningen 

genom en transaktion hade tillfört 500 000 till bolaget, i till exempel lagervaror, hade 

utdelningen varit lovlig och mottagaren hade för sin extra utgift på 500 000 fått behålla 

fatigheten värd 13 000 000. Resultatet som nu istället uppkommer är att mottagaren är 

tvingad att utge 2 000 000 till bolaget och dessutom ej få behålla fastigheten.  

 

Detta resultat kan inte anses vara rimligt. Självklart skulle man ur ett 

borgenärskyddsperspektiv kunna argumentera för att detta ger ett bra och rimligt skydd 

för bolagets kapital då detta resultat förhindrar avhändandet av egendom som annars 

garanterar borgenärernas möjligheter till att få betalt för sina fordringar. Dock skall 

kommas ihåg att såväl lagstiftaren som rättstillämparen fastslagit att det belopp som 

skall garantera borgenärernas möjligheter till betalning endast är det bundna egna 

kapitalet enligt balansräkningen.64 I ovanstående exempel är fastighetens del i 

balansräkningen endast 1 000 000. Enligt detta resonemang torde kunna anses att en 

värdeersättningsmodell ger ett mer logiskt resultat, sett till övriga kapitalskyddsregler, 

jämfört med en ogiltighetsmodell. Beroende på att om mottagaren i efterhand, eller i 

förväg, ersätter bolaget för just de 500 000, till vilket belopp utdelningen ursprungligen 

var ogiltig, har det bundna egna kapitalet hållits intakt. Detta resonemang har även stöd 

i Aktiebolagskommitténs förslag till nuvarande ABL, SOU 1997:168 och SOU 2001:1, 

som avhandlats ovan under not 32.   

 

En värdeersättningsmodell skulle ge ett system som är enhetligt och därigenom undvika 

de variationer som annars måste byggas in i en ogiltighetsregel för att den skall kunna 

vara praktiskt tillämpbar. Vid en analys av kapitalskyddsreglernas grundläggande 

princip upptäcker man att värdeersättningsmodellen fokuserar på det bundna egna 

kapitalet. En ogiltighetsmodell skulle fokusera på viss specifik egendom som kvarhålls i 

bolaget medan värdeersättningsmodellen fokuserar på att det förutbestämda kapitalet 

skyddas.  

 

                                                 
64 Se NJA 1980 sid. 311 och kapitel 2.2 



 

 43

En risk med en värdeersättningsmodell är bolagets sakrättsliga skydd. Detta problem 

kan uppstå då en mottagare överlåter egendomen till en tredje man och efter detta 

saknar tillgångar för att ersätta bolaget. Det kan inte anses rimligt att bolaget i en sådan 

situation skall ha vindikationsrätt hos förvärvaren. Bolaget kan inte få bättre rätt hos 

förvärvaren än vad det hade hos mottagaren. Ett sätt att lösa denna problematik till en 

viss del vore att ge sådana fordringar som uppstår genom olovlig utdelning prioritet i 

mottagarens konkurs. Detta skulle underlätta bolagets möjligheter att få ersättning direkt 

från mottagaren. I propositionen till nya ABL framkommer att en värde-

ersättningsmodell skall användas då egendomen överlåtits.65 Detta anser jag dock inte 

vara en optimal lösning med föregående resonemang i åtanke, då det senast diskuterade 

problemet kvarstår. Detta visar på att regeln som den utformas idag öppnar för många 

skilda resultat och därför borde utformas på ett tydligare sätt samt att en lösning som 

nämndes ovan med införande av prioriterade fordringar för det utdelande bolaget 

implementeras för att avhjälpa bolagets avsaknad av sakrättsligt skydd. Vid en enhetlig 

lagstiftning blir problematiken tydligare och därmed även lättare att åtgärda.  

 

Argumentationen som här kan anföras till ogiltighetsmodellens fördel är att en sådan 

modell skulle ge en separationsrätt i mottagarens konkurs och vindikationsrätt hos 

förvärvare av egendomen. Det måste anses logiskt att ett utdelande bolag har större 

möjligheter att få ersättning om det finns två olika parter att utkräva ersättning ifrån. 

Dock måste man ha i åtanke att en rättsföljd som innebär att bolaget har rätt att kräva 

tillbaka egendom från en förvärvare utan att förvärvaren ersätts för sina utlägg är 

orimlig. En förvärvare kan aldrig bli skyldig att återge egendom utan att ersättas härför. 

Vad händer då om mottagaren saknar likvida medel för att ersätta förvärvaren? 

Rimligtvis måste jag anta att bolaget ej kan återfå egendomen och istället kommer att ha 

en fordran på ersättningsbeloppet hos mottagaren, precis som skulle bli fallet vid en 

värdeersättningsmodell. Detta innebär alltså att ogiltighetsmodellen inte kan garantera 

ett bättre skydd för bolagets borgenärer än vad värdeersättningsmodellen kan. 

 

Det enda fallet där ogiltighetsmodellen kan bereda ett starkare skydd för bolagets 

borgenärer än värdeersättningsmodellen är de fall där mottagaren går i konkurs och en 

tvist uppstår mellan mottagarens borgenärer och bolaget. I sådana fall har bolaget 
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separationsrätt i mottagarens konkurs enligt ogiltighetsmodellen medan bolaget ej har 

motsvarande separationsrätt enligt värdeersättningsmodellen. Detta problem går dock 

att åtgärda, som nämnts tidigare, genom att ge bolaget prioritet beträffande denna typ av 

fordringar. Ett införande av detta genererar ett merarbete men som lagregeln tillämpas 

idag orsakar den ännu större problem, vilket påvisats genom det oklara rättsläget som 

föreligger med den nuvarande lydelsen.66 

4 Slutsats 
 
Efter en genomgång av de lagregler och rättsekonomiska principer som torde ha en 

relevant betydelse för analysen av den aktuella frågan och en efterföljande analys av 

detta material skall jag försöka sammanfatta detta till en slutsats. 

 

De olika tänkbara modellerna som kan användas vid tillämpningen av 

återbäringsreglerna i ABL skiljer sig markant från varandra. Trots detta har de även 

långtgående likheter. De största skillnaderna uppstår i enkelheten vid tillämpningen. 

Värdeersättningsmodellen ger en betydligt mer övergripbar hantering av 

återbäringsärenden. Ogiltighetsmodellen ger dock i nuvarande läge ett aningen bättre 

skydd för borgenärerna, vid vissa tillfällen. Det något bättre skyddet som 

ogiltighetsmodellen erbjuder kan dock åtgärdas genom att bolaget ges prioritet för sina 

fordringar som uppstår med anledning av återbäring. Komplexiteten som 

ogiltighetsregeln orsakar kan dock inte på liknande sätt åtgärdas.  

 

Som sagts tidigare i uppsatsen medför praktiserandet av en ogiltighetsmodell att flera 

olika variationer av densamma behöver tillämpas i olika fall, i vissa fall till och med en 

värdeersättningsmodell. Resultatet av denna modell blir att återbäringsregeln blir 

tungrodd och otaliga värderingsproblem uppstår.  

 

Värdeersättningsmodellen å sin sida ger ett klart och tydligt resultat och 

värderingsproblematiken upphör. Istället för marknadsvärderingar där hänsyn måste tas 

till olika värdeökningar och värdeminskningar kan man utgå från balansräkningen som 

legat till grund för lovlighetsberäkningen av utdelningen. 
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Den smidigare tillämpningen av lagregeln vid en värdeersättningsmodell påvisas också 

tydligt genom Aktiebolagskommitténs förslag till den nya ABL som tagits upp tidigare i 

uppsatsen. Av någon outgrundlig anledning gick dock regeringen emot detta förslag och 

har därmed gått miste om möjligheten att förenkla tillämpligheten av återbäringsregeln. 

 

Värdeersättningsmodellen följer naturligt av principen om minimikapital som anammats 

i övriga kapitalskyddsregler i ABL. Den genomgripande tanken enligt principen om 

minimikapital är att en viss förmögenhetsmassa alltid skall garanteras i bolaget, den 

säger inte någonstans att viss specifik egendom skall garanteras. Även enligt detta 

resonemang framstår värdeersättningsmodellen som den mest lämpliga 

tillämpningsmodellen av återbäringsregeln.  

 

Det, i vissa situationer, bättre skydd som ogiltighetsmodellen kan erbjuda bolagets 

borgenärer kan i min mening inte anses väga tyngre än de argument som talar till 

värdeersättningsmodellens fördel. En smidig tillämpning och effektivare marknad som 

värdeersättningsmodellen skulle tillföra väger i min mening betydligt tyngre. Även det 

faktum att kapitalskyddsreglerna bygger på en princip om minimikapital måste, i min 

mening, anses väga tyngre än det, tveksamma, bättre skydd som ogiltighetsmodellen 

erbjuder. En enhetlig lagstiftning måste anses tillföra en enorm förbättring mot 

nuvarande situation. Det måste även anses orimligt att en lagregel som är avsedd att 

styra tillämpligheten av övriga kapitalskyddsregler principiellt skiljer sig från de regler 

den är tänkt att vara tillämplig på.  

 

Baserat på detta resonemang rekommenderar jag, precis som Aktiebolagskommittén, att 

återbäringsregeln i, numera, ABL 17:6 bör tillämpas som en värdeersättningsmodell där 

återbäring likställs med att mottagaren vid felaktig utdelning av sakvärden blir skyldig 

att ersätta bolaget med den felaktiga utdelningens värde istället för att rättshandlingen 

skall återgå i sin helhet.  
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1. Inledning 
 
Då denna uppsats berör ett ämne som genomgår en förändring genom att en ny lag 

trädde ikraft den 1 januari 2006 kommer både begreppen ”ÄABL” såväl som ”ABL” att 

användas. Vid de tillfällen som ÄABL används är det fråga om hänvisningar specifikt 

till 1975 års lag. Vid de tillfällen som begreppet ABL används är det antingen en ren 

hänvisning till den lag som trädde ikraft 2006 eller fråga om hänvisningar som härrör 

sig till mer grundläggande aktiebolagsrättsliga principer. 

 

1.1 Problembakrund 

 

Återbäringsregeln i 12:5 ÄABL och i 17:6 ABL lämnar visst tolkningsutrymme. I 

ÄABL står att mottagare skall ”…återbära vad denne uppburit jämte ränta…”. Vid 

normala utdelningar från ett bolag, i form av kontanta utbetalningar eller annan 

generiskt bestämd egendom uppstår inte något problem. Vid denna typ av utdelning 

framgår klart att samma mängd av den generiskt bestämda egendomen jämte ränta skall 

återbäras till bolaget vid de tillfällen som utdelningen de facto ansetts vara ogiltig. 

Problemet uppstår istället när ett bolag istället för att dela ut generiskt bestämd egendom 

delar ut bestämda sakvärden. Skall mottagaren då återbära exakt samma egendom 

vilken denne mottagit, eller borde istället mottagaren kunna ersätta bolaget med 

kontanta medel motsvarande utdelningens värde? Denna fråga har till viss del 

diskuterats inom den juridiska doktrinen. Den vanligast förekommande uppfattningen 

verkar vara att mottagaren skall ersätta bolaget med samma egendom som utdelats 

enligt en ”ogiltighetsmodell”. Dock hävdas på vissa håll att en ”värdeersättningsmodell” 

torde vara den mest rimliga lösningen i dylika fall. Med denna uppsats har jag ej för 

avsikt att utreda vilken av dessa modeller som kan anses vara gällande rätt i Sverige 

utan min utgångspunkt är snarare att försöka utreda vilken av dessa modeller som borde 

kunna anses vara den mest lämpliga sett utifrån ett antal olika perspektiv. Det ledande 

perspektivet kommer att vara av rättsekonomisk natur. En stor det av resonemanget 

kommer även att utgå ifrån uppbyggnaden av de svenska kapitalskyddsreglerna samt 

dessas bakomliggande syften. De olika kapitalskyddsreglerna i svensk rätt är till stor del 

sammanlänkade till varandra på ett mycket tydligt sätt. Detta ger en bra utgångspunkt 
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för att kunna bedöma hur återbäringsreglerna borde användas i praktiken utifrån övriga 

lagregler inom samma område. Jag anser inte att det kan anses rimligt att 

återbäringsreglerna skall tillämpas på ett sätt som inte är i överensstämmande med 

övriga regler inom detta område. Speciellt inte med tanke på att återbäringsreglerna till 

största delen är en form av tillämpningsregel kopplad till övriga regler som reglerar vad 

som får utdelas från ett aktiebolag. 

1.2 Problemformulering 

 

Borde, vid sakutdelning som strider mot ABL:s kapitalskyddsregler, mottagaren 

ekonomiskt ersätta bolaget med kontanta medel som motsvarar den ogiltiga 

utdelningens värde eller återlämna det mottagna objektet. Samt i viss mån, bör bolaget 

ha sakrättsligt skydd gentemot mottagarens borgenärer? Dessa är de grundläggande 

frågor som jag har för avsikt att besvara. Den senare frågan kommer dock endast att 

behandlas som ett led i svaret till den ursprungliga frågan.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka resonera utifrån rättsekonomiska och 

teleologiska utgångspunkter huruvida en värdeersättningsmodell eller en ogiltighets-

modell skulle vara den mest lämpliga lösningen på ovan beskrivna problem. Uppsatsen 

har ej heller till syfte att försöka klargöra gällande rätt utan har istället till syfte att 

utifrån övriga lagregler och en mer teleologisk tolkning försöka komma fram till hur 

gällande rätt borde vara utformad. Uppsatsen skiljer sig på detta sätt till stor del från den 

mer vanligt förekommande tekniken vid uppsatsskrivande.  

1.4 Avgränsningar 

 

För att kunna fokusera på det som jag anser är det viktigaste i denna uppsats, nämligen 

hur rätten bör se ut har jag tänkt utelämna en mer utförlig beskrivning av gällande rätt, 

framförallt eftersom en ny ABL trädde ikraft den 1 januari 2006 och det är svårt att veta 

exakt hur denna kommer tolkas. Huvudsyftet med uppsatsen är inte heller att utreda 

huruvida det utdelande bolaget skall ha sakrättsligt skydd för sin återbäringsrätt 

gentemot en mottagare eller dennes borgenärer. Dock kommer denna fråga att beröras i 
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viss omfattning eftersom denna bedömning till viss del är relevant för utredningen 

gällande värdeersättningsmodellen kontra ogiltighetsmodellen. Jag kommer även till 

största delen bortse från den så kallade försiktighetsregeln med avsikt att göra 

framförallt mina exempel mer lättöverskådliga. 

 

Uppsatsen riktar sig i första hand till läsare som besitter en grundläggande juridisk 

kunskap och en viss specialkunskap inom kapitalskyddsreglerna. Detta medför att vissa 

grundläggande principer på området inte kommer att utredas på ett mer djuplodande sätt 

utan denna kunskap förväntas läsaren besitta. 

1.5 Metod 

 

Denna uppsats kommer ej att  följa en normal rättsdogmatisk metod utan vara mer 

baserad på logiska resonemang och en teleologisk metod. Jag avser att försöka, i första 

hand, med hjälp av logiskt resonemang utifrån de grundläggande tankarna bakom ABL 

se hur den aktuella regeln borde tillämpas. Detta kommer i viss del röra sig om ren 

rättsdogmatik såtillvida att dessa grundläggande principer återfinns i lagtexten samt i 

förarbeten. Dock inser jag att detta inte kommer att vara tillfredsställande utan en mer 

normerande ståndpunkt måste intas för att med hjälp av rättsekonomiska teorier, som ett 

komplement till ändamålstolkning av aktuella lagregler kunna se vilken lösning på 

frågan som vore den praktiskt mest nyttiga. 

 

Eftersom detta är en uppsats på D-nivå tänker jag inte gå in allt för djupt i en diskussion 

om vad som är vetenskap och hur juridisk forskning bör bedrivas för att kunna anses 

vara vetenskap, utan istället nöja mig med det faktum att jag anser att en ren 

rättspositivistisk synvinkel inte skulle kunna hjälpa mig att lösa detta problem utan att 

jag tänker använda mig av en rättspositivistisk angreppsvinkel till en början men sen 

utveckla mitt resonemang ytterligare genom att använda mig av en mer teleologisk 

tolkning. 

 

Uppsatsen kommer att inledas genom en genomgång av regelpaketet i vilket 

återbäringsregeln ingår. I denna inledande del kommer även rättsekonomiska teorier 

diskuteras. Rättsekonomin kommer, förhoppningsvis, att tillföra argumentation som ger 

en möjlighet att göra avsteg från den rent rättsdogmatiska metoden. Detta eftersom 
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rättsekonomin ser på juridiken ur ett mer ekonomiskt perspektiv vilket ger en möjlighet 

till att utgå från en ändamålsanalys av problematiken som är för handen. En jämförelse 

mellan ÄABL och den ABL som införs 2006 kommer även att genomföras. Denna 

jämförelse kommer att visa på hur lagstiftaren har sett på problematiken och på vilket 

sätt man har valt att handskas med densamma. I min analys har jag för avsikt att väga in 

alla dessa byggstenar och se både till vilken lösning som torde vara den optimala ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv samt även vilken lösning som är den som kan anses 

vara gällande rätt idag. Dock kommer analys till viss del även att ske i det andra kapitlet 

där genomgången av regelpaketet presenteras. 
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2. Aktuella lagregler 
I detta avsnitt kommer jag börja med att enkelt förklara den aktuella paragrafen för att 

sedan gå igenom grunderna för borgenärsskyddsreglerna i ÄABL och sedan utföra en 

jämförelse med den nu gällande ABL. Detta avsnitt kommer även att innehålla en 

genomgång av de olika teoretiska lösningar som finns i den aktuella frågan och även en 

genomgång av relevanta rättsekonomiska argument som kan vara till hjälp för att lösa 

den huvudsakliga frågan. 

 

2.1 Återbäringsregeln 

 

Återbäringsregeln i 12:5 ÄABL reglerar följderna av brott mot de olika 

kapitalskyddsreglerna som såväl ÄABL och den nuvarande ABL innehåller. Paragrafen 

säger  

 

”Sker utbetalning till aktieägare i strid mot denna lag, skall mottagaren återbära vad 

han har uppburit”.  

 

I paragrafen ställs även upp ett antal övriga rekvisit, t.ex. ett godtrosskydd. Detta 

godtrosskydd är ytterst invecklat och jag kommer därför inte att analysera detta mer 

ingående i denna uppsats, dock kommer det faktum att rekvisitet existerar till viss del att 

användas i analysen. 

 

Lydelsen av första delen av 12:5 ÄABL innebär att utdelning ska återbäras om 

utdelning, av en eller annan anledning, strider mot reglerna i ABL. Bestämmelsen kan 

även användas analogt på utdelningar som inte följer de normala formkraven för 

utdelning, så kallad förtäckt utdelning. Bestämmelsen används även analogt på sådan 

utdelning som företas till icke-aktieägare.1  

 

När det utdelade objektet är en sak istället för pengar uppstår den huvudsakliga frågan 

för denna uppsats nämligen, vad som ska återbäras? De två grundteorierna är antingen 

                                                 
1 Andersson, Johansson, Skoog 2003, sid. 12:36 
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att en värdeersättningsmodell skall användas, det vill säga att mottagaren skall ersätta 

bolaget för den del av sakvärdet som överstiger utdelningsbart belopp.2 Denna modell, 

anser jag, är intressant eftersom att den drastiskt skiljer sig från den andra 

huvudmodellen, vilken innebär att rättshandlingen skall återgå i sin helhet, via de 

normala civilrättsliga reglerna angående en rättshandlings ogiltighet.3 Det finns även 

olika variationer på dessa båda huvudprinciper, framförallt inom ogiltighetsmodellen. 

Dock ger skillnaderna inom denna modell mestadels en diskussion angående de 

sakrättsliga verkningarna vid tillämpningen av modellen och i denna uppsats avser jag 

att fokusera på huvudprincipernas stora drag, återgång kontra värdeersättning.  

 

Det finns även en diskussion angående att det gällande i svensk rätt skulle kunna vara 

en blandning mellan dessa båda huvudprinciper beroende på om det utdelade objektet är 

delbart eller ej, denna diskussion finns även beträffande till hur stor del den utdelade 

egendomen är återbäringspliktig.4 En sådan lösning ser jag dock inte som optimal med 

hänsyn till tolkningsfriheten som då skulle föreligga vid tillämpning av regeln. Jag anser 

att ett visst tolkningsutrymme, i vissa fall, kan vara av godo då det ger domstolarna en 

stor möjlighet att utifrån sin expertis forma lagstiftningen på ett lämpligt sätt, dock är 

inte denna uppfattning angående domstolarnas principiella frihet oomstridd. Den är 

snarare starkt kritiserad då ett av de grundläggande fundamenten gällande rättssäkerhet 

rör förutsebarhet. Ett system där domstolarna har stor frihet att se subjektivt på separata 

fall torde leda till en så pass stor osäkerhet bland berörda parter att effektiviteten 

drastiskt hämmades i företagslivet vilket i förlängningen borde påverka samhälls-

ekonomin negativt genom att aktörer som inte kan förutse resultatet av en eventuell tvist 

riskerar att bli för försiktiga. Detta grundar sig i att om en avtalspart inte i förväg kan se 

de tänkbara rättsliga följderna av avtalets ingående kommer denne, enligt min 

uppfattning, med stor sannolikhet bli mindre angelägen att ingå ett dylikt avtal. 

 

Eftersom dessa regler huvudsakligen finns till som ett skydd för bolagets borgenärer 

anser jag att även dessa bör kunna ha en förutsebarhet beträffande hur deras gäldenärer 

kan styra över sin egendom. Med detta i åtanke förordar jag alltid en tydlig skrivning av 

gällande regler, trots att det i vissa specifika situationer kunde vara mer lämpligt med ett 

                                                 
2 Andersson 1995, sid. 602 
3 Andersson 1995, sid. 602 
4 Andersson 2002, sid. 114 
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stort tolkningsutrymme. Tydligt skrivna regler gör det enklare för t.ex. banker att göra 

en rättvisande analys av riskerna för ett visst lån. Även om regeln görs extra tydlig med 

resultatet att långivarens säkerhet minskas har dock alla aktörer fått relevant fakta och 

kunnat ta ett välinformerat beslut, något som på lång sikt, i min mening, måste ses som 

något positivt. Ett grundteorem inom den moderna marknadsekonomin är att en effektiv 

marknad är en marknad där samtliga aktörer har tillgång till all relevant fakta vid varje 

given tidpunkt. 

 

I paragrafen ställs även upp ett godtrosskydd för en godtroende mottagare av en olovlig 

utdelning. Tolkningen av detta rekvisit är ytterst nyanserad och kommer därför inte 

behandlas ingående här. Dock kommer jag att använda mig av rekvisitets existens 

längre fram i uppsatsen, vid analysen av vilken av de aktuella modellerna som bör 

tillämpas. 

2.1.1 Olika teoretiska lösningar av återgång 
 
De olika teoretiska lösningarna som diskuteras vad gäller återbäringen i både ÄABL 

12:5 och ABL 17:6 har nämnts ovan men jag har för avsikt att gå igenom dessa mer 

grundligt i detta avsnitt. Som redan nämnts finns det en grundläggande fråga vad gäller 

återbäringen och den är huruvida återbäringsregeln skall tolkas som en ogiltighetsregel 

där hela rättshandlingen återgår eller om den skall tolkas som en regel som ger det 

utdelande bolaget rätt till ersättning motsvarande värdet på den utdelade tillgången? När 

det handlar om kontanta medel uppstår ingen problematik eftersom kontanta medel är 

en generiskt bestämd tillgång. Det finns ett otal olika varianter på dessa båda huvuddrag 

men framförallt finns variationerna inom teorin att tillgångarna skall återgå via 

ogiltighet. Dessa variationer uppstår i följdfrågan, nämligen vilket sakrättsligt skydd det 

utdelande bolaget skall tillerkännas? Jag kommer i nästföljande kapitel redogöra för de 

vanligaste modellerna och även ta upp relevant argumentation angående dessa modeller. 

2.1.1.1 Värdeersättning 
 

En ren värdeersättningsmodell skulle innebära att man använder sig av samma 

värdering som man gör vid bestämmandet huruvida utbetalningen är olovlig och sedan 

åläggs mottagaren att ersätta bolaget med pengar motsvarande den del av utbetalningen 

som är olovlig. Om utbetalningen är olovlig till hela sitt värde skall ersättning erläggas 
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till bolaget motsvarande hela den olovliga utdelningen. I samförstånd borde även 

bolaget och mottagaren kunna komma fram till att tillgången återlämnas om till 

exempel mottagaren saknar likvida medel till att ersätta bolaget. En diskussion som här 

uppstår är i de fall som utdelningen bara till viss del är ogiltig och mottagaren saknar 

likvida medel till att ersätta bolaget för den olovliga delen av utdelningen. I sådana fall 

diskuteras huruvida hela tillgången skall återlämnas utan ersättning för den del av 

utdelningen som de facto var lovlig eller om mottagaren i sådana situationer får en 

fordran på bolaget motsvarande den lovliga delen av den ursprungliga utdelningen? 5 

Om man utgår från att en mottagare saknar likvida medel för att täcka upp 

mellanskillnaden finns alltid möjligheten för mottagaren att sälja objektet och ersätta 

bolaget med köpeskillingen, dock, menar jag, att det finns många olika typer av 

tillgångar som är känsliga för värdefluktuationer vilka skulle kunna innebära att 

mottagaren av utdelningen ej kan få ut så mycket pengar som tillgången värderats till i 

en domstols bedömning. I den nyss nämnda situationen borde dock denna modell alltid 

ge parterna en möjlighet att välja alternativet att återge tillgången om bägge parter 

finner denna lösning vara den bästa. I ett sådant fall av samförstånd torde rimligtvis 

aldrig tvisten, i min mening, angående vad som skall återbäras uppkomma eftersom 

bägge parter har fått sin vilja igenom. 

 

Lösningen med en ren värdeersättning är även den som Aktiebolagskommittén föreslog 

under arbetet med den nya ABL för att klargöra rättsläget och förenkla tillämpligheten 

av återbäringsregeln.6  

2.1.1.2 Återgång med sakrättsligt skydd 

 
Modellen med återgång med sakrättsligt skydd ger resultatet att alla felaktigt utdelade 

saktillgångar skall återlämnas till bolaget och att bolaget skall ha separationsrätt i 

mottagarens konkurs.7 Detta är en modell som ytterst grundligt skyddar bolagets 

tillgångar, vilket framkommer nedan är det största syftet med 12:e kapitlet i ÄABL. 

Nedan framkommer också att ÄABL:s 12:e kapitel är uppbyggt kring en minsta-

värdesprincip där all värdering angående en utdelnings giltighet utgår från bokförda 

summor och inte vilken faktisk nytta bolaget kan tänkas ha av tillgången. På grund av 
                                                 
5 Andersson 2002, sid. 114 
6 Andersson 2005, sid. 154 
7 Andersson 1995 sid. 604 
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det ovan sagda gör denna modell avsteg från den normala principen i ÄABL:s 12:e 

kapitel, regler som den är tänkt att vara en tillämplighetsregel till och komplettera. 

Resonemanget bakom denna modell bygger på en allmän princip om rättshandlingars 

ogiltighet, såsom dessa hanteras inom övrig civilrätt.8 Det finns variationer av denna 

modell men jag kommer till dessa senare. I praktiken skulle denna modell innebära att 

en mottagare som erhåller en tillgång från bolaget värd 100 000 och bolaget egentligen 

bara kunde dela ut 80 000 måste lämna tillbaka tillgången och därmed även gå miste om 

sin, egentligen lovliga; utdelning om 80 000. Självklart finns det inget som hindrar att 

bolaget efter återbärandet vidtar en utdelning om dessa 80 000. Dock är inte detta något 

som en mottagare kan förlita sig på kommer att ske. Det kan mycket väl antas att 

bolaget ej varit intresserat av att genomföra en utdelning om 80 000 i kontanta medel 

utan endast haft intresse av att dela ut den aktuella tillgången. Frågan är då om 

mottagaren rimligtvis skall gå miste om denna utdelning som han ändock beviljats och 

som varit lovlig upp till ett värde av 80 000? Detta exempel avser att illustrera det 

resultat som en strikt ogiltighetstolkning skulle kunna få i praktiken. Det kan tilläggas 

att de lösningar som det propageras för till störst del i doktrinen innebär att vid 

sakutdelningar som bara är olovliga till en mindre del av den sammantagna utdelningen 

skall istället en värdeersättning tillämpas på denna olovliga del. Samma resultat skulle 

också uppnås i sådana fall där utdelningen är delbar och i sådana fall behöver bara så 

stor del av utdelningen som är olovlig återlämnas. 

 

En viktig punkt, i min mening, i diskussionen angående förekomsten av sakrättsligt 

skydd för det utdelande bolaget återfinns i ”Lag (1986:796) om godtrosförvärv av 

lösöre”. Denna lag stadgar att godtrosförvärv aldrig kan bli aktuellt i sådana fall där 

överlåtaren inte hade rätt att överlåta objektet. Denna lag har till huvudsakligt syfte att 

reglera situationer vid handel med varor i situationer som inte på annat sätt regleras i lag 

och där överlåtaren av en eller annan anledning inte har fullständiga rättigheter till det 

överlåtna objektet. Dock kan denna lag möjligtvis användas som tolkningsgrund även i 

denna fråga. Mer om detta i det nedan följande analyskapitlet.  

 

Det ska tilläggas att Andersson kommer till slutsatsen att sakrättsligt skydd torde 

föreligga vid ogiltighet. Inte heller kan en förvärvare av utdelade tillgångar åtnjuta ett 

                                                 
8 Andersson 1995 sid. 603 
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starkare skydd än den ursprungliga mottagaren om inte ett exstinktivt godtrosförvärv 

har genomförts.9 Jag vill också påpeka att det sakrättsliga skyddet för bolaget torde i 

dagsläget vara än större då lagen om godtrosförvärv av lösöre under senare år har 

reformerats med resultat att det ställs ännu högre krav än tidigare för att ett exstinktivt 

godtrosförvärv skall anses vara för handen. 

2.1.1.3 Återgång utan sakrättsligt skydd 
 

Denna modell grundar sig i tanken att kravet på återbäring endast är av 

obligationsrättslig natur.10 Innebörden av detta blir att det utdelande bolaget går miste 

om separationsrätt i en mottagares konkurs. Modellen gör även att en eventuell tredje 

man kan göra ett godtrosförvärv av egendomen. I fallet med tredjemans godtrosförvärv 

vore, enligt mig, en logisk lösning att mottagaren i sådana fall kan tvingas utge 

skadestånd för den förlust som det utdelande bolaget lidit. I praktiken skulle alltså 

denna modell vid godtrosförvärv till sin natur likna värdeersättningsmodellen. Om man 

går igenom ÄABL 12:5 mer noggrant upptäcker man att lagstiftaren ställt upp ett 

godtrosskydd för en mottagare av en felaktig utdelning. Med tanke på detta skulle det 

kunna antas vara rimligt att en förvärvare av felaktigt utdelad egendom skulle ha samma 

möjligheter till ett godtrosskydd. För att denna modell skall kunna tillämpas krävs att 

man utgår från rättsgrundsatsen condictio indebiti. Condictio indebiti innebär att en 

mottagare av en felaktig utbetalning är återbetalningsskyldig. Dock gäller denna princip 

bara obligationsrättsligt.11 Denna modell skulle göra det möjligt för utdelande bolag att 

kräva tillbaka det som utdelats, både när det gäller generisk egendom såväl som 

bestämda saker. Dock uppstår problem när egendom av någon anledning ej kan 

återställas, då torde istället en värdeersättning bli aktuell. Detta problem ställer även upp 

en viktig fråga, vilken grad av krav på återställandets omöjlighet skulle kunna ställas? 

Detta är inget jag kan svara på och det är heller inte intressant för min uppsats förutom 

som ett argument för modellens svåra tillämplighet i praktiken.  

 

                                                 
9 Andersson 1995, sid. 614 
10 Andersson 1995 sid. 604 ff. 
11 Andersson 1995 sid. 605 ff. 
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2.2 Kapitalskyddets uppbyggnad 

 

2.2.1 Inledning 

 

Som tidigare nämnts innehåller ÄABL ett antal olika kapitalskyddsregler. Syftet med 

dessa regler varierar mellan de olika reglerna men den grundläggande tanken är att 

skydda bolagets borgenärer mot transaktioner där bolagets tillgångsmassa minskas utan 

att bolaget har täckning för detta i bundet eget kapital. Eftersom grundtanken med ett 

aktiebolag är att skapa en juridisk person utan personligt ekonomiskt ansvar för ägaren 

var man tvungen att införa regler som begränsade ägarnas möjligheter att disponera fritt 

över bolagets tillgångar.  

 

I detta kapitel har jag för avsikt att gå igenom de vanligast förekommande 

kapitalskyddsreglerna och kortfattat beskriva dessas syfte och hur de tillämpas. 

Anledningen till detta är att visa på hur kapitalskyddsreglerna är uppbyggda och utifrån 

detta kunna få ledning angående hur återbäringen skall tillämpas. När man ser på hur 

återbäringen skall tillämpas, anser jag, att det är rationellt att titta på det regelverk som 

återbäringen är tänkt att reglera.  

 

 

2.2.2 Kapitalskyddsreglerna 

 

I ÄABL 12:2 återfinns de mest grundläggande kapitalskyddsreglerna, nämligen reglerna 

som styr den utdelning av vinstmedel som ett bolag har möjlighet att företa. Här stadgas 

även, den för kapitalskyddsreglerna, så viktiga regeln angående det fria egna kapitalet. 

När det gäller kapitalskyddsregler finns det runtom i världen, i huvudsak, två system. 

Det ena bygger på en solvens- och sufficiensbedömning12 medan det andra systemet 

bygger på ett minimikapital.13 Det senare systemet är det som används i Sverige, vilket 

fastställs i ÄABL 12:2 1:a st. Detta system bygger på att ett bolag aldrig får dela ut 

                                                 
12 Andersson 1995, sid. 143 
13 För principen om minimikapital se Andersson 2002, sid. 49 ff. 
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sådana medel som man inte har täckning för i sitt fria egna kapital med 

grundföreställningen om att bundet eget kapital aldrig får tas i anspråk till sådana här 

transaktioner.14 I ÄABL 12:2 2:a st. lämnas dock en liten ”slasktratt”. Här stadgas även 

att utdelningen inte får ”strida mot god affärssed” enligt vissa kriterier: bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den närmare innebörden av detta 

andra stycke är inte riktigt helt klart utan istället ett ämne för vidare forskning men 

stycket har ändå en viss innebörd för förevarande arbete då det visar på att även i 

Svenska kapitalskyddsregler läggs viss vikt till mer subjektiva bedömningar av bolagets 

ekonomi. Den förhärskande uppfattningen i svensk rätt grundar sig, med detta undantag 

i att kapitalskyddsreglerna skall utgå från en beräkning av minimikapital. Viktigt att 

nämna för det fortsatta arbetet är det faktum att reglerna i 12:2 även är tillämpliga 

analogt på så kallad förtäckt vinstutdelning.15 Med förtäckt vinstutdelning avses sådana 

värdeöverföringar som företas utan att följa formkraven för utdelning som ABL ställer 

upp. Även i fråga huruvida reglerna skall vara tillämpliga på utdelning till icke 

aktieägare får det anses vara klarlagt att så är fallet.16 

 

Kapitalskyddsreglerna i ABL är mer omfattande än ett vinstutdelningsförbud. Några 

exempel på sådana regler som uppställts med syfte att, i huvudsak, skydda bolagets 

kapital och förhindra en alltför oförsiktig användning av sagda kapital är Låneförbudet i 

ÄABL 12:7 och reglerna om kontrollbalansräkning i ÄABL 13:12.  

 

Låneförbudet i ÄABL 12:7 är vid en första anblick en ren borgenärskyddsregel, detta då 

lydelsen tydligt pekar på ett förbud mot användning av egendom som beskrivs i ÄABL 

12:2. Dock går 12:7 ÄABL ett steg längre och förbjuder även utlåning av sagd 

egendomstyp till aktieägare och närstående till sådan. Lagregeln har även ett annat 

syfte, vilket är att förhindra att ägare till bolag istället för att debitera lön på bolaget 

istället tog ut lån som aldrig återbetalades, med resultatet att dessa pengar aldrig 

behövde beskattas som inkomst.17 Detta syfte är dock inte av huvudsaklig betydelse för 

denna framställning utan jag nöjer mig istället med att konstatera att denna lagregel 

ställer upp ett förbud mot utlåning av bolagets bundna egna kapital till aktieägare eller 

närstående till sådan. Regeln stadgar egentligen att all utlåning till sådana personer är 
                                                 
14 Lindskog 1995, sid. 38 
15 Lindskog 1995, sid. 38 
16 Lindskog 1995, sid. 38-39 
17 Prop. 1973:93, sid.. 90 
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förbjuden, dock är så inte fallet i praktiken utan sådan utlåning som inte inkräktar på 

bundet eget kapital och är att anses som vederlagsfri istället kommer att behandlas 

såsom förtäckt vinstutdelning och bedömas utifrån reglerna om vinstutdelning. 

 

Kontrollbalansräkningsregeln i ÄABL 13:12 ger vid handen att ett bolags styrelse blir 

personligen betalningsansvariga om ledamöterna ej upprättar kontrollbalansräkning när 

det kan antas att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Detta betalningsansvar gäller endast för sådana transaktioner som företas efter den 

punkten där risk förelåg för att kapitalet hade sjunkit under den punkt som föranleder 

skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Även denna lagregel pekar tydligt på 

principen att det bundna egna kapitalet ligger till grund för att säkerställa bolagets 

betalningsförmåga.  

 

”Karaktäristiskt för aktiebolagsrätten i Sverige och övriga Europa är att (tillgångar 

motsvarande) aktiekapitalet antas tjäna som en slags säkerhet – en ”garanti” – för 

bolagets skulder.”18 

 

2.2.3 Kapitalskyddets principiella uppbyggnad 

 
”Ett övergripande syfte med ABL är att underlätta näringsverksamhet.”19 

 

Bolagsformen lämpar sig väl för den som vill driva en näringsverksamhet utan att som 

ägare kunna bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Problemet med detta system är 

att man får en gränsdragningsproblematik mellan skyddet för ägarens privatekonomi 

och skyddet för finansiärerna. I begreppet näringsverksamhet kan läggas en idé om att 

skydda en maximal omsättning.20 En stor omsättning, anser jag, vilar dock på två 

separata ben. På ena sidan har vi bolaget och deras avtalskontrahenter som vid en total 

frihet skulle kunna maximera sin handel och därmed maximera sin omsättning. På den 

andra sidan har vi bolagets utomstående finansiärer t.ex. långivare. Om vi gav bolaget 

och dess avtalskontrahenter frihet att handla med varandra utan begränsningar skulle 

                                                 
18 Andersson 1995, sid. 132-133 
19 Andersson 1995, sid. 131 
20 För ett utförligare resonemang angående omsättningens skyddsvärdhet, se Andersson 1995, sid. 131-
132 
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långivare, enligt mitt antagande, bli ytterst sparsamma med att bevilja lån, vilket i sin 

tur leder till en brist på externt kapital för bolagen. Bolagen skulle alltså få svårare att 

producera sina varor och tjänster vilket skulle dra ner på omsättningen. Här menar jag 

att vi måste finna en balans mellan bolagens frihet att handla med varandra utan 

begränsningar och långivarnas trygghet. Detta måste göras för att underlätta både för 

personer att driva näringsverksamhet i bolagsform och för att göra det säkert för 

kreditinstitut att låna ut kapital till dylika näringsverksamheter. 

 

Det område som anses skyddat genom principen om bundet eget kapital är dock större 

än bara rena krediter till bolaget. Bland de övriga ”fordringar” som är tänkta att skyddas 

genom detta kapital räknas även anställdas löneanspråk och det allmännas fordringar 

beträffande skatter och avgifter.21 Vidden av, framförallt de anställdas skydd, ifrågasätts 

dock till viss del:  

 

”Härutöver kan det ifrågasättas, om inte det bundna egna kapitalet bidrar till att säkra 

de anställdas icke rättsligt sett garanterade anspråk på fortsatt anställning respektive 

samhällets intresse av att det t.ex. finns arbetstillfällen för den arbetsföra delen av 

befolkningen och ett tillfredsställande skatteunderlag.”22  

 

Frågan gällande ett bolags ”moraliska” ansvar för det samhället i vilket bolaget verkar 

kan, och har, dryftats oräkneliga gånger. Frågan är därmed ytterst svår att besvara men 

jag skulle bara vilja nämna att med tanke på hela bolagsformens natur och det sätt på 

vilken lagstiftningen har utformats för att underlätta näringsverksamhet utan egentligen 

ställa ägarna av bolaget till ansvar för bolagets förpliktelser torde samhället dock kunna 

ställa vissa krav på ett visst mått av ansvarstagande från bolagets sida gentemot 

samhället. Ett sådant ansvar borde också ligga i en seriös näringsidkares intresse då man 

härigenom på ett bättre sätt försvarar fortlevnaden av bolagsformen som sådan mot just 

uppfattningen att aktiebolagsformen skulle ge för stora friheter och kräva för lite ansvar 

från bolagets ägare. En annan synvinkel på sagda problematik är den så kallade ”going 

concern” eller fortlevnadsprincipen som används inom företagsekonomin som en, i och 

för sig, redovisningsmässig princip men den visar ändå på syftena bakom 

näringsverksamheter i stort, nämligen att de skall ha som mål att ”överleva”. I ljuset av 

                                                 
21  Andersson 1995, sid. 133 
22 Andersson 1995, sid. 133 
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denna princip kan man se på företagandet som varandes i en form av symbios med dem 

som verkar både inom och runt omkring bolaget. Man kan se det som att principen är 

bolagets ”samvete”. Man skulle kunna invända att bolagets ägare har en förväntad 

avkastning som motiverar till samma resultat. Dock är inte denna avkastningsförväntan 

allenarådande då det förekommer fall där ägare avsiktligt driver företag i konkurs och 

på ett svikligt sätt sätter sina borgenärer i en svag situation. 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke när kapitalskyddet diskuteras är att detta regelverk finns 

till för att säkerställa att ett visst grundkapital alltid kvarstår i bolaget, alltså siktar inte 

reglerna på att hindra affärsmässiga transaktioner även om dessa skulle visa sig vara 

förlustbringande. Reglerna skulle kunna vara utformade på så sätt att om ett företag går 

med förlust blir de som står bakom en transaktion som bringat förlust personligt 

ansvariga för dessa. Ett sådant regelverk skulle på ett alltför stort sätt inverka negativt 

på bolagens möjlighet att agera. Risker är en naturlig del i bolagens karaktär, så även i 

kreditgivningens natur Dock gäller denna frihet bara till en viss gräns, vilken kan 

utläsas i reglerna om tvångslikvidation i ÄABL 13:12.  

 

Ett tydligt uttryck för att denna frihet de facto existerar återfinns i ÄABL 12:7 – 

låneförbudet, där undantag görs för vissa typer av lån som betingas av affärsmässiga 

skäl, och vid avsaknad av affärsmässiga skäl ej skulle vara tillåtna. 

 

Det som egentligen skyddas genom kapitalskyddsreglerna är bolagens bundna kapital. 

Reglerna i 12:2 säger egentligen bara hur mycket som får delas ut av bolagets kapital, 

denna regel säger egentligen ingenting angående att en viss summa alltid skall finnas 

disponibel i bolaget.23  

 

”Avgörande för bedömningen huruvida en viss aktiebolagsrättslig utbetalning är 

tillåten eller ej, bör följaktligen vara den effekt som en viss rättshandling reellt sett har 

på förmögenhetsmassan i bolaget.”24 

 

Denna slutsats anser jag vara ytterst intressant för huvudfrågan i denna framställning. 

Den ger en klar bild av hur ABL:s konstruktion visar på att det skyddsvärda objektet i 

                                                 
23 Andersson 1995, sid. 134 
24 Andersson 1995, sid. 134 
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bolaget är en fastställd förmögenhetsmassa. Något som jag vid flera tillfällen 

återkommer till under uppsatsens gång. 

 

De reglerna som ovan diskuterats kan inte på egen hand garantera att en borgenär 

kommer att få betalt. Dessa regler kan endast garantera att det finns en 

förmögenhetsmassa i bolaget som åtminstone motsvarar utstående skulder tillsammans 

med bundet eget kapital. För att kunna garantera att borgenärer de facto får betalt för 

sina fordringar får man gå via KonkL och UB som på ett mer ingående sätt behandlar 

just denna del i infriandet av fordringarna. Jag tänker dock inte titta alltför djupt på detta 

område då det inte är av relevans för den aktuella frågan, inte heller för att kunna förstå 

kapitalskyddsreglerna. Istället nöjer jag mig med att konstatera att man, som i de flesta 

fall, behöver titta i flera olika block av lagregler för att se helheten på ett juridiskt 

problem. 

 

2.2.4 Kritik mot det nuvarande kapitalskyddssystemet 

 
Det finns en vitt utbredd kritik mot det nuvarande kapitalskyddssystemet. Denna kritik 

grundar sig främst i det faktum att reglerna i ÄABL föreskriver ett minsta registrerat 

aktiekapital om 100.000 i privata aktiebolag och 500.000 i publika aktiebolag, ÄABL 

1:3. Detta aktiekapital anses av många ej kunna ge ett tillfredsställande skydd med 

tanke på att ett flertal aktiebolag har omsättningar som vida överstiger dessa gränser. I 

ett bolag med en omsättning på mångmiljonbelopp ger 500.000 ett ytterst marginellt 

skydd för de eventuella skulder som bolaget rimligtvis borde ha.25 Dock skall sägas att 

gränserna beträffande minsta registrerade aktiekapital inte på något sätt är 

maximigränser och varje bolag har möjlighet att frivilligt ha ett betydligt större 

aktiekapital, men det kan inte antas att aktiekapitalets storlek alltid står i proportion till 

omsättningen.  

 

En annan relevant invändning mot kapitalskyddet, som det ser ut idag, är det faktum att 

både 12:2 och 13:12 utgår från redovisade värden. En tillgångs värde i ett bolags 

redovisning kan i många fall variera stort i jämförelse med det verkliga värdet på 

marknaden för motsvarande tillgång. En maskin som i bolagets bokföring har ett värde 

                                                 
25 Andersson 1995, sid. 138 
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på 100.000 kan i verkligheten betinga ett pris på marknaden som endast motsvarar en 

bråkdel av det bokförda värdet, något som på ett ytterst tydligt sätt påvisar på brister när 

lagen möter verkligheten.26 Detta problem med värderingen av ett bolags tillgångar är 

något som jag även, kortfattat, kommer ta upp genom att nämna konflikten mellan de så 

kallade brutto- och nettometoderna.  

 

2.2.5 Brutto- kontra nettometoden 

 
När en bedömning av en utbetalning enligt ABL skall göras behöver vissa 

beräkningsgrunder vara klara. I ÄABL 12:2 stadgas att utdelning får företas av 

balanserade vinstmedel och årets vinst med avdrag för förluster och sådana medel som 

enligt lag måste avsättas till bundet eget kapital. Beräkningar av hur stora medel som 

kan delas ut skulle vara förhållandevis enkla om utdelningar från bolag alltid var 

kontanta medel och togs från medel som bolaget fritt kunde disponera. Så är inte alltid 

fallet utan vid vissa tillfällen delar bolag, framförallt mindre bolag med få ägare, ut 

sakvärden, till exempel säljer en bil till underpris eller helt utan vederlag. Här 

uppkommer ett värderingsproblem. Vi kan fortfarande räkna fram hur stora värden som 

bolaget har rätt att dela ut enligt 12:2, men vi har dock istället fått ett nytt problem. Hur 

skall den utdelade saken värderas? Eftersom sakutdelning är tillåtet till samma värden 

som hade varit tillåtet vid kontantutdelning måste vi ha en mall för hur saker skall 

värderas i utdelningssammanhang. Två huvudskolor finns i denna fråga, dels att 

marknadsvärdet skall användas vid bedömningen huruvida sakvärdet ryms inom 

utdelningsbara medel, dels att det bokförda värdet skall användas. Frågan angående 

dessa två modeller skulle kunna uppta en helt egen avhandling därför nöjer jag mig med 

att konstatera att HD i NJA 1995 sid. 742 avgjort att bokfört värde är det som skall 

användas (alltså nettometoden).  

 

Varför är detta då så viktigt när man diskuterar återbäringsfrågan?  Jo, den lösning som 

HD kommer fram till visar på en stark vilja, från åtminstone rättstillämparen, att 

kapitalskyddsregler skall tillämpas utifrån ett perspektiv som prioriterar principen att 

minimikapitalet utifrån bolagets bokföring skall ligga till grund för giltighetsprövningen 

(istället för att faktiska nyttovärden tillämpas). Rättstillämparen lägger i de flesta fallen 

                                                 
26 Andersson 1995, sid. 139 
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inte någon särskild vikt vid bolagets allmänna tillstånd genom att till exempel utgå från 

bolagets nytta av den aktuella tillgången utan fokuserar istället på rent 

bokföringsmässiga siffror, något som redan, till viss del, kritiserats i samband med 

kritiken mot kapitalskyddsreglerna som sådana. Tilläggas bör dock att doktrinen i 

många fall kritiserat HD för detta avgörande då det ger en ägare till ett aktiebolag 

möjlighet att på ett, ofta, oredligt sätt avyttra egendomar till ett kraftigt underpris utan 

att bolagets borgenärer på något sätt kan skydda sig mot ett sådant handlande. 

Slutresultatet blir, i min mening, att ett bolag kan plundras på sina mest värdefulla 

tillgångar, vilka har haft ett bokföringsmässigt värde som understigit dess 

marknadsvärde och vid läge för en eventuell konkurs finns inga sakvärden kvar att 

ersätta borgenärerna ur eftersom utdelningarna har varit lovliga på grund av att det 

bokföringsmässiga värdet varit för lågt i förhållande till tillgångarnas faktiska värde för 

bolaget. Vid denna typ av utdelningar har inte borgenärerna någon möjlighet att återfå 

tillgångarna eller kontantersättning som motsvarar tillgångens värde. Som tidigare sagts 

skulle denna fråga kunna uppta en helt egen avhandling så därför nöjer jag mig med att 

visa på de problem som kan uppstå utan att företa någon djupare utredning i frågan. Det 

skall dock tilläggas att det i ÄABL även finns en tydligt formulerad ”försiktighetsregel” 

i 12:2 2:a stycket. En liknande bestämmelse finns även i 17:3 2:a stycket i den nya 

ABL. Dessa regleringars genomslagskraft i praktiken kan dock ifrågasättas då de 

lämnar ett förhållandevis stort tolkningsutrymme. Vid en närmare påsyn av 1995 års 

rättsfall ser man även där att rättstillämparen ej har givit denna regel något stort 

utrymme trots att transaktionen som genomförts är just av den typen att det bokförda 

värdet kraftigt understiger marknadsvärdet. 

 

2.2.6 Skillnader i nya ABL 

En ny ABL träder, som nämnts tidigare, i kraft den 1 januari 2006. Denna skiljer sig på 

många sätt från ÄABL. Vid en första anblick ligger den största skillnaden i att 

upplägget är väldigt annorlunda mot tidigare. Jag har dock för avsikt att analysera vilka 

principiella skillnader som kan tänkas uppstå i den aktuella frågan vid införandet av den 

nya lagen. 
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2.2.6.1 Skillnader gällande återbäringen 
 

När det gäller återbäringsansvaret har i propositionen till den nya lagen diskuterats hur 

man skall gå tillväga då utdelningen har bestått av odelbart sakvärde i de fall där 

utbetalningen endast till viss del är ogiltig. 

 

”Är det fråga om ett odelbart sakvärde kan det uppkomma problem. Ett sätt att lösa 

dessa är att mottagaren återlämnar egendomen mot erhållande av kompensation 

avseende den giltiga delen av värdeöverföringen.”27 

 

Denna lösning nämns även i litteraturen men dock kan man där finna ett aningen mer 

djuplodande resonemang. Till exempel anser Sandström att en mottagare av en felaktig 

värdeöverföring skall betala ränta för den tiden som likvida medel varit utanför bolagets 

besittning. På samma sätt anser han att en mottagare av ett sakvärde förutom 

återbäringen av saken skall betala ersättning för eventuell värdeminskning.28 Detta 

resonemang har tidigare förts beträffande ÄABL av Andersson som med stöd av 

Hellner menar att en mottagare av en olovlig utdelning torde bli skadeståndsskyldig vid 

värdeminskningar på den utdelande egendomen.29 Med stöd av Agell hävdar även 

Andersson att en mottagare torde bli ersättningsskyldig även för sådan skada som 

uppkommit genom olyckshändelse.30 Problemet med detta anser jag vara det faktum att 

mottagaren får stå för riskerna om något skulle hända med egendomen som påverkar 

värdet negativt dock har inte bolaget någon skyldighet att ersätta mottagaren för 

värdehöjande åtgärder, endast nödvändiga kostnader för egendomens bevarande.31 Ett 

sådant resultat kan inte jag anse utgöra en sund avtalssituation och kommer i 

förlängningen göra att mottagare av utdelningar inte kommer att våga ta emot sakvärden 

utan i majoriteten av fall vilja se kontanta utdelningar. Om bolag alltid måste hålla sig 

till kontanta utdelningar betyder det, enligt min uppfattning, i praktiken att bolag som 

saknar likvida medel men har tillgångar som kunde bli föremål för utdelning måste 

realisera dessa tillgångar, vilket kostar pengar och medför en onödig kostnad för 

                                                 
27 Prop. 2004/05:85, sid. 756 
28 Sandström 2005, sid. 301 
29 Andersson 1995, sid. 614 
30 Andersson 1995, sid. 614 
31 Andersson 1995, sid. 614 not 284 
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bolaget, speciellt då mottagaren i många fall kan vara intresserad av den aktuella 

egendomen och då måste även mottagaren genomföra en transaktion för att köpa 

tillbaka denna efter att utdelningen skett.32 

 

Propositionen diskuterar vidare kring problemen som uppstår när det utdelade objektet 

har förstörts eller avyttrats av mottagaren. Mottagaren är då ersättningsskyldig till den 

del utdelningen översteg det utdelningsbara beloppet.33 Enligt min mening visar denna 

diskussion på att lagstiftaren tagit fasta på problematiken som denna uppsats grundar sig 

på, nämligen att diverse händelser kan påverka en utdelad sak. Dock existerar 

fortfarande en stor fråga, nämligen gällande vad som ryms inom begreppen ”förstörts” 

och ”överlåtits”. Lagstiftaren klargör inte vad som skall ske med en sådan sak som på 

ett eller annat sätt har förändrats till sin natur så mycket efter utdelningstillfället att 

objektet inte längre är likvärdigt med det som utdelats, till exempel en sak som 

omsorgsfullt har renoverats eller ett samlarobjekt som av en eller annan anledning har 

förändrats drastiskt i värde sedan utdelningen skedde.  

 

Även Andersson har tagit upp skillnaden mellan ÄABL och den nya ABL. Enligt 

Andersson är det klarlagt att återbäringsregeln i 2005 års lag skall tillämpas som en ren 

återgång: 

 

”17:6 1 st ABL är sålunda utformad som en återbäringsskyldighet liksom 12:5 1 st 1 

meningen ÄABL var det, och inte som en värdeersättningsskyldighet.”34  

 

Dock menar Anderson även att detta är olyckligt, då framförallt Aktiebolagskommitténs 

förslag i SOU 1997:168 och SOU 2001:1 föreslog att en värdeersättningsmodell borde 

vara en mer lämplig lösning på återbäringsfrågan.35  

 

”Aktiebolagskommitténs förslag syftade till att klargöra rättsläget och införa en regel, 

som således möjligen redan gäller, där rättsverkningarna av ogiltigheten skall 

                                                 
32 Se resonemang nedan angående transaktionskostnader 
33 Prop. 2004/05:85, sid. 756 
34 Andersson 2005, sid. 154 
35 Andersson 2005, sid. 154 
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motsvara de ändamålsskäl som motiverar ogiltigheten, dvs, ett skydd för 

förmögenhetsvärdet i kronor räknat och inte viss egendom.”36 

 

Andersson fortsätter med att argumentera för att den nuvarande innebörden av 17:6 

ABL ej korresponderar med det grundläggande syftet med kapitalskyddsreglerna, 

nämligen ett skydd för en viss förmögenhetsmassa i bolaget inte specifika tillgångar. 

Hans resonemang pekar tydligt på att de förändringar som gjorts i lagtexten efter 

Aktiebolagskommitténs förslag har totalt misslyckats med ansatsen att tydliggöra och 

underlätta tillämpningen av regeln.37  

 

2.2.6.2 Skillnader beträffande kapitalskyddsstrukturen 
 

Som nämndes tidigare innebär den nya ABL en stor förändring beträffande upplägget i 

lagtexten. Numera definieras alla typer av värdeöverföringar i en inledande paragraf, 

ABL 17:1, vilket drastiskt underlättar överblicken. Själva förbudet mot fri användning 

av bolagets kapital återfinns nu i ABL 17:3 och utgår ännu tydligare än tidigare från 

principen om minimikapital. I ABL17:3 stadgas numera: 

 

”En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning 

för bolagets bundna egna kapital.”  

 

Ett ytterligare tecken på detta får man om man ser på författningskommentaren till den 

nya lagen där man förtydligar att det bundna egna kapitalet skall vara intakt omedelbart 

efter utdelningen.38  

 

En viktig fråga här är huruvida så kallad ”läkning” skulle kunna göra en utbetalning 

tillåten retroaktivt. Med läkning menas att en utdelning som vid tillfället för 

utbetalningen var olovlig kan bli tillåten i efterhand på grund av att bolaget i efterhand 

lyckats täcka upp för luckan i sitt bundna egna kapital. Rättsläget i denna fråga är oklart 

men jag är böjd att hålla med Sandströms synpunkt i denna fråga som innebär att så 

länge det handlar om skydd för borgenärer så torde läkning kunna vara aktuell så länge 

                                                 
36 Andersson 2005, sid. 154 
37 Andersson 2005, sid. 155 
38 Prop. 2004/05:85, sid. 750 
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bolagets bundna egna kapital någon gång mellan utdelningen och nuvarande tid har haft 

täckning i bolagets bundna egna kapital.39 Detta baserar jag på det faktum att om 

bolaget har haft täckning för utdelningen i efterhand torde utdelningen kunna ses som 

slutgiltigt giltig vid detta tillfälle och det som sker med bolagets kapital efter 

utdelningen har varit godkänd kan inte påverka mottagarens rätt till att behålla vad 

denne har mottagit. Lagstiftaren visar inte någonstans att en utdelning som varit giltig 

kan bli ogiltig i efterhand på grund av att bolagets kapitaltillgång förändras i efterhand. 

 

 Tidigare såg de olika förbuden olika ut i sin utformning, med till exempel låneförbud 

och vinstudelningsbegränsningar. När det gäller låneförbudet avser förbudet i nya ABL 

17:3, med hänvisning till definitionerna i 17:1, sådana lån där mottagaren uppenbart 

saknar betalningsförmåga, tidigare så kallade ”förtäckta utdelningar”. Förklaringen till 

detta är att sådana lån där mottagaren kan anses betalningsduglig och där räntan på lånet 

är marknadsmässigt bestämd inte ses som en värdeöverföring enligt definitionen i 17:1. 

Rätten till att lämna sådana lån som inte ses som förtäckta utdelningar begränsas nu i 

stället i 21:1 i nya ABL. I praxis har dock den typen av lån som betecknades som 

”förtäckta utdelningar” och regelrätta utbetalningar från bolaget behandlats identiskt 

med ”värdeöverföringar” från bolaget och samma principer har använts för att behandla 

dessa. I och med nya ABL ses dessa typer av värdeöverföringar som just vad de är 

redan i lagtexten, istället för att bara vara ett begrepp som används i praxis och doktrin. 

Denna förbättrade möjlighet till överblick redan vid läsning av lagtexten torde anses 

som något positivt då den rimligtvis måste öka förutsebarheten. Då en person som 

berörs av lagen endast behöver känna till lagtexten och kan fatta sina beslut utifrån detta 

och inte behöver beakta andra principer och teorier som kan komma att visa sig vid en 

prövning. Jag vill dock tillägga att lagtexten inte heller efter lagändringen kommer vara 

allenarådande utan externa principer och doktrin kommer att väga in vid tillämpningen, 

dock är lagtexten numera tydligare och mindre tolkning torde därför behövas. 

 

Sammanslagningen av dessa ”värdeöverföringar” ger också utökade möjligheter till att 

utarbeta mer sammanhängande principer för det praktiska användandet av lagregeln. 

Detta på grund av att domstolen inte på samma sätt behöver penetrera vilken typ av 

värdeöverföring som är vid handen i varje enskilt fall. Dock är inte detta en självklarhet 

                                                 
39 Sandström 2005, sid. 303 
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utan framtiden får utvisa hur tillämpningen av dessa nya regler kommer att se ut. Dock 

liknar lagtexten nu det system som tidigare användes av domstolarna och med tanke på 

att den nya lagen inte har öppnat upp speciellt mycket för nya tolkningar jämfört med 

den gamla känns det ej realistiskt att några enorma förändringar kommer att uppkomma 

till följd av den nya lagen.   

 

När det gäller den typen av lån som inte styrs av 17:1 i nya ABL utan istället faller 

under 21:1 är skillnaden mot ÄABL:s 12:7 inte vidare markant. En skillnad som dock 

finns är den att undantaget för affärsmässiga skäl numera på ett tydligare sätt förklaras 

och lagstiftaren klargör att de affärsmässiga skälen skall finnas på långivarens sida, 

något som tidigare var omtvistat. 

 

Om man bortser från de specifika rättsreglerna och istället fokuserar på de 

grundläggande principerna som ligger till grund för kapitalskyddsreglerna så ser man att 

skillnaderna mot ÄABL är förhållandevis små. Fortfarande väger principen om 

minimikapital tungt, frågan är om inte den nya ABL på ett ännu tydligare sätt lutar sig 

mot just den principen. Ett tydligt exempel är det ovan nämnda citatet från nya ABL:s 

17:3. För övrigt visar det nya upplägget där lagstiftaren tydligt, direkt i lagtexten, utgår 

från begreppet värdeöverföring och hur sådana begränsas ännu tydligare än innan på 

principen om det bundna egna kapitalet eftersom prövningen av en värdeöverförings 

giltighet hela tiden har baserats på huruvida bolaget har täckning för denna i sitt fria 

egna kapital. Tidigare framgick detta på ett mer otydligt sätt i lagtexten medan det nu 

explicit uttrycks i lagtexten. 

 

Denna strikta vilja att utgå från principen om minimikapital stöter på ett antal problem 

vid praktisk tillämpning. Dels finns den stående kritiken mot den europeiska principen 

som tydligt genomsyrar den svenska rätten, nämligen att systemet med solvens- och 

sufficiensbedömning som används i ett flertal amerikanska delstater40 ger en mer 

rättvisande bild av vilka finansiella utrymmen bolaget de facto har. Ett annat problem 

uppstår genom att principen om minimikapital inte tar hänsyn till egendomars faktiska 

värde utan endast utgår från egendomarnas bokförda värde. Detta ger att bolaget för att 

kunna ge större utdelning istället kan känna sig tvingade att realisera egendomar med ett 

                                                 
40 Sandström 2005, sid. 295 
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högt marknadsvärde och ett lågt bokfört värde för att kunna frigöra mer kapital i 

balansräkningen. Något som i många fall skulle kunna resultera i att bolag realiserar 

tillgångar som på lång sikt hade varit bättre att behålla i bolaget för att istället kunna 

genomföra stora kontanta utdelningar. Olämpligheten i detta ligger i att bolaget kan 

tänkas realisera tillgångar baserade på differensen mellan tillgångens bokförda värde 

och marknadsvärde istället för att realisera tillgångar som man inte behöver. 

 

 

 

2.3 Rättsekonomiska synpunkter 

 

2.3.1 Inledning 
 
Rättsekonomin är en vetenskap som ser på juridiska problem på ett annorlunda sätt 

jämfört med klassisk juridik. Istället för att tolka ordalydelser utgår man från 

bakomliggande samhälls- och nationalekonomiska syften. Man försöker på ett 

annorlunda sätt angripa problematiken bakom en lagregel och istället försöka se hur en 

viss regel påverkar samhället och ekonomin däri. Detta sätt att se på juridiska spörsmål 

är framförallt mycket attraktivt när man, som jag, tittar på en fråga som i första hand 

styr ett bolags möjligheter att förfoga över sina tillgångar och kanske ännu viktigare en 

eventuell mottagare av utdelning från bolagets rätt till sådana värdefluktuationer som 

han själv är ansvarig för på sådana tillgångar. Rättsekonomin kan i sådana fall ge ett 

resonemang angående den grundläggande rätten till ägande av tillgångar och rätten till 

avkastning för det man själv tillfört och ekonomisk effektivitet som står självständigt 

från den rent juridiska världen. Självklart måste en sådan vetenskap ses i ljuset av 

juridiska principer som står över en ekonomisk effektivitet, till exempel sådana 

principer som finns till för att skydda vissa avtalsparter på grund av deras svagare 

ställning. Trots detta kan ändå rättsekonomin ge relevant argumentation som kan hjälpa 

till med att finna vilken lösning som torde vara den lämpligaste. 

 

Inom rättsekonomin kommer jag att fokusera på transaktionskostnader då dessa är 

ytterst relevanta för uppsatsens avgörande fråga. Detta baserat på det faktum att det 
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stora problemet med ogiltighet vid olovliga utdelningar är just de onödiga 

transaktionskostnaderna.  

 

2.3.2 Transaktionskostnader 
 
Transaktionskostnader är ett ämne som behandlas flitigt i den rättsekonomiska 

litteraturen.41 

Transaktionskostnader innefattar de kostnader som de tilltänkta avtalsparterna ofta har 

för att kunna teckna ett avtal, t.ex. kostnader för att realisera avtalet, informera sig om 

olika möjligheter hänförliga till avtalet och det faktiska tecknandet av avtalet.  

 

”I många fall är transaktionskostnaderna så stora, att avtal som eljest vore fördelaktiga 

för de berörda subjekten överhuvudtaget inte går att träffa.”42 

 

Werin för vidare ett resonemang angående påverkbarheten gällande 

transaktionskostnaderna. Han ser dessa kostnader som något naturligt som kanske inte 

går att påverka, till skillnad mot ”inskränkningar i överlåtelserättigheter.”43 På ett sätt 

måste jag hålla med Werin i detta resonemang. Självklart kan inte naturliga 

transaktionskostnader påverkas direkt eftersom dessa härrör sig till sådana kostnader 

som uppstår genom den naturliga uppkomsten av merarbete som uppstår när flera parter 

skall samverka på ett eller annat sätt. Dock kan många av dessa merarbeten minskas ner 

till ett minimum genom olika typer av informationskanaler som underlättar parternas 

kommunikation med varandra och en lagstiftning som underlättar parternas ingående av 

avtalet. Lagstiftaren har ett stort ansvar när det kommer till att försöka påverka dessa 

kostnader och hålla dem nere till ett minimum utan att för den skull tumma på viktiga 

rättviseaspekter, sådana principer som är grundläggande i en rättsstat till exempel att en 

svag part i vissa fall måste skyddas mot att bli utnyttjad. Självklart måste lagstiftaren 

även vara noggrann i sin process med att se vad syftet med en specifik lag är och vilka 

den vänder sig till. Detta för att lättare kunna känna av var gränsen går för effektiviteten 

och var den börjar göra intrång på grundläggande rättviseaspekter och diverse speciellt 

skyddsvärda aktörer på marknaden, såsom t.ex. konsumenter. Många av dessa 

                                                 
41 Se bl.a. Posner 1998, sid. 427 och Werin 1982, sid. 33 
42 Werin 1982, sid. 51 
43 Werin 1982, sid. 51 
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inskränkningar som uppstår på grund av lagstiftning finns till just som ett skydd för 

individen. 

 

De flesta inskränkningarna har mestadels till syfte att skydda individer mot en 

behandling som kan skada dem själva. Dock finns vissa inskränkningar till för att 

skydda en tredje man och exempel på detta är kapitalskyddsreglerna i 12 kap. ÄABL. 

Dock skulle dessa regler ändå kunna sägas skydda avtalskontrahenterna själva om man 

ser ett bolag som en enskild person. Detta baseras på det faktum att ett bolags 

grundläggande syfte är att fortleva och bereda vinst till sina ägare. Aktiebolaget som 

institut skulle utan dessa inskränkande regler kunna ifrågasättas genom att vissa ägare 

missbrukar sina möjligheter till att ta ut egendom ur företaget och därmed göra det 

svårare för andra bolagsägare att finna finansiering till sin verksamhet. När det gäller 

övriga inskränkningar torde det kunna hållas för rimligt att lagstiftaren kan ha ett ansvar 

för att gynna t.ex. folkhälsan genom inskränkningar som hindrar medborgare att skada 

sig själva. Anledningen till att dessa typer av inskränkningar inte ifrågasätts är att det är 

det allmänna som tvingas bära kostnaderna för de skador som medborgare åsamkar sig 

själva. Dock skulle jag vilja påstå att om finansiärer blir avskräckta från att finansiera 

näringsverksamheter skulle även det drabba det allmänna genom att antalet 

arbetstillfällen skulle minska vid en minskning av antalet bolag och den nationella 

omsättningen skulle minska. 

 

Det finns flera modeller för att försöka minska de faktiska transaktionskostnaderna i 

samhället. En av dessa är som diskuterats tidigare genom lagstiftning medan en annan 

är genom organisatoriska lösningar.44  

 

”Med detta menas tillskapande av andra beslutsprocesser än avtalsbindning, metoder 

som först ser till att rådigheter omskiftas och sedan utnyttjar de nya 

rådighetsuppsättningarna för olika verksamheter så att ett slutresultat uppnås som har 

de huvudegenskaper avtalen skulle ha haft, om de varit möjliga.”45 

 

De vanligaste typerna av sådana organisationer är de som utgörs av stat och kommun, 

men även företag är exempel på sådana organisationer. Vad vi kan se här är den 
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uppenbara viljan att, i så stor utsträckning som möjligt, minimera transaktionskostnader. 

Ju lägre transaktionskostnader en affär har, desto mer positivt inställda blir 

avtalsparterna till att ingå avtalet. Enligt grundläggande ekonomisk teori gynnas 

samhället i stort av att olika parter handlar så mycket som möjligt med varandra då detta 

effektiviserar den sammanlagda ekonomin. Låga transaktionskostnader är alltså en 

viktig grundsten för en effektiv ekonomi. Låga transaktionskostnader borde alltså även 

vara något som lagstiftaren i ett marknadsekonomiskt samhälle eftersträvar. Mot detta 

står enligt Werin det problemet att organisatoriska lösningar på problemet med höga 

transaktionskostnader åstadkommer organisationskostnader, t.ex. administrativa 

kostnader när det handlar om företag.46 Werin för vidare ett resonemang angående hur 

dessa kostnader ser ut. 

 

”Om organisationskostnaderna vore noll skulle lagstiftning och organisatoriska 

lösningar alltid exakt kunna åvägabringa sina syften. Men i praktiken är det oftast 

omöjligt, speciellt eftersom kostnaderna för den nödvändiga informationen skjuter i 

höjden. Därför går det normalt inte att vidta lagstiftning eller organisatoriska lösningar 

utan sidoeffekter i form av uppoffringar för de berörda subjekten som förtar en del av 

de åsyftade fördelarna. Man brukar tala om lagstiftningens och de organisatoriska 

lösningarnas dödviktskostnader.”47 

 

Detta resonemang är, i min mening, logiskt till en viss gräns. Självklart kommer det att 

uppstå organisationskostnader men det är upp till varje enskild näringsidkare eller annan 

person att själv avgöra kostnaderna och göra en avvägning om vilket sätt som är mest 

ekonomiskt. Om organisationskostnaderna skulle bli större än de vanliga 

transaktionskostnaderna skulle bli i samma situation finns alltid valet att istället för att 

genomföra organisatoriska lösningar istället ingå avtal med den aktuella utomstående 

parten. Dock torde en organisatorisk lösning, framförallt i fallet med ett bolag, oftast 

vara den mest ekonomiskt fördelaktiga. Självklart kan det i vissa enstaka fall uppstå den 

möjligheten att ett vanligt avtal skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt än de 

organisatoriska lösningarna men en bedömning av vilken modell man bör använda sig 

av måste göras mer generellt och grunda sig på en bedömning av hur flertalet 

transaktioner skulle påverka den enskilda parten. Man kan inte endast se varje enskild 
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transaktions kostnader i de olika modellerna med tanke på att en organisatorisk lösning 

ådrar sig kostnader oavsett om den används eller inte.   

 

Werin menar att ju mer man fokuserar på organisatoriska lösningar eller lagstiftning, 

desto högre blir kostnaderna därför. Dock minskar i samma takt dödviktskostnaderna.48  

Här måste en avvägning göras då kostnaderna för lagstiftning eller organisatoriska 

lösningar vid en viss punkt tenderar att bli högre än inbesparingen i 

dödviktskostnader.49  

 

Werin drar två slutsatser av detta resonemang, för det första att en icke önskvärd 

rådighetsfördelning inte kan ”rättas till” om transaktionskostnader eller 

organisationskostnader samt dödviktskostnader är för höga. Den andra slutsatsen rör 

vilken lösning som tenderar att väljas i ett givet fall, avtal eller organisatorisk lösning 

samt lagstiftning. Detta val styrs av vilka kostnader som är lägst, 

transaktionskostnaderna eller organisationskostnaderna samt dödviktskostnaderna.50 

 

Ett relevant resonemang som Werin för beträffande detta är problemet med att dessa 

lösningar aldrig kan bli ”perfekta” eftersom det är oerhört svårt att överblicka den 

faktiska kostnaden som dessa modeller kommer att ta i anspråk. Det andra problemet 

uppstår i att det demokratiska systemet heller aldrig är perfekt och vissa som skulle 

tjäna på en lagstiftningsmodell mycket väl kan ha ett snedvridet inflytande som gör att 

denna modell ibland används trots att den inte skulle vara den optimala för alla.51 

 

2.3.2.1 Särskilt om transaktionskostnader i företag 
 
Det faktum att transaktionskostnader existerar är en av de avgörande orsakerna till att 

ett stort antal varor produceras inom ramen för företag.52 Rent teoretiskt skulle sådana 

varor som produceras inom företag kunna produceras i flera led av separata personer 

och sedan förflyttas mellan leden med hjälp av avtal.  

 

                                                 
48 För förklaring se Werin 1982, sid. 52 
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”En första individ kunde ta fram råvaran och sedan sälja den till näste man för första 

bearbetning. Denne kunde sälja sitt halvfabrikat till därnäst följande man i kedjan, osv. 

Så gick det också till för länge sedan. Men transaktionskostnaderna vid dylika kedjor 

och nätverk av avtal skulle i många fall bli mycket stora.”53 

 

Om man istället för dessa långa kedjor organiserade sig så att ett företag tog hand om 

alla leden fick man vissa administrativa kostnader men dessa blir i de flesta fall 

betydligt lägre än vad transaktionskostnaderna sammanlagd för alla led skulle bli. 

Företagsformen ger i stället de berörda parterna en möjlighet att gå samman och sluta 

ett avtal om att samordna produktionen. Produktionen kommer härmed att styras 

centralt av någon/några personer som ställer upp en struktur för hur arbetet skall 

genomföras. Övriga deltagare i kollektivet måste istället kunna acceptera att ta direktiv 

från en liten skara som är utsedd att styra företaget. Dock kommer slutresultatet, i 

majoriteten av fall, bli mer positivt för de deltagande än om den ursprungliga modellen 

med avtalskedjor hade använts. Ett problem som kan uppstå är om vinstmarginalerna i 

den ursprungliga kedjan varit väldigt olik mellan parterna, till exempel på grund av att 

denne har haft en bristande konkurrens inom sitt led. I sådana fall kommer troligtvis den 

part som tidigare haft stora vinstmarginaler vara mindre angelägen att gå samman med 

övriga och dela på vinsterna med övriga parter. Detta blir dock inget problem om 

transaktionskostnaderna genom sammangåendet minskas så kraftigt att alla vinstandelar 

efter sammangåendet överstiger den tidigare privilegierade partens ursprungliga vinster. 

Dock skall tilläggas att alla avtal, iaf teoretiskt, ingås frivilligt. Enligt Avtalslagen skall 

samtliga avtal vara ingångna på frivillig basis för att inte klassas som ogiltiga. Dock 

skall tilläggas att så inte alltid är fallet, eftersom en bedömning måste göras till vilken 

grad frivilligheten varit förestående. Problemet ovan handlar alltså inte så mycket om att 

en av parterna blir lidande utan mer om att hela försöket med att bilda ett företag kan 

stupa på att en av parterna som behövs inte är intresserad av att delta. Problemet går att 

undvika genom att denna part lämnas utanför, och just i detta led fortsätter man med ett 

fristående avtal. I en produktion med många led kommer troligtvis inte denna ökade 

transaktionskostnad helt ta bort fördelarna som de övriga åtnjuter av samarbetet.   
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Företagsbildandet är en sorts öppen avtalsbildning, vilket innebär att avtalet inte är totalt 

specificerat i den meningen att alla prestationer är nedtecknade utan istället innehåller 

avtalet formerna för samarbetet. Denna avtalsmodell ger ett större risktagande för de 

deltagande parterna. Ett risktagande som de dock är ytterst medvetna om eftersom 

risken är en naturlig del i konstruktionen. Dock måste man alltid ha i åtanke att ju större 

riskerna är vid ingåendet av ett avtal desto större är ofta vinstmöjligheterna, så länge 

inte riskerna är helt orimliga och omotiverade. 

 

2.3.2.2 Slutsats 
 

De resonemang som presenterats här är ytterst grundläggande och många fler aspekter 

kan läggas in i resonemanget. Många av dessa aspekter tenderar att gå för djupt in på 

rättsekonomiska resonemang för att kunna anses vara relevanta för denna uppsats. Vissa 

aspekter kan dock inte undanhållas. En sådan aspekt är definieringen av det tidigare 

använda begreppet felaktig rådighetsfördelning. Ur en strikt marknadsekonomisk 

synvinkel kan sägas att en rådighetsfördelning är felaktig om avtalskontrahenterna är 

ense om att en omfördelning skulle gynna dem båda. Dock finns tillfällen där den ena 

parten kan anse att fördelningen är felaktig medan den andra parten anser att den är helt 

korrekt. Dock är man i detta resonemang inne på fördelningspolitiska frågor. En 

frågeställning som, i och för sig, är mycket viktig men, i min mening, inte relevant i 

samband med denna uppsats. Dock bör den ändå nämnas här för att en läsare skall 

kunna ha förståelse för de grundläggande resonemang som förts i detta kapitel utan att 

kunna attackera dessa utifrån rent fördelningspolitiska argument. En läsare måste alltså 

kunna förstå att dessa resonemang finns men att de inte behöver orsaka konflikter för 

grundfrågan i denna uppsats. Till slut kan dock nämnas att genomgången av 

rättsekonomiska argument har gett vid handen att ett av de viktigaste incitamenten för 

företagsbildning är att minimera onödiga transaktionskostnader, alltså kostnader för att 

ingå och effektuera avtal. Dessa kostnader är av en ”onödig” natur. Per definition är 

egentligen begreppet felaktigt då en kostnad är något som man har för att kunna skapa 

ett mervärde vilket inte är fallet med transaktionskostnader eftersom dessa egentligen 

inte är nödvändiga då det alltid finns alternativa lösningar som minimerar uppkomsten 

av dessa kostnader. Dock är inte alternativen alltid möjliga att välja på grund av till 

exempel lagstiftning 
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3 Slutlig analys 
 

3.1 Inledning 
 
I denna slutliga analysdel skall jag försöka resonera fram till vilken av de olika modeller 

för återbäring som vore lämpligast att tillämpa. Detta resonemang kommer att grunda 

sig både i kapitalskyddets uppbyggnad, något som visar på vad lagstiftarens syfte har 

varit med regelpaketet, samt även till viss del ta hänsyn till rättsekonomisk 

argumentation där framförallt transaktionskostnaderna har utgjort en stor del av mina 

ställningstaganden. I allra första hand kommer dock resonemanget grunda sig i en 

ändamålsenlig analys av den lagregel som finns för handen. Med detta menar jag att det 

viktigaste med en lagregel är att den uppfyller sitt uppställda syfte, vilket i detta fall 

både är att underlätta näringsverksamhet i bolagsform (vilket i och för sig till största 

delen är ett allmänt syfte som hela ABL har till uppdrag att uppfylla) och även se till att 

kapitalskyddsregelkatalogen har en praktisk tillämpningsregel som på ett effektivt sätt 

styr hur överträdelser skall hanteras. Jag känner mig inte hämmad av att lagregeln måste 

se ut som den gör idag oavsett vilken tolkning som skulle visa sig vara den optimala 

utan en total nyskrivning av regeln skulle mycket väl kunna vara den lämpligaste 

lösningen. Det kan även tänkas att ändamålet kan uppnås genom helt andra åtgärder, 

men detta är just vad denna slutliga analys är menad att klargöra. 

 

3.2 Alternativa lösningar till ABL 12:5/17:6 
 
Som jag nämnde i inledningen skulle det kunna tänkas att den utformning som nu 

gällande återbäringsregler har inte är nödvändig utan att problematiken skulle kunna 

lösas genom helt andra konstruktioner. 

 

Alternativa konstruktioner blir till stor del beroende av vilket resultat som är önskvärt 

vid olovliga utdelningar. De tänkbara resultaten av en olovlig utdelning redogjordes för 

tidigare i denna uppsats.  

 

Om man till exempel utgår ifrån att modellen med ogiltighet ger det mest önskvärda 

resultatet skulle en återbäringsregel vara överflödig med tanke på att en felaktig 
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utbetalning alltid skall medföra ogiltighet enligt principen om condictio indebiti, baserat 

på det faktum att denna princip ger att en felaktig utbetalning skall medföra ogiltighet. 

Dock måste ändå tilläggas att återbäringsreglerna i både den gamla och nya ABL 

förutom att stadga återbäring även innehåller fler rekvisit, bl.a. en godtrosregel. Även 

principen om condictio indebiti innehåller ett godtrosskydd, detta är dock inte lika 

nyanserat som godtrosskyddet i återbäringsreglerna. Om man skulle anta att den 

normala avtalsrättsliga ogiltigheten skulle ge samma resultat vid olovliga utdelningar 

som återbäringsreglerna, skulle en slutsats kunna dras att lagstiftaren genom att ta med 

en speciell regel angående återbäring har velat få fram ett resultat, annat än det resultat 

som de normala ogiltighetsreglerna ger. Denna slutsats skulle kunna ses som ett 

argument för varför värdeersättningsmodellen lämpligen borde användas i 

rättstillämpningen, eftersom den ger ett annat resultat än de normala ogiltighetsreglerna. 

Ett motargument mot detta är att lagstiftaren möjligtvis, endast har velat förtydliga 

rättsföljden vid ogiltighet istället för att skapa en ny typ av ersättningsmodell speciellt 

anpassad för överträdelser mot kapitalskyddsreglerna. Det är svårt att se vilket av dessa 

argument som skall ges störst vikt och ett enkelt svar är svårt att ge i inledningen av 

denna analys. Dock är min personliga uppfattning att lagstiftaren har åsyftat att skapa en 

typ av ersättningsregel som skiljer sig från den normala avtalsrättsliga ogiltigheten. 

Denna uppfattning grundar jag främst på det faktum att lagstiftaren i ytterst få fall har 

visat vilja på att ställa upp regler som egentligen inte ”behövs”. Vid de tillfällen då 

lagstiftaren genomfört sådan lagstiftning som förtydligar även sådana frågor som annars 

skulle kunna styras av allmänna principer eller mer grundläggande lagstiftning är när 

man har att göra med t.ex. konsumentlagstiftning, eller annan lagstiftning som finns till 

för att skydda parter som anses ”svagare” i rättsligt hänseende. Sådan lagstiftning är 

dock inte aktuell i fallet med ABL och därför torde det inte vara realistiskt att 

lagstiftaren haft som önskan att övertydliggöra just denna rättsregel. Det mer realistiska 

argumentet i detta fall torde alltså vara lagstiftarens vilja att skapa en regel som ger ett 

annat resultat än det som normal avtalsrättslig ogiltighet ger.  

 

En fråga som dock kvarstår är på vilket sätt lagstiftaren önskat förändra resultatet från 

den vanliga ogiltigheten. En första aspekt är som tidigare nämnts huruvida 

värdeersättning istället för ogiltighet skulle kunna vara en av förändringarna som 

lagstiftaren åsyftat. Ett andra alternativ som fortfarande är aktuellt är att lagstiftaren har 

eftersökt den aningen mer nyanserade godtrosregeln som återbäringsreglerna ger i 
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förhållande till den godtrosregeln som de vanliga ogiltighetsreglerna erbjuder. Här kan 

det också vara värt att nämna det faktum att godtrosregeln i ÄABL 12:5 enligt sin 

ursprungliga ordalydelse inte är mer nyanserad än vanliga ogiltighetsregler men i takt 

med att nya typer av utdelningar har utökat tillämpningen av regeln i praxis, t.ex. 

förtäckta utdelningar, har rättstillämparen skapat en mer nyanserad godtrosregel i 

ÄABL 12:5. Detta tyder på att lagstiftaren ursprungligen inte haft till avsikt att skapa en 

mer nyanserad godtrosregel utan att den nuvarande mer nyanserade regeln istället 

skapats i praxis.  

 

3.3 Ogiltighetsregel med eller utan sakrättsligt skydd 
 
När man diskuterar en ogiltighetsmodell måste först frågan besvaras huruvida en ny 

ägare till en olovligen utdelad tillgång skall ha bättre rätt till objektet än vad den 

ursprungliga mottagaren hade. Som en ansats till denna fråga är det intressant att titta på 

hur lagstiftaren under senare år reformerat ”Lag (1986:796) om godtrosförvärv”, genom 

att stadga att godtrosförvärv inte längre kan göras om den ursprungliga ägaren inte hade 

rätt att förfoga över tillgången. Detta ger en klar indikation på att lagstiftaren försöker 

minska möjligheterna till att genomföra godtrosförvärv av tillgångar till vilka 

innehavaren ej har behörighet att överlåta. En fråga kvarstår dock, huruvida detta är 

relevant när man tittar på godtrosförvärv vid olovliga utdelningar.  

 

Återbäringsregeln nämner inte huruvida ett bolag har vindikationsrätt hos en förvärvare 

av en olovlig utdelning. Som tidigare nämnts i uppsatsen har doktrinen fastslagit att 

bolaget torde ha sakrättsligt skydd för sin rätt att återfå olovligt utdelade tillgångar.54 

Dock framgår av propositionen till ny ABL att mottagaren blir ersättningsskyldig 

motsvarande den olovliga delen av utdelningen om tillgången överlåtits eller förstörts.55 

Detta skulle kunna antas tyda på att bolaget ej har vindikationsrätt vid vidare 

överlåtelser av det utdelade objektet. Jag har personligen svårt att finna argument för 

varför denna lösning skulle vara rimlig. Den argumentation som skulle kunna göra detta 

rimligt är om man istället använder sig av en värdeersättningsmodell. Om en ren 

ogiltighetsregel skulle vara den rimligaste lösningen vid återgång skulle en mottagare 

vid samtliga tillfällen kunna vidare överlåta det mottagna objektet för att istället säkra 
                                                 
54 Andersson 1995, sid. 614 
55 Prop. 2004/05:85, sid. 756 
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att en värdeersättningsmodell i praktiken skulle användas. Det starkaste argumentet för 

varför en ogiltighetsregel skall användas måste vara för att säkerställa att bolaget inte 

förlorar tillgångar som kan vara till stor nytta för bolaget, annars ser jag ingen anledning 

till varför just det utdelade objektet skall återlämnas istället för att bara ett värde ersätts. 

Återfåendet av den egendom som olovligen utdelats kan inte säkerställas om det är 

möjligt för en godtrosförvärvande köpare av den olovligt utdelade egendomen att få 

behålla densamma. 

 

Om en värdeersättningsmodell vore det som användes i praxis skulle den här 

behandlade problematiken inte vara aktuell över huvud taget. Men då det i praxis och 

doktrin är den dominerande uppfattningen att ogiltighet och återgivande av den 

specifika tillgången är det som anses vara gällande rätt idag behöver denna fråga en 

lösning.  

 

För att ogiltighetsmodellen skall kunna uppnå sitt syfte och säkerställa att bolaget får 

tillbaka samma tillgång som utdelats måste även vindikationsrätt uppstå för bolaget mot 

den förvärvande parten. Annars har jag svårt att se något som helst motiv till att 

använda sig av ogiltighetsmodellen istället för värdeersättningsmodellen då en 

mottagare, som nämnts ovan, annars kan avhända sig egendomen och därmed 

säkerställa att en värdeersättningsmodell tillämpas. 

 

Om vi återgår till det ursprungliga argumentet i detta kapitel, nämligen reformeringen 

av lagen om godtrosförvärv så visar den, som sagt, på en tydlig vilja hos lagstiftaren att 

ett godtrosförvärv inte skall kunna göras om inte överlåtaren har rätt att fullt förfoga 

över objektet. I fallet med en olovlig utdelning kan inte mottagaren anses ha rätt att 

förfoga över objektet om rättsföljden av felaktiga utdelningar skall vara ogiltighet. En 

invändning mot detta synsätt skulle kunna vara att utdelningens giltighet inte har 

prövats av domstol när överlåtelsen görs och därmed borde överlåtaren kunna anses haft 

rätt att ingå rättshandlingen vid detta tillfälle. Dock innebär ordalydelsen i både gamla 

ÄABL 12:2 och nya ABL 17:2-3 att en utdelning är olovlig redan då denna genomförs. 

Detta förtydligas extra av att en fastställd balansräkning måste ha visat på 

utdelningsbart kapital innan utdelning får genomföras. 
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Här står alltså två olika formuleringar mot varandra. Personligen anser jag det vara 

anmärkningsvärt att propositionen och lagen om godtrosförvärv så pass tydligt visar på 

sina respektive ståndpunkter men att de ändå visar på två helt olika resultat. Det blir 

därför svårt att lösa problemet genom en strikt tolkning av de skrivna lagreglerna. Om 

man istället tittar på kapitalskyddsreglernas grundläggande principer så ger dessa att 

reglerna om återbäring finns till för att säkerställa bolagets kapital. Om en mottagare av 

en olovlig utdelning har möjlighet att vidare överlåta den emottagna tillgången och sen 

endast själv vara betalningspliktig, utan vindikationsrätt för bolaget skulle hela syftet 

med en ogiltighetsmodell åsidosättas om mottagaren efter överlåtelsen inte är 

betalningsduglig (något som mycket väl skulle kunna hända om mottagaren t.ex. sålt 

tillgången till underpris). Detta kan inte vara meningen med lagen. Det vore ej heller 

gynnsamt sett ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom denna lösning skulle orsaka en 

ökning av osäkerheten för långivare då en ogiltighetsmodell utan sakrättsligt skydd 

skulle öka risken för att bolagets tillgångar försvinner utan möjlighet för borgenärerna 

att återfå desamma eller motsvarande värde.56  

 

Ännu ett argument för att bolaget skulle kunna ha vindikationsrätt är Konkurslagens 4:e 

kap 5:e §. Där stadgas att överlåtelser som bidrar till att minska överlåtarens 

egendomsmassa till nackdel för dennes borgenärer skall återvinnas. Även här finns dock 

ett godtrosskydd som skyddar förvärvaren. Hela denna diskussion beträffande 

mottagarens möjligheter att avhända sig olovligt utdelade tillgångar blir beroende av 

godtrosskydd. Samma godtrosskydd som finns i Konkurslagen finns också i 

propositionen till återbäringsregeln i nya ABL. Förvärvarens goda tro skulle i många 

fall av avsiktlig avhändning av olovligen utdelade tillgångar kunna ifrågasättas. Men 

avsaknaden av god tro kan man inte förlita sig blint på då det inte alls är säkert att 

förvärvaren är medveten om mottagarens ekonomiska situation, i fallet med 

Konkurslagen, eller huruvida egendomen har kommit i överlåtarens besittning genom 

utdelning i fallet med återbäringsregeln. En mottagare av en felaktig utdelning kan alltså 

mycket väl avhända sig egendom till olika personer i sin närhet till underpriser utan att 

förvärvaren måste anses vara i ond tro. Hela detta resonemang faller till viss del om 

mottagaren skulle vara betalningsduglig. I sådana fall skulle en ytterst rimlig lösning 

vara just att denne ersätter bolaget för den olovliga utdelningen. Dock kan inte en 

                                                 
56 För ett utförligare resonemang kring detta se avsnitt: 2.2.3 
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lagregel ställas upp baserad på hur verkligheten ser ut i ”utopiska fall”, framförallt inte 

då vi har att göra med en lagregel vars syfte är att säkerställa att bolagets bundna egna 

kapital inte riskeras. 

 

På grund av det ovan sagda kan inte det faktum att förvärvaren måste vara i god tro 

motivera att bolaget skall sakna vindikationsrätt i samtliga godtrosfall som kan uppstå 

då en förvärvare köper egendom som utdelats felaktigt. Samtidigt vill jag passa på att 

poängtera att denna diskussion endast rör frågan huruvida bolaget skall ha sakrättsligt 

skydd om ogiltighet är den modell som skall användas. Huruvida värdeersättning eller 

ogiltighet är den lämpligaste lösningen kommer analyseras i kommande kapitel. 

Argumentationen som är förd här angående att bolaget skall ha vindikationsrätt säger på 

inget sätt att ogiltighet är den lämpligaste modellen utan bara att det vore ologiskt att 

använda sig av en ogiltighetsmodell utan sakrättsligt skydd. Dessutom har det 

sakrättsliga skyddets existens befästs i doktrinen av Andersson med flera.57 Förutom 

detta säger en modell med ogiltighet utan sakrättsligt skydd emot sig självt enligt lagen 

om godtrosförvärv då det vore orimligt att just den typen av ogiltighet skulle behandlas 

annorlunda än andra ogiltiga rättshandlingar. 

 

När det gäller det sakrättsliga skyddet måste även problematiken med mottagarens 

borgenärer diskuteras. Skall det utdelande bolaget även ha separationsrätt i mottagarens 

eventuella konkurs om utdelningen varit olovlig? I detta fall blir det en konflikt mellan 

intressenter med principiellt sett samma skyddsvärde, nämligen borgenärer. Man måste 

därför försöka göra en bedömning av vilka borgenärer som skall anses vara mest 

skyddsvärda. Vid en första anblick kan antas att utdelande bolags borgenärer torde 

anses vara mest skyddsvärda då dessa har haft en ”säkerhetsrätt” i bolagets bundna egna 

kapital, något som olovligen har rubbats. Det torde också kunna anses att en borgenär 

med en specificerad säkerhet (något som kapitalskyddsreglerna och i förlängningen 

bundet eget kapital måste kunna anses vara) skall ha företräde framför en borgenär utan 

säkerhet. Dock skulle kunna hävdas att mottagarens borgenärer till exempel har panträtt 

i den utdelade egendomen. Denna panträtt skulle principiellt kunna anses vara mer 

preciserad än det bundna egna kapitalet. Dock kan inte det senare ges någon större vikt 

då, enligt tidigare resonemang, mottagaren ej haft rätt att fritt förfoga över den olovligen 

                                                 
57 Andersson 1995, sid. 614 
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utdelade egendomen varpå en panträtt upplåten i egendomen ej borde kunna göras 

gällande. Som ett ytterligare förtydligande på detta resonemang kan även tilläggas 

Konkurslagens regler om återvinning som behandlats tidigare i detta kapitel. 

 

Enligt detta resonemang kommer jag fram till slutsatsen att om ogiltighet skulle vara 

den optimala modellen vid återbäringsfall bör även bolaget ha vindikationsrätt hos en 

eventuellt godtroende förvärvare. Även vid mottagarens eventuella konkurs kommer jag 

till slutsatsen att bolaget och, i förlängningen, dess borgenärer skall ha separationsrätt 

gällande den olovligen utdelade egendomen. Dock skall tilläggas att vid sådana fall där 

egendomen, av någon anledning, förstörts måste en form av värdeersättning istället ta 

vid.  

 

 

3.4 Ogiltighet kontra värdeersättning 
 

Som vi såg i föregående kapitel är inte dessa frågor angående tillämpningen av 

återbäringsreglerna helt problemfria. Dock återstår den huvudsakliga frågan för denna 

uppsats, nämligen värdeersättning kontra ogiltighet.  

 

Resonemanget i föregående kapitel visar på att lagstiftaren har haft svårt för att göra 

upp en tydlig modell för hur återbäring skall gå till. Detta gör det ännu svårare att svara 

på vilken av dessa modeller som idag kan anses vara gällande rätt. Enligt den nya ABL 

verkar någon form av blandning mellan dessa modeller vara den gällande. Trots det 

kvarstår jag vid mitt syfte att försöka klargöra vilken modell som är den lämpligaste. 

 

Ett argument för varför en värdeersättningsmodell skulle vara den lämpligaste är just 

det faktum att ogiltighetsmodellen orsakar så mycket problem som vi upptäckte i 

föregående kapitel. Dock kan inte detta argument låtas stå helt oemotsagt bara för att 

lagstiftaren valt att skapa en miljö i vilken ogiltighetsmodellen orsakar stora mängder 

frågeställningar. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan värdeersättnings-

modellen och ogiltighetsmodellen måste man inleda med att klargöra hur 

ogiltighetsmodellen de facto är utformad. Jag kommer att utgå från min slutsats i 

föregående kapitel. Därför kommer jag att utgå från att ogiltighetsmodellen innehåller 
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både en vindikationsrätt hos en förvärvare av egendomen och en separationsrätt för 

bolaget i mottagarens konkurs. Dessutom kan även ogiltighetsmodellen innehålla ett 

visst mått av värdeersättning i sådana fall där egendomen har förstörts genom åverkan 

som varit inom mottagarens kontroll. Med detta menar jag att om egendomen hade 

förstörts på samma sätt om den fortfarande varit inom bolagets besittning uppstår ett 

helt nytt problem. 

 

Det ovan nämnda problemet uppkommer vid tillämpning av bägge aktuella modeller. 

Om en olovligen utdelad tillgång till sin natur är sådan att den endast har en begränsad 

livslängd efter utdelningen måste man se till huruvida mottagaren på något sätt själv 

medverkat till egendomens förstörelse. En olovlig utdelning kan till exempel ha 

företagits gällande en maskin som varit i bruk i bolaget under en viss tid med ett kraftigt 

slitage som följd. Maskinen har dock ett kvarvarande bokfört värde vilket har varit 

större än utdelningsbart kapital. Om maskinen efter utdelningen ”tar slut” måste man då 

fråga sig huruvida mottagaren kan bli ersättningsskyldig för detta. Enligt resonemanget, 

som påvisats tidigare, fört av Andersson med hänvisning till Agell är mottagaren 

skyldig att ersätta bolaget för sådana skador som uppkommit genom olyckshändelser.58 

Jag vill dock ställa frågan huruvida man kan likställa en olyckshändelse som förstör 

tillgången med att tillgången är i så pass dåligt skick att den ”tar slut” relativt snart efter 

utdelningen? Jag skulle vilja påstå att dessa situationer inte går att likställa utan att man 

stället borde utgå från Köplagens regler. Om maskinen varit i ett sådant skick att ett köp 

troligtvis hade gått åter i Köplagens mening kan det inte anses rimligt att mottagaren 

skall behöva ersätta bolaget för bristen i bolagets bundna kapital. Om så inte var fallet 

skulle dessa regler kunna missbrukas av bolagets styrelse genom att man ger utdelning i 

form av bristfälliga tillgångar med ett högt bokfört värde till aktieägare eller närstående 

till sådana och sedan kräver ersättning när egendomen redan har förstörts. Här bör dock 

tilläggas att i fallet med fåmansbolag, vilka troligtvis är de som oftast ger sak-

utdelningar, kommer aktieägarna och styrelsen vara hårt sammankopplade varpå 

problematiken sällan torde kunna uppstå. Dock kan inte denna sannolikhet styra hur en 

lagregel torde tillämpas då det inte är omöjligt att mottagaren inte har varit delaktig i 

beslutet. För att uppnå detta resultat måste bolaget förvisso även dölja bristerna i 

egendomen för mottagaren. Det kan inte anses rimligt att en mottagare av en olovlig 

                                                 
58 Andersson 1995, sid. 614 
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utdelning som mottagaren senare blir ersättningsskyldig för skall ha sämre rätt än en 

person som köpt motsvarande egendom enligt köplagens regler. Självklart måste 

mottagaren kunna visa på att han inte kände till det dåliga skicket. 

 

Ogiltighetsmodellen har nu klarlagts ytterligare. Jämförelsen mellan de bägge 

modellerna kan då göras på ett mer rättvist sätt. En aktuell argumentation till 

värdeersättningsmodellens fördel rör transaktionskostnader som avhandlades i ett 

tidigare kapitel. En värdeersättningsmodell torde i praktiken kunna resultera i betydligt 

lägre transaktionskostnader än vad en ogiltighetsmodell skulle kunna åstadkomma. 

Detta genom att en värdeersättningsmodell underlättar handel med egendomar som 

annars skulle kunna bli föremål för tvister enligt ogiltighetsmodellen. Modellen skulle 

också innebära att eventuella köpare inte behöver känna sig hindrade för att egendom 

som skall köpas kan komma att hamna i en tvist angående återgång. Här uppstår också 

det största motargumentet mot värdeersättningsmodellen, nämligen det faktum att det 

skulle kunna anses att ogiltighetsmodellen skulle kunna erbjuda ett bättre skydd för 

borgenärerna vilket i förlängningen ger bättre finansieringsmöjligheter genom lån. 

Samtidigt skall dock tilläggas att en värdeersättningsmodell i de flesta fall skulle gynna 

aktieägande och därigenom underlätta finansiering genom aktieägande, genom att 

aktieägarna får en mer flexibel möjlighet till utdelning. 

 

Även Andersson nämner de ekonomiska fördelarna med en värdeersättningsmodell till 

stöd för mitt resonemang: 

 

”Till vad som nu anförts kan fogas att en värdeersättningsskyldighet underlättar den 

praktiska hanteringen av bestämmelserna i ABL till gagn för såväl praktiker som 

domstolar. Vidare är värdeersättningsskyldighet effektivt från rättsekonomisk synpunkt 

– återgång av prestation och motprestation ger inget mervärde men kostar desto mer i 

form av transaktionskostnader.”59 

 

Detta förtydligar, i min mening, till viss del det resonemang som förts tidigare i denna 

uppsats angående effektiviteten i tillämpningen av lagen samt de rent ekonomiska 

fördelarna av en värdeersättningsmodell 

                                                 
59 Andersson 2005, sid. 154 
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Ett viktigt argument för en värdeersättningsmodell är det faktum att en mottagare av en 

egendom som skulle visa sig vara olovlig genom en ogiltighetsmodell inte skulle ha 

några incitament för att vårda egendomen då denna omvårdnad inte kommer mottagaren 

till gagn. Om istället värdeersättningsmodellen användes skulle en mottagare istället 

endast behöva ersätta bolaget för den olovliga delen av utdelningen och istället kunna 

behålla egendomen med det eventuella mervärde som denne har skapat. Som nya ABL 

är utformad kommer så att kunna bli fallet om egendomen endast till viss del är olovlig 

och egendomen är odelbar. Denna lösning är dock inte optimal då den skapar ett mått av 

osäkerhet och det mest eftersträvansvärda måste ändå vara att skapa en tydlig och klar 

regel utan variationer vilket skulle underlätta förutsebarheten. Problematiken med 

värdeförändringar på den utdelade egendomen har diskuterats tidigare i denna uppsats 

men förtjänar en mer djuplodande analys. Sandström nämner att en mottagare av en 

olovlig utdelning skall betala ränta på likvida medel för tiden som dessa varit utanför 

bolagets besittning. Han menar också att en mottagare på samma sätt skall bli 

ersättningsskyldig för värdeminskningar på egendomen för samma tid vid 

sakutdelningar.60 Detta kan anses vara gällande rätt, framförallt eftersom detta även 

bekräftats inom annan doktrin.61 

 

Ett sådant resonemang är intressant och jag kan förstå slutsatsen. Jag kan dock inte låta 

detta stå obemött, även om detta är gällande rätt idag kan jag inte anse att det skulle 

vara det mest lämpliga sättet att tillämpa den aktuella lagregeln. Vid en situation med en 

olovlig utdelning av endast likvida medel är det rimligt att anta att mottagaren skall 

betala en marknadsmässig ränta på beloppet, en marknadsmässig ränta som bestäms 

utifrån ränteläget på marknaden för den aktuella tiden. Denna ränta måste också 

bestämmas utifrån vad en mottagare rimligtvis kunnat uppbringa i ränta utan något 

merarbete. Om mottagaren genom eget arbete lyckats erhålla en större avkastning än 

denna skall mottagaren ha rätt till att behålla ett sådant överskott. Anledningen till detta 

är att det är mottagaren som skapat mervärdet genom tillskott av egen arbetsinsats och 

därför måste ha rätt till detta mervärde. Om denna princip angående en 

mervärdeskapares rätt till sitt eget mervärde ej upprätthålls skulle det skada den 

                                                 
60 Sandström 2005, sid. 301 
61 Andersson 1995, sid. 614 
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moderna ekonomin på ett sätt som inte kan anses rimligt.62 Om situationen istället är 

den att en sakutdelning har genomförts blir problemet än mer komplext.  

 

Enligt Sandströms resonemang skulle en mottagare bli ersättningsskyldig för 

värdeminskningar på egendomen, utan att få rätt till ersättning för värdehöjande 

åtgärder. Detta ger inte ett enhetligt resultat. Dock kan jag anse att vid tillämpningen av 

en värdeersättningsmodell kan det anses rimligt att mottagaren blir ersättningsskyldig 

för det belopp till vilket utdelningen var olovlig oavsett objektets nuvarande värde. 

Dock innebär en värdeersättningsmodell även att mottagaren får rätt till eventuella 

värdehöjningar. En lagregel som ger resultatet att en mottagare endast kan bli skyldig 

att utge ersättning men aldrig få rätt till ersättning när förändringen varit det motsatta 

kan inte anses rimlig 

Det finns ett starkt argument för värdeersättningsmodellen som grundar sig i 

ovanstående resonemang. Ersättningsfrågan ovan resulterar i ett svårlöst problem som 

grundar sig i värderingsproblemen beträffande den utdelade egendomen. För att 

ersättningsskyldigheten skall kunna fastställas måste marknadsvärden användas. Här 

uppstår en motsägelse då man i bedömningen av en utdelnings lovlighet utgår från 

egendomens bokförda värde.63 Utdelningens lovlighet bestäms alltså ur egendomens 

bokförda värde medan i återbäringsfrågan egendomens marknadsvärde skall ligga till 

grund för ersättningsbedömningar. Om vi har att göra med en utdelning där 

marknadsvärdet väsentligt skiljer sig från det bokförda värdet kan en utdelning som till 

en väldigt liten summa är ogiltig resultera i orimligt stora ersättningar. Mitt exempel: 

 

Ett aktiebolag delar ut en fastighet med ett bokfört värde på 1 000 000 och ett 

marknadsvärde på 15 000 000. Utdelningsbart belopp i bolaget är 500 000. 

Utdelningen blir alltså ogiltig till ett värde av 500 000. Bolagets egentliga fordran 

på mottagaren blir därmed 500 000. Under tiden mellan utdelningen och 

återbäringen låter mottagaren huset förfalla till viss del med resultatet att 

marknadsvärdet sjunker till 13 000 000. Värdeminskningen är nu alltså 2 000 000. 

 

                                                 
62 För utförligare resonemang kring rätten till mervärde, se Locke, Andra avhandlingen om 
styrelseskicket. 
63 Se härom kap. 2.2.5 Brutto- kontra nettometoden 
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Enligt det ovan nämnda värdeminskningsresonemanget av Sandström skulle detta alltså 

innebära att mottagaren nu är skyldig att dels lämna tillbaka fastigheten samt därutöver 

utge ersättning på 2 000 000 till bolaget. Om mottagaren istället innan utdelningen 

genom en transaktion hade tillfört 500 000 till bolaget, i till exempel lagervaror, hade 

utdelningen varit lovlig och mottagaren hade för sin extra utgift på 500 000 fått behålla 

fatigheten värd 13 000 000. Resultatet som nu istället uppkommer är att mottagaren är 

tvingad att utge 2 000 000 till bolaget och dessutom ej få behålla fastigheten.  

 

Detta resultat kan inte anses vara rimligt. Självklart skulle man ur ett 

borgenärskyddsperspektiv kunna argumentera för att detta ger ett bra och rimligt skydd 

för bolagets kapital då detta resultat förhindrar avhändandet av egendom som annars 

garanterar borgenärernas möjligheter till att få betalt för sina fordringar. Dock skall 

kommas ihåg att såväl lagstiftaren som rättstillämparen fastslagit att det belopp som 

skall garantera borgenärernas möjligheter till betalning endast är det bundna egna 

kapitalet enligt balansräkningen.64 I ovanstående exempel är fastighetens del i 

balansräkningen endast 1 000 000. Enligt detta resonemang torde kunna anses att en 

värdeersättningsmodell ger ett mer logiskt resultat, sett till övriga kapitalskyddsregler, 

jämfört med en ogiltighetsmodell. Beroende på att om mottagaren i efterhand, eller i 

förväg, ersätter bolaget för just de 500 000, till vilket belopp utdelningen ursprungligen 

var ogiltig, har det bundna egna kapitalet hållits intakt. Detta resonemang har även stöd 

i Aktiebolagskommitténs förslag till nuvarande ABL, SOU 1997:168 och SOU 2001:1, 

som avhandlats ovan under not 32.   

 

En värdeersättningsmodell skulle ge ett system som är enhetligt och därigenom undvika 

de variationer som annars måste byggas in i en ogiltighetsregel för att den skall kunna 

vara praktiskt tillämpbar. Vid en analys av kapitalskyddsreglernas grundläggande 

princip upptäcker man att värdeersättningsmodellen fokuserar på det bundna egna 

kapitalet. En ogiltighetsmodell skulle fokusera på viss specifik egendom som kvarhålls i 

bolaget medan värdeersättningsmodellen fokuserar på att det förutbestämda kapitalet 

skyddas.  

 

                                                 
64 Se NJA 1980 sid. 311 och kapitel 2.2 
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En risk med en värdeersättningsmodell är bolagets sakrättsliga skydd. Detta problem 

kan uppstå då en mottagare överlåter egendomen till en tredje man och efter detta 

saknar tillgångar för att ersätta bolaget. Det kan inte anses rimligt att bolaget i en sådan 

situation skall ha vindikationsrätt hos förvärvaren. Bolaget kan inte få bättre rätt hos 

förvärvaren än vad det hade hos mottagaren. Ett sätt att lösa denna problematik till en 

viss del vore att ge sådana fordringar som uppstår genom olovlig utdelning prioritet i 

mottagarens konkurs. Detta skulle underlätta bolagets möjligheter att få ersättning direkt 

från mottagaren. I propositionen till nya ABL framkommer att en värde-

ersättningsmodell skall användas då egendomen överlåtits.65 Detta anser jag dock inte 

vara en optimal lösning med föregående resonemang i åtanke, då det senast diskuterade 

problemet kvarstår. Detta visar på att regeln som den utformas idag öppnar för många 

skilda resultat och därför borde utformas på ett tydligare sätt samt att en lösning som 

nämndes ovan med införande av prioriterade fordringar för det utdelande bolaget 

implementeras för att avhjälpa bolagets avsaknad av sakrättsligt skydd. Vid en enhetlig 

lagstiftning blir problematiken tydligare och därmed även lättare att åtgärda.  

 

Argumentationen som här kan anföras till ogiltighetsmodellens fördel är att en sådan 

modell skulle ge en separationsrätt i mottagarens konkurs och vindikationsrätt hos 

förvärvare av egendomen. Det måste anses logiskt att ett utdelande bolag har större 

möjligheter att få ersättning om det finns två olika parter att utkräva ersättning ifrån. 

Dock måste man ha i åtanke att en rättsföljd som innebär att bolaget har rätt att kräva 

tillbaka egendom från en förvärvare utan att förvärvaren ersätts för sina utlägg är 

orimlig. En förvärvare kan aldrig bli skyldig att återge egendom utan att ersättas härför. 

Vad händer då om mottagaren saknar likvida medel för att ersätta förvärvaren? 

Rimligtvis måste jag anta att bolaget ej kan återfå egendomen och istället kommer att ha 

en fordran på ersättningsbeloppet hos mottagaren, precis som skulle bli fallet vid en 

värdeersättningsmodell. Detta innebär alltså att ogiltighetsmodellen inte kan garantera 

ett bättre skydd för bolagets borgenärer än vad värdeersättningsmodellen kan. 

 

Det enda fallet där ogiltighetsmodellen kan bereda ett starkare skydd för bolagets 

borgenärer än värdeersättningsmodellen är de fall där mottagaren går i konkurs och en 

tvist uppstår mellan mottagarens borgenärer och bolaget. I sådana fall har bolaget 

                                                 
65 Prop. 2004/05, sid. 756 
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separationsrätt i mottagarens konkurs enligt ogiltighetsmodellen medan bolaget ej har 

motsvarande separationsrätt enligt värdeersättningsmodellen. Detta problem går dock 

att åtgärda, som nämnts tidigare, genom att ge bolaget prioritet beträffande denna typ av 

fordringar. Ett införande av detta genererar ett merarbete men som lagregeln tillämpas 

idag orsakar den ännu större problem, vilket påvisats genom det oklara rättsläget som 

föreligger med den nuvarande lydelsen.66 

4 Slutsats 
 
Efter en genomgång av de lagregler och rättsekonomiska principer som torde ha en 

relevant betydelse för analysen av den aktuella frågan och en efterföljande analys av 

detta material skall jag försöka sammanfatta detta till en slutsats. 

 

De olika tänkbara modellerna som kan användas vid tillämpningen av 

återbäringsreglerna i ABL skiljer sig markant från varandra. Trots detta har de även 

långtgående likheter. De största skillnaderna uppstår i enkelheten vid tillämpningen. 

Värdeersättningsmodellen ger en betydligt mer övergripbar hantering av 

återbäringsärenden. Ogiltighetsmodellen ger dock i nuvarande läge ett aningen bättre 

skydd för borgenärerna, vid vissa tillfällen. Det något bättre skyddet som 

ogiltighetsmodellen erbjuder kan dock åtgärdas genom att bolaget ges prioritet för sina 

fordringar som uppstår med anledning av återbäring. Komplexiteten som 

ogiltighetsregeln orsakar kan dock inte på liknande sätt åtgärdas.  

 

Som sagts tidigare i uppsatsen medför praktiserandet av en ogiltighetsmodell att flera 

olika variationer av densamma behöver tillämpas i olika fall, i vissa fall till och med en 

värdeersättningsmodell. Resultatet av denna modell blir att återbäringsregeln blir 

tungrodd och otaliga värderingsproblem uppstår.  

 

Värdeersättningsmodellen å sin sida ger ett klart och tydligt resultat och 

värderingsproblematiken upphör. Istället för marknadsvärderingar där hänsyn måste tas 

till olika värdeökningar och värdeminskningar kan man utgå från balansräkningen som 

legat till grund för lovlighetsberäkningen av utdelningen. 

 

                                                 
66 Andersson 2005, sid. 154-155 
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Den smidigare tillämpningen av lagregeln vid en värdeersättningsmodell påvisas också 

tydligt genom Aktiebolagskommitténs förslag till den nya ABL som tagits upp tidigare i 

uppsatsen. Av någon outgrundlig anledning gick dock regeringen emot detta förslag och 

har därmed gått miste om möjligheten att förenkla tillämpligheten av återbäringsregeln. 

 

Värdeersättningsmodellen följer naturligt av principen om minimikapital som anammats 

i övriga kapitalskyddsregler i ABL. Den genomgripande tanken enligt principen om 

minimikapital är att en viss förmögenhetsmassa alltid skall garanteras i bolaget, den 

säger inte någonstans att viss specifik egendom skall garanteras. Även enligt detta 

resonemang framstår värdeersättningsmodellen som den mest lämpliga 

tillämpningsmodellen av återbäringsregeln.  

 

Det, i vissa situationer, bättre skydd som ogiltighetsmodellen kan erbjuda bolagets 

borgenärer kan i min mening inte anses väga tyngre än de argument som talar till 

värdeersättningsmodellens fördel. En smidig tillämpning och effektivare marknad som 

värdeersättningsmodellen skulle tillföra väger i min mening betydligt tyngre. Även det 

faktum att kapitalskyddsreglerna bygger på en princip om minimikapital måste, i min 

mening, anses väga tyngre än det, tveksamma, bättre skydd som ogiltighetsmodellen 

erbjuder. En enhetlig lagstiftning måste anses tillföra en enorm förbättring mot 

nuvarande situation. Det måste även anses orimligt att en lagregel som är avsedd att 

styra tillämpligheten av övriga kapitalskyddsregler principiellt skiljer sig från de regler 

den är tänkt att vara tillämplig på.  

 

Baserat på detta resonemang rekommenderar jag, precis som Aktiebolagskommittén, att 

återbäringsregeln i, numera, ABL 17:6 bör tillämpas som en värdeersättningsmodell där 

återbäring likställs med att mottagaren vid felaktig utdelning av sakvärden blir skyldig 

att ersätta bolaget med den felaktiga utdelningens värde istället för att rättshandlingen 

skall återgå i sin helhet.  
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