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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aktiebolaget är ett rättssubjekt som har spelat en oerhört viktig roll för samhällsutvecklingen i 

Sverige och världen där innovationer fötts, arbetstillfällen uppstått och utvecklingen drivits 

framåt. Det svenska aktiebolaget har tack vare sin karaktär med begränsat betalningsansvar 

skapat en solid grund för att driva affärsidéer och visioner till realitet. Det huvudsakliga syftet 

med ett aktiebolags verksamhet är att bereda vinst åt dess aktieägare. Vinstsyftet innebär 

emellertid inte att aktieägarna kan disponera över aktiebolagets förmögenhet hur som helst. 

 

Inom den europeiska bolagsrätten finns ett mål, Centros-målet1, som har blivit vägledande för 

den EG-rättsliga bolagslagstiftningen. I målet fastslogs att etableringsfriheten inom EU utgör 

hinder mot att ett medlemsland nekar registrering av en filial till ett bolag som bildats i 

överensstämmelse med lagstiftningen i ett annat medlemsland. Centros-målets avgörande kan 

ses som ett undgående från vissa länders mer restriktiva bolagslagstiftningar, särskilt 

avseende aktiekapitalet. I Sverige ligger kravet på ett minsta aktiekapital för närvarande på 

100 000 SEK för privata aktiebolag. Vissa länder fokuserar på att tillhandahålla ett lagstadgat 

minimiskydd för bolagets intressenter, främst bolagets borgenärer. Andra länder lägger mer 

vikt vid flexibilitet och tillgänglighet, där man sätter tilltro till parternas förmåga att genom 

avtal skydda sina intressen. I regeringens betänkande, SOU 2008:49, föreslås att 

minimiaktiekapitalet skall sänkas till 50 000 SEK för privata aktiebolag. Regeringen har 

vidare lämnat in en lagrådsremiss för beslut om sänkning av privata aktiebolags 

minimiaktiekapital. Sänkningen träder i kraft den 1 april 2010. Det svenska aktiekapitalet rör 

sig således i enlighet med trenden i Europa med sänkta eller helt slopade krav på 

minimiaktiekapital. Flera medlemsländer i EU har reda börjat anpassa den nationella 

bolagslagstiftningen, främst avseende aktiekapitalet, i syfte att möta konkurrensen som 

framförallt engelsk bolagsrätt utgör på grund av dess låga aktiekapital. Det svenska 

aktiebolaget har sin motsvarighet i det engelska private limited company där aktiekapitalet är 

bestämt till £1. Franska privata aktiebolag slopade helt krav på aktiekapital 2003, spansk 

                                                            
1Mål C‐212/97, Centros Ltd mot Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen 
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lagstiftning har infört en ny flexibel bolagslagstiftning med kraftigt sänkta krav på 

aktiekapital och tysk bolagsrätt har infört ett enklare registreringsförfarande.2 

För att banker, kreditinstitut och leverantörer skall kunna, eller ens vilja, ingå kontraktuella 

förbindelser och lånförhållanden med ett bolag måste det finnas ett ekonomiskt skydd, vilket 

skyddar deras ekonomiska intressen. Sverige och England har valt olika rättsliga system för 

att säkerställa borgenärernas skydd. Det svenska systemet tar sikte på kapitalbrist, där 

bestämmelserna ställer upp en rad skyldigheter för styrelsen, aktieägare och andra personer, 

vilka sanktioneras genom personligt betalningsansvar. Det engelska systemet, ”wrongful 

trading”, rör insolvens eller nära insolvens. Om ett bolag fortsätter sin verksamhet trots att det 

är insolvent kan bolagets styrelseledamöter hållas personligt ansvariga om de insett eller 

borde ha insett att bolaget inte hade någon rimlig möjlighet att undvika konkurs. 

 

Det existerar således olikartade system för att angripa problematiken kring skyddet för 

bolagets borgenärer. Spörsmål uppkommer således, ur svensk synvinkel, om de svenska 

kapitalbristreglerna kan anses vara förlegade i dagsläget. Bör Sverige överge dagens 

kapitalbristregler, vilka kan riskera att bli ineffektiva eller till och med värdelösa vid den 

eventuellt stundande nedsättningen av aktiekapitalet? Bör Sverige istället blicka mot England 

och dess system, ”wrongful trading”? 

1.2 Problemformulering 

Skulle ”wrongful trading” kunna ersätta de nuvarande kapitalbristreglerna i ABL 25 kap 13-

20§§, i hänseende till borgenärsskyddsreglerna, samt ge en vidare och mer funktionell effekt 

för borgenärsskyddsskyddet i svensk aktiebolagsrätt? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar i huvudsak till att belysa två frågor, dels hur gällande rätt ser ut vad gäller 

svensk och brittisk bolagsrätt avseende borgenärsskyddsregler samt, utifrån ett svenskt 

perspektiv, analysera om wrongful trading är att föredra framför de nuvarande svenska 

kapitalbristreglerna, dels undersöka om de svenska kapitalbristreglerna spelar ut sin roll vid 

den kommande sänkningen av minimiaktiekapitalet. 

 

                                                            
2Dotevall R., Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, Svensk Juristtidning, s 888. 
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Den övergripande avsikten med uppsatsen är således att undersöka alternativa lösningar på ett 

potentiellt problem som kan stå för dörren vid den stundande sänkningen av 

minimiaktiekapitalet i den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. 

 

1.4 Metod 

För att uppnå syftet med denna uppsats måste jag inledningsvis klargöra skillnaden i 

tillvägagångssättet vid en jämförande rättsutredning av två nationella lagstiftningar. Eftersom 

uppsatsen söker jämföra lösningar i två rättsordningar, vilka grundar sig i olika rättstraditioner 

måste även metoden behandlas utifrån respektive rättstradition för att en gångbar jämförelse 

överhuvudtaget skall kunna genomföras. Svensk rättsordning grundar sig i civil law 

traditionen och engelsk rättsordning grundar sig i common law traditionen. Generella 

kännetecken för civil law länder är dess egenskaper till roll och struktur avseende lagarnas 

styrande karaktär.3 Common law styrs främst genom case law och prejudikat.4 

 

Svensk rättsordning grundar sig som sagt i rättstraditionen civil law, vilket lett till att jag 

tillgodogjort mig information om ämnet genom traditionell rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden utgår från rättskälleläran, vilket innebär att jag i uppsatsen studerat 

lagtext, förarbete, rättspraxis samt doktrin på området för att fastställa svensk gällande rätt. 

Eftersom den engelska rättsordningen grundar sig i rättstraditionen common law får man 

hantera studierna av information på ett annorlunda vis. Genom rättskälleläran kommer jag 

främst att utgå från studier av rättspraxis tillsammans med lagtext och doktrin. Common law 

traditionens påverkan på uppsatsens arbete kommer främst att göra sig påmind i de 

rättsfallshänvisningar och citat som finns i de avsnitt som berör engelsk rätt. I syfte att skapa 

en insikt för läsaren om den praktiska tillämpningen av ”wrongful trading” presenteras väl 

valda rättsfall i avsnitt 3.2.7. Val av rättsfall har skett på urval utifrån doktrins och författarens 

uppfattning om belysande rättsfall. Olikheterna mellan civil- och common law medför 

huvudsakligen att avsnittet svensk rätt fokuserar mer på förarbeten, medan i avsnittet engelsk 

rätt spelar rättsfallen en mer betydande roll för att förstå syftet bakom det aktuella området. 

 

                                                            
3 Rogowski R., Civil Law, s xiv. 
4 Arnheim M., Common Law, s xviii. 
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I framställningar av jämförande rättsutredningar är det i princip omöjligt att åstadkomma 

exakta och ideala jämförelser mellan olika rättssystem. Malmström har tydliggjort 

svårigheterna med jämförande rättsutredningar på ett, enligt mig, väldigt upplysande sätt; 

 

”Det är – har jag därvid framhållit – naturligtvis omöjligt att uppställa ett 

idealiskt klassifikationssystem, ungefär så som när zoologen eller botanisten 

ställer upp sina familjer, klasser och arter..”5.  

 

Jag håller till viss del med Malmströms resonemang angående svårigheterna med jämförande 

rättsutredningar. Min uppfattning är att det emellertid är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt 

åstadkomma korrekta och användbara komparativa rättsutredningar. För att en jämförelse 

skall kunna bli meningsfull måste det finnas ett gemensamt tertium comparationis mellan 

jämförelseobjekten, en viss gemensam nämnare.6 Det viktiga är att jämföra rättsreglers 

innehåll, dvs. hur man i två olika rättsordningar reglerar ett visst gemensamt problem. En 

förutsättning för att en jämförelse skall fungera är att de jämförande reglerna behandlar 

samma problem.7 Problemet i förevarande uppsats är upprätthållandet av borgenärernas skydd 

och hur man valt att skydda deras intressen i bolaget. Detta resonemang kommer att 

genomsyra hela uppsatsen för att skapa en konsekvent röd tråd och tankegång. 

 

Uppsatsen utgår, i sin helhet, från en komparativ metod ur ett funktionellt perspektiv, vilket 

innebär att lagen ses som ett slags reglage för olika sociala faktorer ur ett funktionellt 

perspektiv. Utifrån detta synsätt ser samhälliga och ekonomiska problem liknande ut i varje 

land, eftersom man bortser från eventuella skillnader ur ett rättstekniskt hänseende och ser till 

lagens syfte genom att tillämpa olika juridiska lösningar.8 Valet av komparativ metod, ur ett 

funktionellt perspektiv, kan ses som ett instrument för att öka förståelsen för den egna 

lagstiftningen, likväl som för den utländska lagstiftningen, och på så vis skapa en god grund 

inför kommande analys. Enligt min uppfattning är förtjänsten med att arbeta utifrån ett 

funktionellt perspektiv en praktisk förankring som ger en djupare förståelse för 

rättsordningens funktion i samhället. 

 

                                                            
5 Malmström Å., Rättsordningarnas system, Festskrift till Håkan Nial, s 381. 
6 Bogdan M., Komparativ Rättskunskap, s 57. 
7 Ibid, s 57f. 
8 Zweigert K., Kötz H., An Introduction to Comparative Law, s 46. 
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Viss insolvensrättslig lagstiftning kommer att behandlas för att skapa en förståelse för ett 

bolags utveckling, från skapande till avveckling, samt visa på sambandet mellan 

borgenärsskyddet och konkursförfarandet. Detta har särskild betydelse i den engelska 

bolagslagstiftningen eftersom den är direkt kopplad till den insolvensrättsliga lagstiftningen. 

Jag kommer även att behandla vissa EG-rättsliga influenser, främst med tonvikt på det andra 

bolagsdirektivet som ligger till grund för dagens aktiebolagsrättsliga lagstiftning. 

 

Slutligen har jag valt att genomgående uppmärksamma ett företagarvänligt perspektiv, vilket 

främst påverkar tolkningen i analysdelen. I uppsatsens referensdel har en objektiv roll intagits 

med avsikt om att skapa en opartisk grund till det avslutande ställningstagandet. Med ett 

företagarvänligt perspektiv avser jag en positiv inställning till ett förenklat förfarande för 

svenska privata aktiebolag, vilket jag menar skulle kunna öka företagandet i Sverige. 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till en läsekrets med intresse för aktiebolagsrätt och grundläggande 

kunskaper i juridik. 

1.6 Avgränsning 

För att avgränsa uppsatsens omfattning kommer jag endast att beröra svenska privata 

aktiebolag samt engelska private limited companies. De engelska private limited bolagen kan 

ha den rättsliga strukturen company limited by shares eller company limited by guarantees, 

vilket innebär att bolaget är uppdelat i aktieandelar eller garanter. Jag har valt att endast 

beröra company limited by shares för att skapa en praktisk gångbar jämförelse med det 

svenska privata aktiebolaget. 

 

Uppsatsen utgår från ett borgenärsskyddsperspektiv, vilket innebär att hänsyn endast tas till 

borgenärerna vid jämförelse och analys. Därvid utgår jag endast utifrån borgenärernas behov 

av skydd gentemot bolaget. Denna avgränsning har skett på grund av att det är just 

problematiken mellan bolaget och borgenärernas skydd som ligger till grund för uppsatsens 

problemformulering och syfte. Problematiken innefattar relationen mellan bolaget och dess 

borgenärer vad gäller den ekonomiska aspekten och borgenärernas risk att inte erhålla 

betalning för sina fordringar på bolaget. 
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Jag har valt att närmare beröra de svenska kapitalbristreglerna enligt ABL, varför övriga 

skyddsregler för borgenärer endast ytligt kan komma att beröras i syfte att skapa en förståelse 

för grundläggande regler. I fråga om det engelska borgenärsskyddet har jag särskilt valt att 

belysa ”wrongful trading” varför övriga borgenärsskyddsregler helt lämnas därhän. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i två huvuddelar, varvid den första delen utgörs av en referensdel och 

den andra delen av en analys. Avsikten med denna uppdelning är att för läsaren skapa en god 

förståelse under uppsatsens gång. I referensdelen kommer jag avslutningsvis i varje kapitel 

presentera vissa synpunkter som jag anser spela en särskild utmärkande roll för den 

kommande analysen. Referensdelen delas vidare upp i en grundläggande del och en mer 

koncentrerad del, där den sistnämnda delen inriktar sig på de svenska kapitalbristreglerna och 

det engelska ansvarsinstitutet ”wrongful trading”. Den grundläggande delen syftar till att 

skapa en förståelse kring den svenska och engelska bolagsrättsliga lagstiftningen. Denna 

uppdelning har gjorts för att läsaren skall få god kunskap om den svenska 

bolagslagstiftningen och särskilt den engelska lagstiftningen, vilken till viss del kan ses som 

främmande för vissa läsare. EG-rättsliga influenser inom det bolagsrättsliga området 

presenteras i syfte att skapa en helhetsbild för de nationella lagstiftningarna. Vidare 

presenteras de viktigaste delarna ur den svenska utredningen SOU 2008:49 i syfte att ge 

läsaren en inblick i den framtida utvecklingen angående den svenska aktiebolagslagstiftningen 

med tanke på den kommande sänkningen av minimumaktiekapitalet. Referensramen kommer 

till sin vikt vid den avslutande analysen, var även uppsatsens frågeställningar besvaras och 

avslutande tankar gällande rättsläget och den framtida rättsutvecklingen presenteras. 

1.8 Terminologi 

Board of directors – styrelse 

Director – styrelseledamot 

Insolvent liquidation – konkursförfarande 

Issued share capital - aktiekapital 

Liquidator – konkursförvaltare 

Private limited company – privat aktiebolag 
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Shadow director – person, vars riktlinjer styrelsen följer. Exempelvis inflytelserik aktieägare 

eller kreditgivare med stor kontroll över bolaget. 

Wrongful trading – en rättsregel som innebär att en director i ett bolag kan bli dömd att 

personligen kompensera bolaget ekonomiskt vid en konkurs. 

2. Grundläggande drag inom svensk och engelsk bolagslagstiftning 

2.1 Inledning 

Framställningen i detta kapitel har anpassats för att söka belysa de principiella likheterna och 

olikheterna i svensk och engelsk bolagsrätt, därför berörs endast de grundläggande dragen i 

respektive rättsordning.  

 

Ett aktiebolag kan ha flera intressenter. Till dessa hör exempelvis ägare, anställda och inte 

minst bolagets borgenärer. Borgenärer kan vara frivilliga eller ofrivilliga. Frivilliga 

borgenärer är sådana som står i en direkt avtalsrelation med bolaget, exempelvis banker och 

leverantörer. Med ofrivilliga borgenärer avses borgenärer vars fordran uppkommit genom 

exempelvis skattefordringar eller utomobligatoriska skadestånd, till exempel stat, landsting 

och kommun.9 Samtliga borgenärer har ett genomgående starkt intresse av att bolaget 

vidmakthåller en stark kassa, bevarat aktiekapital och att verksamheten bedrivs enligt de lagar 

och regler som uppställs enligt lag för att erhålla betalning för sina fordringar. De ofrivilliga 

borgenärerna har oftast endast bolagets kvarvarande förmögenhetsmassa att förlita sig på vid 

betalning för deras fordringar eftersom de inte har ingått någon kontraktuell relation med 

bolaget. Frivilliga borgenärer skyddar oftast sina fordringar genom någon slags kontraktuell 

relation till bolaget, vilka brukar benämnas skyddade borgenärer. De borgenärer som inte 

innehar någon säkerhet för sin fordran på bolaget kallas även oskyddade borgenärer. 

2.2 Svensk bolagsrätt 

2.2.1 Aktiebolagets kännetecken 

Aktiebolagets främsta kännetecken är att aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets 

förpliktelser och åtaganden.10 Aktieägarnas begränsade ansvar leder till att borgenärerna är 

hänvisade till bolagets förmögenhetsmassa för utkrävande av sina fordringar. För att det skall 

förekomma en balans mellan det personliga ansvaret och det skydd som existerar för bolagets 

                                                            
9 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 21. 
10 ABL 1 kap 3 §. 
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borgenärer finns ett flertal regler stadgade i aktiebolagslagen (2005:551) (härefter ABL).11 

Aktiebolaget har som huvudsakligt syfte att bereda aktieägarna vinst genom dess verksamhet. 

Om annat syfte föreligger för verksamheten skall detta anges i aktiebolagets bolagsordning.12 

I svensk aktiebolagslagstiftning råder likhetsprincipen, vilken medför att alla aktier skall ha 

lika rätt i bolaget.13 Detta innebär att varje aktie i bolaget skall berättiga till ett lika stort 

belopp i utdelning som varje annan aktie av samma slag.14 

2.2.2 Aktiebolagslagen (2005:551) 

ABL består av tvingande och dispositiva regler. Man skulle kunna uttrycka det så att de 

tvingande reglerna sätter upp en ram, inom vilken bolaget och dess bolagsmän har rätt att 

handla. ABL kompletteras av bolagets bolagsordning, vilken kan benämnas bolagets 

författning som är bindande för bolaget. Dock innehar bolagsordningen en underordnad 

ställning till ABL.15 Förhållandet aktieägarna emellan är av mer dispositiv karaktär, varför 

ägarna stiftar bestämmelser genom bolagsordningen, vilket berör delägarnas inbördes 

rättigheter och skyldigheter.16 

2.2.3 Bolagets ledning 

Bolagets ledning organiserar den interna förvaltningen och representerar bolaget utåt genom 

avtal och andra rättshandlingar.17 Bolagets ledning inbegriper bolagets styrelse och 

verkställande direktör (härefter VD), vilka verkar fortlöpande för bolagets verksamhet.18 

Styrelsen är bolagets ledande organ och ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av 

bolagets angelägenheter. Bolagets VD är emellertid den person som ansvarar för den del av 

förvaltningen av bolagets angelägenheter som innefattar den löpande förvaltningen i enlighet 

med de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.19  

2.2.3.1 Styrelsen 

Aktiebolaget skall ha en styrelse bestående av en eller flera ledamöter.20 Styrelsen och dess 

ledamöter skall ansvara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 

                                                            
11 Prop. 2004/05:85, s 196. 
12 ABL 3 kap 3 §. 
13 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s 4:3. 
14 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 97f. 
15 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 28. 
16 Ibid, s 17. 
17 Ibid, s 205. 
18 Ibid, s 205. 
19 Prop. 1975:103, s 374.   
20 ABL 8 kap 1 §. 
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angelägenheter.21 Styrelsens arbetsuppgifter får ses som relativt vittgående med tanke på 

lagens ordalydelse, vilket lett till att man låtit bolaget själv, genom bolagsordningen, 

bestämma huvuddragen av bolagets funktion.22 Styrelsen är skyldig att aktivt handla och 

främja bolagets intressen i enlighet med en lojalitetsplikt gentemot bolaget.23 Styrelsen 

innehar en lagstadgad delegationsrätt som ger styrelsen möjlighet att exempelvis delegera den 

löpande förvaltningen till en VD.24 

2.2.3.2 Verkställande direktören 

Bolagets VD utses således av styrelsen och har i uppgift att sköta den löpande förvaltningen 

enligt styrelsen riktlinjer och anvisningar.25 VD kan därvid, i lämplig omfattning, i sin tur 

delegera uppgifter till underordnade inom bolaget.26 VD har minst den behörighet som följer 

av hans ansvar för den löpande förvaltningen. Omfattningen av den löpande förvaltningen, 

dvs. gränsdragningen mellan styrelsens och VD:s kompetens, följer av den instruktion som 

styrelsen meddelar.27 Till den löpande förvaltningen hänförs åtgärder som inte med hänsyn 

till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor 

betydelse. VD skall leda bolagets verksamhet och under styrelsens överinseende sörja för en 

tillfredsställande organisation av bolagets verksamhet.28 

2.2.4 Aktieägares begränsade ansvar 

Huvudregeln om aktieägarnas begränsade ansvar innebär att aktieägarna inte har ett personligt 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser.29 Denna huvudregel ses som en grundläggande 

princip för aktiebolagets uppbyggnad och funktion.30 Huvudregeln om aktieägarens 

begränsade ansvar är dock inte helt undantagslös. De personer som deltar i eller beslutar om 

åtgärder å bolagets vägnar före bolagets registrering svarar solidariskt för de uppkomna 

förpliktelserna. Vid registreringen av bolaget övergår det solidariska ansvaret på bolaget.31 

Registreringen av bolaget avser att åstadkomma ett rättssubjekt med en bunden förmögenhet, 

bolagets minimiaktiekapital, och en styrelse som har en styrande funktion för beslut och 

                                                            
21 ABL 8 kap 4 §. 
22 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s 8:8. 
23 Ibid, s 8:12. 
24 ABL 8 kap 4 § 4 st. 
25 ABL 8 kap 27 §. 
26 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s 8:63. 
27 Prop. 2004/05:85, s 51. 
28 Prop. 1975:103, s 374f. 
29 ABL 1 kap 3 §. 
30 Prop. 2004/05:85, s 196. 
31 ABL 2 kap 26 §. 
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verkställighet.32 Det finns ytterligare lagstadgade undantag från huvudregeln om begränsat 

ansvar för aktieägare, vilka kan bli aktuella för aktieägare i samband med 

likvidationsskyldighet på grund av uppkommen kapitalbrist i bolaget.33 Aktieägares 

begränsade ansvar ses som aktiebolagets främsta kännetecken och är grunden till dess 

popularitet. Istället för att aktieägarna skall stå till svars för aktiebolagets förpliktelser är 

aktiebolaget underställt ett regelsystem som har i syfte att skydda bolagets aktiekapital.34 

Detta regelsystem benämns ofta borgenärsskyddsregler. 

2.2.5 Eget kapital 

Bolagets eget kapital kan utgöras dels av aktiekapital och andra tillskott från ägarna eller 

återinvesterad vinst, dels av främmande kapital i form av lån och krediter.35 Det egna 

kapitalet är i realiteten endast en bokföringsmässig post och är uppdelat i två typer; det fria 

egna kapitalet som aktieägarna fritt kan förfoga över och det bundna egna kapitalet som 

omfattas av bolagets borgenärers skyddsintresse.36 Med bundet eget kapital avses 

aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.37 Det fria egna kapitalet kan således 

användas för utdelning till aktieägarna medan det bundna egna kapitalet måste bli kvar i 

bolaget.38 Vad som skall utgöra fritt respektive bundet eget kapital har således stor betydelse 

vid bl.a. vinstutdelning.39 

2.2.6 Kapitalkrav 

Varje privat aktiebolag skall ha ett aktiekapital som, enligt gällande rätt, skall uppgå till minst 

100 000 SEK, vilket benämns minimiaktiekapitalet.40 Aktiekapitalets syfte är dels att 

motverka ekonomisk brottslighet, dels att komplettera det begränsade betalningsansvaret med 

hänsyn till bolagets borgenärer.41 Aktiekapitalet ses som en garantifunktion för bolagets 

borgenärer genom kravet att aktiekapitalet skall vara täckt av bolagets tillgångar.42 

Aktiekapitalet fungerar som en slags förmögenhetsbuffert, vari bolagets borgenärer kan söka 

                                                            
32 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 68. 
33 ABL 1 kap 3 § 3 st. 
34 Johansson S., Nials Svensk Associationsrätt, s 44. 
35 SOU 2008:49, s 45. 
36 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 15. 
37 Årsredovisningslagen, 5 kap 14 §. 
38 Kellgren, J., Redovisning och Beskattning, s 46. 
39 Prop. 2004/05:85, s 217. 
40 ABL 1 kap 5 §. 
41 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 19. 
42 Andersson S., Johanson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s.1:10. 
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ersättning för sina fordringar på bolaget.43 Ett ökat aktiekapital kan medföra att aktiebolagets 

kreditvärdighet ökar, vilket i sin tur ökar möjligheterna att exempelvis öka en eventuell 

upplåning.44 Med aktiekapital avses summan av kvotvärdena för de utgivna aktierna vid 

bolagets bildande med tillägg för eventuell ökning av aktiekapital samt avdrag för eventuell 

minskning av aktiekapital.45 
 

Jag väljer att visa aktiekapitalets funktion med ekonomiska termer, i form av en enkel 

balansräkning. Aktiekapitalet är en post på balansräkningens passivsida, som skall motsvara 

summan av aktiernas kvotvärde.46 Lagen kräver således att aktiekapitalet (100 000 SEK) skall 

vara täckt av tillgångar (100 000 SEK) och på så vis fungera som en slags garantifunktion för 

bolagets borgenärer.47  

 

 Kassa  EK 

 100 000            100 000 (AK) 

 

 

 

2.2.7 Kapitalskyddet 

Kapitalskyddet är ett grundläggande skydd för bland annat bolagets borgenärer och är 

uppbyggt kring tre grundpelare: tillskott av aktiekapital vid bolagets bildande, begränsningar i 

bolagets rätt att disponera över bolagets kapital samt kapitalbrist och tvångslikvidation.48  

2.2.7.1 Tillskjutande av aktiekapital 

ABL föreskriver ett krav på att ett privat aktiebolag skall ha ett visst minsta aktiekapital och 

bolagets stiftare skall vid bolagets bildande tillskjuta ett minsta aktiekapital motsvarande 100 

000 SEK.49 Tillskjutande av kapital från aktieägarna skall ske till minst motsvarande 

minimiaktiekapitalet och kan antingen ske i form av rena pengar eller i form av 

apportegendom.50 Betalning i pengar skall ske genom insättning på, ett för ändamålet, särskilt 

konto.51 Apportegendom är annan egendom än pengar, dock inte åtagande att utföra arbete 

                                                            
43 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 9. 
44 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 99. 
45 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s.1:10. 
46 ABL 1 kap 6 §. 
47 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s.1:10. 
48 SOU 2008:49, s 81. 
49 ABL 1 kap 5 §. 
50 ABL 2 kap 16 §. 
51 ABL 2 kap 17 §. 
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eller tillhandahållande av en tjänst.52 Tillskott och bevarande av ett minsta aktiekapital ses 

som en förmögenhetsbuffert i syfte att skydda borgenärernas intressen.53 

2.2.7.2 Värdeöverföring 

ABL:s regler kring värdeöverföringar är en viktig del av kapitalskyddet och innefattar 

vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för 

återbetalning till aktieägarna och annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet 

minskar och inte har en ren affärsmässig karaktär för bolaget.54 Om bolaget avser att företa en 

värdeöverföring måste denna disposition laglighetsprövas enligt värdeöverföringsförbudet.55 

Värdeöverföringsförbudet innebär att värdeöverföringar från bolaget till aktieägare eller andra 

endast får ske i enlighet med bestämmelserna i ABL.56 En värdeöverföring innefattar 

utbetalning, utdelning, kapitalanvändning eller vederlagsfritt förfogande, vilket i realiteten 

kan hänföras till affärshändelser som förvärv av egendom till överpris, försäljning av 

egendom till underpris eller utlåning av likvida medel till en icke marknadsmässig ränta.57 

 

Värdeöverföringar kan ske i öppen eller förtäckt form. En öppen värdeöverföring sker 

vanligen genom att bolagets verkställande organ, efter ett lagenligt stämmobeslut, helt sonika 

för över pengar till aktieägarna.58 En förtäckt värdeöverföring, förtäckt vinstutdelning, kan 

beskrivas som ett sedvanligt förmögenhetsrättsligt avtal, t.ex. köp, penninglån eller 

pantförskrivning som i verkligheten ses som ett vederlagsfritt förfogande över bolagets 

förmögenhet.59 En värdeöverföring från bolaget måste ske i enlighet med den lagstadgade 

beloppsspärren och försiktighetsregeln. 

 
Beloppsspärren innebär ett skydd för det bundna egna kapitalet och uttrycks genom att en 

värdeöverföring inte får äga rum om det, efter värdeöverföringen, inte finns full täckning för 

bolagets bundna egna kapital.60 Beloppsspärren ger således uttryck för ett visst stipulerat 

borgenärsskydd, eftersom värdeöverföringen inte får inkräkta på det bundna egna kapitalet som 

skall ses som en förmögenhetsbuffert för bolagets borgenärer.61 

 
                                                            
52 Johansson S., Nials Svensk Associationsrätt, s 57. 
53 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s.1:10. 
54 ABL 17 kap 1 § 
55 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 33.  
56 ABL 17 kap 2 § 
57 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 53. 
58 Ibid, s 39. 
59 Ibid, s 40. 
60 ABL 17 kap 3§ 1 st. 
61 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 9f 
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Försiktighetsregeln innebär att en värdeöverföring endast får ske om värdeöverföringen, obeaktad 

av beloppsspärren, framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på verksamhetens 

art, omfattning och risker för det egna kapitalets storlek samt bolagets konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt.62 Försiktighetsregeln skall komplettera beloppsspärren och syftar 

till att bolag inte skall fatta beslut om en värdeöverföring som inte kan anses försvarlig.63 

2.2.7.3 Kapitalbrist 

Bestämmelserna avseende tvångslikvidation träder i kraft vid en faktisk kapitalbrist i bolaget 

och kan föranleda personligt betalningsansvar för bolagets styrelse, VD och aktieägare enligt 

ABL:s bestämmelser.64 Enligt ABL:s bestämmelser föreligger kapitalbrist när det egna 

kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.65 Dessa bestämmelser är 

tvingande borgenärsskyddsregler.66 En närmare presentation av kapitalbristreglerna kommer 

att ske i avsnitt 3.1. 

2.2.8 Konkursförfarandet 

Vid ekonomiska problem i ett bolag kan avveckling komma att ske genom antingen 

likvidation eller konkurs. Ett bolag kan genom ett bolagsstämmobeslut besluta att bolaget 

frivilligt skall gå i likvidation.67 Det existerar vidare en tvångsvis likvidation, vilken aktiveras 

när bolagets ledning eller aktieägare genom försumlighet underlåtit vissa lagstadgade krav.68 

Tvångslikvidation sker genom uppkommen kapitalbrist i bolaget och föranleder ett visst 

handlingssätt för bolagets ledning och aktieägare.69 För att undgå personligt ansvar måste 

exculpifiering ske, dvs. styrelseledamot måste visa på att försumlighet inte har skett från hans 

sida.70 Det mått som används vid konstaterande av kapitalbrist är insufficiens, dvs. avsaknad 

av förmögenhet.71 Bolagets borgenärer har inte någon talerätt vid likvidationsbeslut och kan 

därför inte söka bolaget i likvidation.72 I en fastställd konkurs får bolagets samtliga 

borgenärer söka anspråk gällande bolagets samlade tillgångar för betalning av sina fordringar 

och under konkursen omhändertas bolagets tillgångar, för borgenärernas räkning, av ett 

                                                            
62 ABL 17 kap 3 § 2 st. 
63 Prop. 2004/05:85, s 374. 
64 ABL 25 kap 13‐20 §§. 
65 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 17. 
66 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 192. 
67 ABL 25 kap 1 §. 
68 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s 365. 
69 ABL, 25 kap 13‐20 §§. 
70 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 482. 
71 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 367f. 
72 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 198. 
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konkursbo.73 En konkurs kan inte komma till stånd utan att någon part ansöker om det.74 

Insolvens är den allmänna konkursgrunden, bolaget skall alltså inträda i konkurs om bolaget 

inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte anses vara tillfällig, dvs. bolaget skall 

vara på obestånd.75 Borgenären har genom sin fordran på bolaget behörighet att söka bolaget i 

konkurs och har i princip bevisbördan för bolagets obestånd.76 Konkursansökan, från 

styrelsen eller borgenär, skall ställas till tingsrätten och om bolaget anses vara på obestånd 

skall det försättas i konkurs.77  

 
Den övergripande skillnaden mellan konkurs och likvidation är att konkurs sker genom tvångsförvaltning och 

likvidation kan ske genom samförstånd respektive tvång, samt att det vid konkurs handlar om ett uppkommet 

underskott. Konkurs inträffar vid icke tillfällig insolvens. Vid konkurs överlämnas bolagets tillgångar till ett 

främmande rättssubjekt, konkursboet, medan vid likvidation kvarstår förmögenheten i bolaget och handhas av en 

likvidator.78 Vid likvidation sker en realisering av tillgångar och betalning av skulder och slutligen skiftas ett 

eventuellt överskott till aktieägarna. Vid konkurs realiseras bolagets tillgångar och en eventuell utdelning sker 

till bolagets borgenärer.79 Om bolaget exempelvis har dolda reserver i bolaget träder inte bolaget i konkurs, utan 

konkursen övergår till likvidation på grund av att bolaget inte längre anses vara insolvent. Man kan således säga 

att likvidation och konkurs i vissa fall överlappar varandra. 

 
Nedanstående figurer är hämtade ur boken Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, i syfte att skapa 

en god överblick över de två olika formerna av avveckling som kan ske med ett svenskt 

aktiebolag.80 

 

 

 

 
Likvidation ABL 25 kap 13 §Insufficiens  

 

 

 

Insolvens  Ej tillfällig

Tillfällig Ej konkurs 

Konkurs

                                                            
73 Konkurslagen 1 kap 1 §. 
74 Welamson L. & Mellqvist M., Konkurs, s 28. 
75 Konkurslagen 1 kap 2 § 1 st.  
76 Welamson L. & Mellqvist M., Konkurs, s 32f. 
77 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 365. 
78 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 375. 
79 Ibid, s 368. 
80 Ibid, s 368. 
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2.3 Engelsk bolagsrätt 

2.3.1 Private limited company´s kännetecken 

Det existerar två huvudsakliga uppdelningar av ett engelskt aktiebolag, ett private company 

samt ett public company. Den engelska bolagsrätten skiljer dock på konstruktionen avseende 

dessa bolagsformer. Ett private limited company kan vara limited by guarantees eller limited 

by shares.81 Ett company limited by shares är motsvarigheten till det svenska privata 

aktiebolaget med uppdelning i aktieandelar där aktieägares ansvar kopplas samman med 

aktieandelarna. Kännetecknen för ett private limited bolag är dess inflöde av kapital i form av 

investeringar som tillhandahålls av bolagets grundare genom privat kapital.82 Limited by 

guarantees innebär att ansvar kan göras gällande hos bolagets delägare. Ett privat bolag är ett 

bolag som inte är ett publikt bolag.83 

 

Tillskott av kapital kan ske i form av rena likvida medel alternativt med annan existerande 

verksamhet samt apportegendom till ett fastställt värde.84 Följande citat, hämtat från 

rättspraxis, förklarar tillskott av kapital:  

 
”... if a man contracts to take shares he must pay for them, to use a homely phrase, ´in meal or in 

malt`; he must either pay in money or in money’s worth. If he pays in one or other, that will be a 

satisfaction.”85 

2.3.2 Companies Act 2006 

Hur bildandet av ett private limited company går till, stadgas i Companies Act 2006 (härefter 

benämnt CA 2006). Bolagets bolagsordning beskriver de interna sammansättningarna i 

bolaget och innehåller bolagets verksamhetsbeskrivning. Bolagets bolagsordning innehåller 

bestämmelser som ligger till grund för bolagets verksamhet. Bestämmelserna berör 

exempelvis styrelsens och bolagsstämmans organisation och bolagets maktfördelning.86 

Bolagets aktier är initialt likställda vad gäller de rättigheter och skyldigheter som aktierna för 

med sig. Aktieägarnas rättigheter ger dem rätt till utdelning, rätt till utdelning vid konkurs och 

                                                            
81 Dignam A. & Lowry J., Company Law, s 64f. 
82 Ibid, s 64f. 
83 CA 2006, sec 4 (1) 
84 French D., Mayson S. & Ryan C., Company Law, s 169. 
85 Re China Steamship and Labuan Coal Co, Drummond´s Case (1869) LR 4 Ch App 772, p 779. 
86 Dignam A. & Lowry J., Company Law, s 6f. 
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rätt att delta i möten samt rösträtt.87 Registrering av bolaget enligt CA 2006 skapar ett separat 

rättssubjekt och härefter kan bolagets aktieägare inte ådra sig personligt ansvar.88 Efter 

genomförd registrering erhåller bolaget rättskapacitet och kan agera utifrån bolagets alla 

lagstadgade funktioner.89 

2.3.3 Bolagets ledning 

Bolagets board of directors är det styrande organet. Ett private limited bolag skall åtminstone 

ha en director, vilken skall vara en fysisk person.90 Uppgift om vem som är director skall 

registreras för allmänhetens kännedom.91 Skälet för denna regel är att bolaget skall ha minst 

en representant som kan rättshandla mot andra parter. Detta sker på grund av att bolaget är en 

separat rättsfigur och kan inte agera utåt utan fysiska företrädare som representerar bolaget, 

vilket följande citat, hämtat från rättspraxis, tydliggör: 

 
”´The company itself cannot act in its own person… it can only act through directors.`”92 

2.3.3.1 Directors 

I den engelska bolagslagstiftningen ges inte någon definitiv och klar definition av 

directors, men paralleller kan till viss del dras till det svenska aktiebolagets 

styrelseledamöter. Med en director avser jag en definition av en person som är formellt 

utsedd och som både internt och externt fungerar och erkänns som styrelseledamot och 

även högt uppsatta personer i bolagsledningen. Följande citat visar att begreppet 

innefattar vilken person som helst som innehar en directors befattning, oavsett titel och 

benämning. 

 
”In this Act ”director” includes any person occupying the position of director by whatever name 

called”93 

 

Följande uttalande visar på directors funktion och betydelse för bolaget. Bolagets aktieägare 

kan alltså inte agera på egen hand, utan de måste agera genom directors. 

 

                                                            
87 Gower L., & Davies P., Principles of modern company law, s 819. 
88 French D., Mayson S. & Ryan C., Company Law, s 39. 
89 CA 2006, sec 16 (3) 
90 CA 2006, sec 154 (1) &  sec 155 (1) 
91 French D., Mayson S. & Ryan C., Company Law, s 399. 
92 Ferguson v Wilson (1866) LR 2 Ch App 77, p 89f. 
93 CA 2006, sec 250. 
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”[The shareholders] can only act through their directors, and the acts of the individual 

shareholders have no effect whatever on the company at large.`”94 

Bolagets directors, eller personer utvalda av directors, binder bolaget vid en 

rättshandling om bolagets motpart handlade i god tro och det skett inom 

bolagsordningens omfattning.95 Directors huvudsakliga uppgifter består i att agera 

utifrån bolagets bolagsordning och endast utföra uppgifter som gynnar bolagets 

verksamhetssyfte.96 Directors lojalitetsplikt gentemot bolaget framgår ur rättsfallet 

Aberdeen Railway. Co. V. Blaikie Brothers från 1854. De centrala delarna i styrelsens 

lojalitetsplikt är att säkerställa förtroendet i sin relation till bolaget och således undvika 

missbruk av sin ställning som directors.97  

2.3.3.2 Shadow directors 

Shadow directors kan vara personer som innehar ett utövande inflytande inom bolaget utan att 

tekniskt sett vara director. De personer som faller inom kretsen för shadow directors försöker 

att undgå de lagstadgade reglerna som gäller för bolagets directors, dock tillskrivs de samma 

skyldigheter och förpliktelser som följer av CA 2006 om de klassificeras som shadow 

directors.98 Exempel på shadow directors kan vara inflytelserika aktieägare, banker och 

moderbolag.99 En shadow director syns inte eller framhålls utåt sett som en director.100 

Personer och aktörer som klassificeras som shadow directors försöker följaktligen undvika 

det ansvar som följer av en directors ansvar, vilket följande citat förklarar:  

 
”…he claims not to be a director. He lurks in the shadows, sheltering behind others who, he 

claims, are the only directors of the company. He is not held out as a director by the company.”101 

2.3.4 Aktieägares begränsade ansvar 

Syftet bakom private limited bolaget med begränsat ansvar är minimering av risken för 

bolagets aktieägare att bli personligt ansvariga för bolagets skyldigheter och förpliktelser. Det 

begränsade ansvaret i ett private limited bolag ses som en grundsten i den engelska 

bolagsrätten.102 Aktieägares begränsade ansvar är vidare nära kopplat till borgenärernas 

                                                            
94 Ernest v Nicholls (1857) 6 HL Cas 401, p 419. 
95 CA 2006, sec 40. 
96 CA 2006, sec 171. 
97 Re Aberdeen Railway. Co. V. Blaikie Brothers, (1854) 1 Macq 461, p 471‐471. 
98 Dignam A., & Lowry, Company Law, s 271. 
99 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, s 533. 
100 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 177. 
101 Re Hydrodan (Corby) Ltd [1994], p 163. 
102 Gower & Davis, Principles of Modern Company Law, s 149. 
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behov av skydd.103 Det begränsade ansvaret kan bland annat inskränkas genom ”wrongful 

trading” som återfinns i den insolvensrättsliga lagstiftningen och presenteras i avsnitt 3.2. 

2.3.4.1 Salomon v Salomon104 

Förevarande fall är ett revolutionerande rättsfall i den engelska bolagslagstiftningen. Fallet 

berör den juridiska personen och aktieägarnas begränsade ansvar. 

 

Mr Solomon var en sole trader (motsvarande en svensk enskild firma) och verkade inom 

läderbranschen. 1892 startade han bolaget Solomon & Co Ltd. Det nya privata bolaget bestod 

av, vilket lagstiftningen uppställde som ett minimikrav, sju delägare, Mr Solomon och sex 

familjemedlemmar. Mr Solomon agerade som bolagets ledning i form av den enda 

styrelseledamoten. Familjemedlemmarna hade inte någon operativ roll i bolaget utan agerade 

endast som aktieägare i avsikt att uppfylla Companies Act´s krav på minsta antal aktieägare. 

Genom att ett privat bolag bildats åtnjöt delägarna det lagstadgade begränsade ansvaret. 

Bolaget hamnade sedermera i ekonomiska problem och bolaget försattes slutligen i konkurs. 

Tidigare var Mr Solomon i sin roll som sole trader personligt ansvarig för uppkomna skulder i 

bolaget. I the Court of Appeal blev Mr Solomon fälld för brott på grund av att han handlat 

ohederligt genom familjemedlemmarnas ringa aktieinnehav och deras icke operativa roll i 

bolaget. I the House of Lords gick man dock på Companies Act´s ordalydelse och sade att i 

och med att bolaget var lagenligt stiftat skall bolaget även åtnjuta de fördelarna som följer 

med begränsat ansvar. 

2.3.4.2 Författarens reflektioner av Solomon v Solomon 

Resultatet av detta domslut görs gällande än idag och fallet blev sedermera en viktig milstolpe 

inom engelsk bolagslagstiftning, vad gäller instiftandet av aktieägares begränsade ansvar. För 

det första, kom man fram till att det var lagligt att inneha aktier utan en operativt utövande 

ställning i bolaget och för det andra uppstår en separat rättsfigur då ett bolag är stiftat i 

enlighet med Companies Act. Jag tycker även att rättsfallet visar vilken tyngd common law 

traditionen har i engelsk rätt då ett rättsfall för över hundra år sedan fortfarande spelar en 

viktig roll i den engelska bolagsrätten. 

                                                            
103 Ibid, s 150. 
104 Salomon v. Salomon & Co Ltd, A.C. 22; 66 L.j. Ch. 35; 75 L.T. 426; 13 T.L.R, 1897. 
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2.3.5 Eget kapital 

Syftet med det egna kapitalet är att skydda bolagets borgenärer, vilka även har företräde före 

bolagets aktieägare vid en eventuell insolvent situation för bolaget. Det egna kapitalet är 

bolagets tillgångar minus bolagets skulder. Det egna kapitalet ger en bas för vad som kan ges 

ut i form av utdelningar till bolagets aktieägare.105 

2.3.6 Kapitalkrav 

Private limited bolag har inga lagstadgade krav vad gäller ett minsta aktiekapital.106 Stiftarna 

av ett private limited bolag behöver endast satsa ett symboliskt och formellt belopp, vilket 

vanligtvis är £1. Priset är det nominella värdet av aktierna. Issued share capital är det totala 

antalet utgivna aktierna som återfinns i ett bolag och kan benämnas betalt eller utgivet 

aktiekapital.107 Aktiekapitalet är summan av det sammanlagda nominella värdet av bolagets 

aktier.108 Aktiekapitalet bestäms ofta till £100 fördelat på 100 st aktier (100/100=1), det 

nominella värdet blir således £1. Det nominella värdet för en aktie är det minsta värdet som 

ett bolag måste kräva som insatskapital i utbyte mot en andel i bolaget. En aktie är en 

ekonomisk andel av ett bolag som mäter aktieägarens intresse i bolaget.109 Dessa aktier 

representerar summan av det investerade kapitalet gjorda av bolagets aktieägare. Aktieägare i 

ett private limited bolag är således endast ekonomiskt ansvarig för det investerade belopp som 

är kopplat till antalet utgivna aktier som aktieägaren har i sin ägo. Genom tillskott av kapital 

erhåller aktieägarna förmåner i form av bland annat rösträtt vid bolagsstämma, rätt till 

utdelning och rätt till utdelning vid konkurs.110 Ur borgenärernas perspektiv är bolagets 

kapital ett mått på bolagets kreditvärdighet. Det är vanligt förekommande att exempelvis 

banker ställer krav på ett minsta aktiekapital i bolaget för långivning, dock finns det som 

nämnts inget lagstadgat krav på ett minsta aktiekapital från lagstiftarens sida.111 

2.3.7 Borgenärer 

Långivare och leverantörer blir skyddade borgenärer genom att de ofta på kontraktuell väg 

avtalar om vad som kommer att gälla vid ett eventuellt konkursförfarande.112 Det normala 

förfarandet för oskyddade borgenärer är att de behandlas lika och delar på de tillgångar som 

                                                            
105 Gower & Davies, Principles of modern company law, s 258f. 
106 Dignam A. & Lowry J., Company Law, s 117. 
107 CA 2006, sec 546 (1)   
108 French D., Mayson S. & Ryan C., Company Law, s 151. 
109 Ibid, s 150. 
 110 French D., Mayson S. & Ryan C., Company Law, s 152. 
111 Bachner T., Creditor Protection in Private Companies, s 94. 
112 Finch V., Corporate insolvency law: perspectives and principles, s 23. 
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återstår efter att de skyddade borgenärerna har erhållit betalning för sina fordringar.113 Korta 

lån med korta lånetider och lån som inte är belagda med säkerhet är vanligt förekommande i 

England. Åtgärder för säkrande av fordringar kan exempelvis ske genom användning av 

hyreskontrakt, leasingkontrakt, villkorade köp och personlig borgen.114 The Pari Passu 

principle tillämpas i engelsk insolvensrätt, vilken innebär att de oskyddade borgenärerna skall 

dela lika på de tillgångar i bolaget som är tillgängliga för återstående distribution vid ett 

konkursförfarande.115 

2.3.8 Konkursförfarandet 

Den primära lagstiftningen vad gäller ett bolags insolvens och konkursförfarande regleras i 

CA 2006, IA 1986 och Company Directors Disqualification Act 1986.116 Konkursförfarandet 

innebär att en konkursförvaltare väljs ut och tar kontroll över bolaget och samlar in, realiserar 

och distribuerar bolagets tillgångar till bolagets borgenärer med hänsyn till den legala 

ordningen. När konkursprocessen är genomförd anses bolaget upplöst.117 Liquidation, även 

kallat winding up, är en gemensam insolvensprocess som leder till att bolaget hamnar i 

konkurs och slutligen upphör att existera.118 Insolvensprocessen tar vanligtvis sin början när 

bolaget är oförmöget att betala sina skulder, det vill säga när bolaget når insolvens.119 Vid 

konkursförfarandet skall ett insolvenstest genomföras i syfte att pröva ett bolags faktiska 

insolvens. Detta sker vanligen genom ett cash-flow insolvency test.120 Cash-flow insolvency 

innebär att ett bolag är oförmöget att betala sina skulder i tid då de förfaller.121 

 

Ett insolvent bolag kan försättas i konkurs på två sätt, compulsory liquidation, ofrivillig 

konkurs, eller voluntary liquidation, frivillig konkurs. Compulsory liquidation föreligger när 

domstolen beslutar om konkurs, vilket ofta sker efter begäran från en obetald borgenär, en 

styrelseledamot eller en aktieägare.122 Voluntary liquidation sker genom att bolagets 

aktieägare på frivillig väg beslutar om likvidation av bolaget. Därefter följer ett 

                                                            
113 Ibid, s 74f. 
114 Ibid, s 120f. 
115 Ibid, s 599. 
116 Goode R.M., Principles of corporate insolvency law, s 10. 
117 Finch V., Corporate insolvency law: perspectives and principles, s 22f.  
118 Goode R.M., Principles of corporate insolvency law, s 18. 
119 IA 1986, sec 122 (1)(f) 
120 Bachner T., Creditor Protection in Private Companies, s 47. 
121 IA 1986, sec 123 (1)(e) 
122 Dignam A. & Lowry, J., Company Law, s 404. 
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borgenärsmöte med tillsättning av konkursförvaltare och konkurskommitté som bevakar 

borgenärernas intressen och övervakar konkursförvaltarens förfarande.123 

 

Om bolaget är insolvent och sedermera hamnar i konkurs kan konkursförvaltaren agera på 

bolagets vägnar och söka kompensation hos bolagets directors. Detta i syfte att öka bolagets 

tillgångssida för att möta borgenärernas fordringar. Det erfordras dock ett felaktigt handlande 

från bolagets directors sida.124 Detta förfarande benämns ”wrongful trading”, vilket kommer 

att presenteras i avsnitt 3.2. 

                                                            
123 Finch V., Corporate insolvency law: perspectives and principles, s 23. 
124 Gower.& Davies, P., Principles of modern company law, s 37. 
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2.4 Sammanfattande synpunkter 

Den främsta skillnaden mellan den svenska och engelska lagstiftningen rör bolagens 

aktiekapital. Den svenska lagstiftningen ställer upp ett minsta krav på ett aktiekapital, 100 000 

SEK. Aktiekapitalet ses i svensk rätt som en slags förmögenhetsbuffert som skall finnas 

tillgänglig för bolagets borgenärer och trygga borgenärernas fordringar på bolaget. Den 

engelska lagstiftningen har valt att sätta ett minsta krav på aktiekapital till £1. Den engelska 

lagstiftaren har lagt ansvaret på bolaget och dess borgenärer att själva genom avtalsrättsliga 

medel ingå rättsliga förbindelser i syfte att trygga borgenärernas ekonomiska intressen. 

 

I engelsk rätt är borgenärsskyddet placerat inom insolvensrätten, medan den svenska 

lagstiftaren valt att placera borgenärsskyddet inom aktiebolagsrätten.”Wrongful trading” är ett 

oaktsamhetsansvar för de ledande personerna i ett bolag, vilket ökar möjligheterna att vid 

konkurs utkräva betalning ifrån de personer som drivit verksamheten på ett, enligt lag, 

felaktigt sätt. Den engelska bolagslagstiftningen använder alltså insolvens som måttstock vid 

bedömning om det föreligger konkursgrund, medan man i svensk bolagsrätt använder 

kapitalbrist som måttstock vid likvidation. 

 

Den engelska synen på ett bolags ledning är värt att nämna. Begreppet directors innefattar en 

vidare krets av personer än det svenska begreppet styrelseledamot. Arbetsuppgifterna får ses 

som liknande men dock så faller det en större krets inom begreppet director. De olika 

personerna som existerar i en svensk bolagsledning och således räknas till de ansvarssubjekt 

som kan hållas ansvariga för vissa ansvarsgrunder är bolagets styrelse, VD, fullmaktshavare 

och aktieägare. I den engelska bolagslagstiftningen så finns det en vidare krets av personer 

och aktörer som kan hållas ansvariga för de ansvarsgrunder som föreligger för 

borgenärsskyddet. Till denna krets hör, med en svensk översättning, bolagets styrelse, VD, 

fullmaktshavare, aktieägare och andra inflytelserika aktörer som står i en kontraktuell relation 

med bolaget, exempelvis en bank. Som synes blir kretsen av de personer och aktörer som kan 

hållas ansvariga vidare i ett engelskt bolag. 
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3. Närmare om de svenska och engelska borgenärsskydden 

3.1 De svenska kapitalbristreglerna 

Borgenärer som har fordringar på ett bolag är hänvisade till bolagets tillgångar.125 I syfte att 

tillvarata borgenärernas rätt till bolagets tillgångar innehåller ABL regler som avser att skapa 

ett skydd för bolagets aktiekapital. Lagstiftaren har ställt upp en viss minimigräns för bolagets 

aktiekapital i form av en lägsta gräns som kapitalet får sjunka till.126 Kapitalbristsreglernas 

huvudsyfte är att skydda bolagets borgenärer.127 Vikten av dessa borgenärsskyddsregler kan 

visas genom att ABL sätter upp regler, vilka talar om att bolagets aktieägare inte kan sätta 

borgenärsskyddsreglerna ur spel, inte ens om samtliga aktieägare är överens.128 

Kapitalbristreglerna är tvingande till fördel för borgenärerna.129 Ett av aktiebolagets främsta 

kännetecken är att delägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser. Borgenärerna måste därför, i den mån de inte skaffat särskild säkerhet, söka sig 

till bolagets förmögenhet för att erhålla betalning för sina fordringar.130 Aktieägarnas 

begränsade ansvar för bolagets förpliktelser ses som det främsta skälet till det lagstadgade 

borgenärsskyddet. Regelverket om kapitalbrist, ABL 25 kap 13-20 §§, innehåller 

bestämmelser om hur styrelseledamöter och aktieägare skall agera vid tecken på kapitalbrist i 

bolaget. Styrelseledamöter och aktieägare kan under vissa förutsättningar drabbas av 

personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser om vissa bestämmelser åsidosätts.131 

Undantaget från huvudregeln om begränsat ansvar träder i kraft vid dessa åsidosättanden. 

3.1.1 Kapitalbrist   

Kapitalbrist anses föreligga när det egna kapitalet inte täcker bolagets registrerade 

aktiekapital.132 Regelverket är uppbyggt på att det skall finnas en särskild uppställd marginal 

mellan tillgångar och skulder. Denna marginal skall upprätthållas till skydd för bolagets 

borgenärer och om marginalen brister skall bolagets företrädare vidta vissa åtgärder för att 

stärka bolagets ekonomiska ställning eller inleda en avveckling av bolaget.133 Eftersom ABL 

                                                            
125 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 1, s 1:7. 
126 Bergström C. & Samuelsson P., Aktiebolagets grundproblem, s 188f. 
127 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 470. 
128 Sandström T., Svensk aktiebolagsrätt, s 17. 
129 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 192. 
130 SOU 2008:49, s 49. 
131 Prop. 2001/01:150, s 34. 
132 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 17.  
133 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3, s 25:25 
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inte kan hindra ett aktiebolag att drivas med förlust har lagstiftaren valt att hindra fortsatt 

förlustbetungad verksamhet genom att ställa upp krav på täckning av ett minsta aktiekapital. 
Följande exempel avseende kapitalbrist är citerat ur Anderssons lärobok, Kapitalskyddet i 

aktiebolag: 

 

”Aktiebolaget Hymer har ett aktiekapital om 100 000 kr, men saknar reservfond och fritt eget 

kapital på grund av förluster tidigare år. Under årets första sju månader åsamkas bolaget 

förluster om 60 000 kr. Bolagets egna kapital om 100 000 – 60 000 = 40 000 kr understiger 

hälften av aktiekapitalet.”134 

 

Kapitalbristreglerna ses, enligt Lindskog, som en handelsdirigerande påtryckningsfunktion, 

vilken följs av följande tre intressegrupper och funktioner:135 

 

1. Befintliga borgenärer, vilka har intresse av att bolaget 

skall påbörja avveckling vid ett så tidigt stadium som 

möjligt (avvecklingsfunktionen). 

2. Tillkommande borgenärer, vilka har intresse av att varskos 

om att kapitalbrist har uppstått (varningsintresset). 

3. Bolagets aktieägare, vilka har intresse av att få ett visst 

rådrum i syfte att undersöka och vidta lämpliga åtgärder 

(rådrumsfunktionen). 

3.1.1.1 ABL 25 kap 13 § 

Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisorer granska en kontrollbalansräkning 

när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade 

aktiekapitalet (kritiska gränsen) eller när bolaget vid utmätningsförsök befunnits sakna 

utmätningsbara tillgångar.136 En lagstadgad handlingsplikt för styrelsen kan således anses 

föreligga när det egna kapitalet nått den kritiska gränsen med ett visst handlingsmönster som 

måste följas. 

 

Det är viktigt att utröna vad begreppet genast anses ha för praktisk betydelse med hänsyn till 

tidsförfarandet. Begreppet genast kan inte likställas med omedelbart, vilket kan härledas till 

äldre rätt där begreppet ofördröjligen omnämnts. Med begreppet genast förstås att bolagets 

                                                            
134 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 192. 
135 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 142. 
136 ABL 25 kap 13 §. 
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styrelse ges några dagars rådrum för styrelsemöten där bolagets ekonomiska ställning ska 

behandlas.137 

 

Rekvisitet skäl att anta är inte vidare utvecklad i lag utan man får söka vägledning i äldre 

förarbeten. Tidpunkten då det funnits skäl att anta skall anses föreligga när styrelsen har 

vetskap om att bolagets ekonomi har försämrats och misstanke finns om att den kritiska 

gränsen har underskridits.138 Således skall vetskap och misstanke finnas hos bolagets styrelse. 

Nämnda rekvisit är av en objektiv natur, viket innebär att man skall utgå från hur en normal 

aktsam styrelseledamot skulle agerat med tanke på den aktuella information som erhållits om 

bolagets utveckling.139 

3.1.1.2 Handlingsplikt 

Styrelsens handlingsplikt innebär att varje styrelseledamot ska verka för att styrelsemöte hålls 

inom uppsatta tidsramar, att beslut om ansökan om likvidation skall ske och att ansökningen 

skall ges in till tingsrätten. 

 

Handlingsplikten kan sammanfattas i följande fyra 

punkter:140 

1. Upprätta kontrollbalansräkning enligt lag 

2. Genomföra revisorsgranskning av kontrollbalansräkning 

3. Sammankalla en första kontrollstämma 

4. Ansöka hos rätten om att bolaget skall inträda i likvidation 

3.1.2 Bevisbördan 

Bolagets borgenärer har, som huvudregel, bevisbördan för de omständigheter som anses 

förekomma för att faktisk kapitalbrist förelegat.141 Om en bolagsborgenär exempelvis 

påstått att bolagets kontrollbalansräkning är försedd med felaktigheter har denne även 

bevisbördan för detta. Exempel på felaktigheter i kontrollbalansräkningen är att 

tillgångar har tagits upp till för högt värde vid värdering eller att felaktig 

värderingsmetod använts. Bevisbördan borde alltså åvila den som påstår en eventuell 

                                                            
137 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3, s 25:28. 
138 Prop. 1979/80:143, s 186 
139 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 478. 
140 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 113. 
141 Ibid, s 40. 
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avvikelse eller felaktighet.142 Bevisbördan beträffande kapitalbeståndet ligger på 

borgenären, dock med lägre beviskrav än vad som normalt gäller vid tvistemål.143 

3.1.3 Upprättande av kontrollbalansräkning 

Upprättande av en kontrollbalansräkning skall genast ske när det finns skäl att anta att 

bolagets eget kapital nått den kritiska gränsen. Kontrollbalansräkningens syfte är att skilja ut 

de bolag som inte har ekonomiska förutsättningar för att kunna driva verksamheten vidare.144 

Kontrollbalansräkningens primära funktion är att utgöra ett kontrollinstrument och 

beslutsunderlag för styrelsen och bolagets aktieägare.145 Kontrollbalansräkningen är en 

balansräkning som klassificerar och värderar bolagets tillgångar med utgångspunkt i 

årsredovisningslagens bestämmelser.146 Kontrollbalansräkningen skall upprättas enligt 

tillämplig lag om årsredovisning och skall följa de normer som brukas under god 

redovisningssed.147 Det bokförda värdet kan dock ofta understiga tillgångars marknadsvärde 

och då är det tillåtet att ta dessa övervärden i beaktande, dels genom att bolaget skriver upp 

värdet av tillgångarna, dels genom att bolaget tar upp en särskild justeringspost i 

kontrollbalansräkningen.148 

 
Värdering till marknadsvärde kan exempelvis ske när en industrifastighet som under årens lopp har skrivits ned 

till 0 SEK och vid upprättande av kontrollbalansräkning ska en uppskrivning av fastighetens värde ske till 

tillgångens marknadsvärde. 

 

Balansräkningen är en finansiell sammanställning av bolagets tillgångar respektive skulder 

och eget kapital vid en viss given tidpunkt. Tillgångssidan i balansräkningen visar värdet av 

bolagets tillgångar vid en viss bokslutstidpunkt.149 Kontrollbalansräkningen innefattar en 

sufficiensprövning som ställer de faktiska tillgångarna mot de faktiska skulderna, vilket 

resulterar i antingen sufficiens eller insufficiens.150 Styrelsen är det organ som enligt lag ska 

upprätta en kontrollbalansräkning. I praktiken delegerar dock styrelsen denna process till 

bolagets VD. Styrelsen kan däremot inte delegera bort sin övervakningsplikt.151 Tidsrummet 

                                                            
142 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 107. 
143 Prop. 2000/01:150, s 100. 
144 Ibid, s 37. 
145 Prop. 2004/05:85, s 873. 
146 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3, s 25:29. 
147 ABL 25 kap 14 § 
148 Prop. 2000/01:150, s 39. 
149 Kellgren J. Redovisning och beskattning, s 44. 
150 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 493. 
151 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 42. 
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för upprättande av en kontrollbalansräkning får bedömas i det enskilda fallet.152 En maxigräns 

får dock anses sträcka sig till en eller ett par månader, vilket framkommit ur rättspraxis.153 

3.1.4 Revisorernas granskning 

Syftet med bolagets skyldighet att låta revisorer granska kontrollbalansräkningen är att 

bolagsstyrelser inte ska ges möjlighet att lämna oriktiga uppgifter kring exempelvis 

värderingsregler och på så sätt kunna höja bolagets kapital. Revisorsskyldigheten uppfattas 

således som ett medel att motverka oriktiga uppgifter och fusk från bolagets styrelse.154 

Revisorernas huvudsakliga uppgifter är att granska samt uttala sig om bolaget har upprättat 

kontrollbalansräkningen enligt lagens bestämmelser, särskilt vad gäller värdering och 

justeringsfrågor.155 Revisorer spelar en aktiv roll i det svenska aktiebolaget, framförallt 

utifrån ett kapital- och borgenärsskyddsperspektiv som bland annat säkerställer funktionen 

kring kontrollbalansräkningen.156 I de fall styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning 

men försummat att revisorgranska den, har styrelsen underlåtit att fullgöra den lagstadgade 

plikten om revisorsgranskning. Rättsföljden blir att styrelsen har underlåtit att fullgöra vad 

som åligger dem enligt lag och kontrollbalansräkningen skall uppfattas som att den aldrig 

upprättats.157 Underlåten revisorsgranskning leder således till åsidosättande av styrelsens 

handlingsplikt.158 

3.1.5 Första kontrollstämman 

Om kontrollbalansräkningen, efter genomförd revisorsgranskning, visar att bolagets 

aktiekapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet skall styrelsen snarast utfärda 

kallelse till en första kontrollstämma. Där skall prövning ske vad gäller bolagets framtid och 

eventuella likvidationsplikt.159 Kontrollbalansräkningen tjänar som underlag för stämmans 

prövning av styrelsens förslag i frågan om bolaget skall träda i likvidation eller fortsätta 

verksamheten.160 Om det inte finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet måste, om 

ej avveckling sker, ytterligare medel tillskjutas bolaget. Tillskottet av ytterligare medel måste 

dock vara av den kvantiteten att bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade 

                                                            
152 Prop. 2000/01:150, s 91. 
153 RH 1989:43 
154 Prop. 1990/91:198, s 8. 
155 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 508. 
156 SOU 2008:32, s 306. 
157 Prop. 1990/91:198, s 16. 
158 NJA 2005 s. 792 
159 ABL 25 kap 15§. 
160 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3, s 25:39. 
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aktiekapitalet, således räcker det inte att det egna kapitalet överstiger den kritiska gränsen.161 

Kontrollstämmans sammankomst ses även som ett verktyg att varsko och informera 

aktieägare och borgenärer om bolagets situation.162 

3.1.5.1 Rådrumsfristen 

Rådrumsfristen aktiveras vid första kontrollstämman när styrelsen presenterar och 

uppmärksammar kapitalbristsituationen för bolagets aktieägare. Rådrumsfristen löper mellan 

första och andra kontrollsstämman, dvs. under en åttamånaders period.163 Rådrumsfristen 

syftar till att aktieägarna och styrelsen skall få en tidsmässig rymd att åtgärda den uppkomna 

kapitalbristen i bolaget. Om man inte råder bot på bolagets kapitalbrist inom rådrumsfristen 

uppstår följande två rättsföljder; likvidationsplikt för bolaget alternativt ansvarsgrund för 

styrelseledamot, aktieägare eller annan som handlar på bolagets vägnar.164 Att rådrumsfristen 

börjar löpa tidigt är av vikt för borgenärerna, eftersom det styr tidpunkten när likvidationsplikt 

uppkommer för bolaget.165 Bolagets kontrollbalansräkning agerar som bevismedel för att visa 

att kapitalbristen är läkt inom rådrumsfristen.166 

3.1.5.2 Läkning av kapitalbrist 

Genom läkning av kapitalbrist kan bolaget undvika likvidation och de stipulerade 

ansvarsgrunderna för styrelsen försvinner. Läkning av kapitalbristen kan ske genom 

kapitalförstärkning i form av vinster och tillskott. De mest använda metoderna för läkning av 

kapitalbrist är tillskott från aktieägare eller eftergift av fordringar av aktieägare eller annan 

och tillskott genom nyemission.167 Läkning av kapitalbristen kontrolleras genom att styrelsen, 

på en andra kontrollstämma, lägger fram en ny revisorsgranskad kontrollbalansräkning som 

visar att läkning av kapitalbrist har skett.168 Om inte någon faktiskt kapitalbrist anses 

föreligga faller styrelsens handlingsplikt bort. 

 

                                                            
161 Ibid, s 25:41. 
162 Prop. 1975:103, s 501. 
163 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 93. 
164 Ibid, s 99. 
165 Ibid, s 147. 
166 RH 1996:114 
167 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 521. 
168 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 101f. 
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Följande exempel avseende läkning av kapitalbrist är, återigen, citerat ur Anderssons lärobok, 

Kapitalskyddet i aktiebolag: 
 

”Aktiebolaget Hymer lyckas genom att friställa personal vända den negativa utvecklingen och 

KBR 2 utvisat vid KBoS 2 ett eget kapital om 110 000 kr, som motsvaras av vinster under den 

senaste åttamånadersperioden. Det egna kapitalet motsvarar och överstiger aktiekapitalet. 

Likvidationsplikt föreligger ej.”169 

3.1.6 Andra kontrollstämman 

Efter rådrumsfristens slut, vilken löpt från den första kontrollstämmans första dag, skall 

styrelsen återigen pröva frågan om bolaget är likvidationspliktigt.170 En ny 

kontrollbalansräkning skall upprättas till den andra kontrollstämman och låta granskas av 

bolagets revisorer.171 Om inte läkning av den uppkomna kapitalbristen har skett och 

kontrollstämman inte beslutar om frivillig likvidation föreligger grund för tvångslikvidation. 

3.1.7 Tvångslikvidation 

Prövning om huruvida bolaget skall tvångslikvideras påbörjas tidigast efter att den andra 

kontrollstämman har, eller borde ha, genomförts.172 Beslut om tvångslikvidation skall fattas 

av allmän domstol om någon andra kontrollstämma inte hållits inom den lagstadgade 

rådrumsfristen på åtta månader. Tvångslikvidation skall även ske om 

kontrollbalansräkningen, vilken lagts fram vid den andra kontrollstämman, inte har granskats 

av bolagets revisor eller visar att det egna kapitalet inte uppgick till minst det registrerade 

aktiekapitalet samt att stämman inte beslutat om att bolaget frivilligt skall träda i 

likvidation.173 Tvångslikvidationsprocessen initieras på ansökan av bolagets styrelse, 

styrelseledamot, VD, revisor eller aktieägare och ansökan skall ske inom två veckor från den 

andra kontrollstämman eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast 

skulle ha hållits.174 Beslut om likvidation gäller omedelbart.175 Bolagets borgenärer har inte 

någon talerätt och kan alltså inte söka bolaget i likvidation, dock kan borgenärerna begära 

                                                            
169 Andersson J. Kapitalskyddet i aktiebolag, s 193. 
170 Prop. 2000/01:150, s 96. 
171 ABL 25 kap 16 § 2 st. 
172 Andersson S., Johansson, S. & Skog, R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3, s 25:44. 
173 ABL 25 kap 17 § 1 st p1‐2. 
174 ABL 25 kap 17§ 3 st. 
175 ABL 25 kap 17§ 5 st. 
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bolaget i konkurs om bolaget inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte 

endast är tillfällig.176 

3.1.8 Personligt ansvar 

Syftet med det personliga betalningsansvaret är att sätta press på bolagets styrelse att följa de 

bestämmelser och handlingsmönster som lagen föreskriver.177  

 

Det personliga ansvaret för bolagets företrädare kan aktiveras genom tre ansvarsgrunder:178 

1. Styrelsen har underlåtit att upprätta och revisorsgranska 

kontrollbalansräkning 

2. Styrelsen har underlåtit sammankallande till en första 

kontrollstämma, eller 

3. Styrelsen har underlåtit att söka bolaget i likvidation hos 

tingsrätten 

 

De stadgade ansvarsgrunderna är alltså kopplade till styrelsens handlingsplikt och det 

personliga ansvaret träder i kraft som en sanktion. Det personliga ansvaret är konstruerat som 

ett solidariskt ansvar för bolagets förpliktelser som uppkommer under en viss tid, 

ansvarsperioden.179 

 
Ansvarsperioden är av vikt när man ser till ansvargrunderna och ansvarsfrihetsgrunderna, eftersom 

styrelsens underlåtenhet måste ske under ansvarsperioden för att personligt ansvar skall kunna 

göras gällande.180 Det är således viktigt att man fastställer ansvarsperiodens initiering och 

upphörande. Ansvarsperioden initieras vid rådrumsfristens slut och når sitt slut vid ansökan om 

frivillig likvidation till domstol, kontrollbalansräkningen visar på läkning av kapitalbrist, eller 

domstolen alternativt bolagsstämman beslutat om likvidation.181 Bolagets företrädare riskerar 

alltså först vid tidpunkten för ansvarsperiodens början att bli personligt ansvariga. 

  

Genom att sanktionera underlåten handlingsplikt i form av personligt betalningsansvar har 

lagstiftaren försökt att skapa ett slags incitament för bolagsstyrelser att agera, kontrollera och 

övervaka bolagets finansiella ställning och slå larm om det egna kapitalet når den kritiska 

                                                            
176 Andersson J., Kapitalskyddet i aktiebolag, s 198. 
177 Prop. 2001/01:150, s 44. 
178 ABL 25 kap 18 § 1 st. 
179 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 22f. 
180 Prop. 2000/01:150, s 99f. 
181 ABL 25 kap 20 § p 1‐3. 
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nivån.182 Bevisbördan anses åvila den som gör gällande att styrelsen underlåtit att vidta de 

åtgärder som följer med styrelsen handlingsplikt.183 Det personliga ansvaret för bolagets 

förpliktelser når sin definitiva slutpunkt när en ansökan om tvångslikvidation har gjorts, 

läkning av kapitalbrist har skett eller om bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har 

beslutat om likvidation.184 

3.1.8.1 Mål T 662508 

I förevarande mål i Svea Hovrätt har kärande, GK Bygg, yrkat att svaranden skall erlägga 

skadestånd för utebliven ersättning för utfört entreprenadarbete. Svaranden var enda 

styrelseledamot i bolaget NBI, vilket försattes i konkurs den 11 oktober 2006. GK Bygg har 

utfört arbeten för NBI:s räkning och hade en fordran på sammanlagt 523.750 SEK för 

perioden oktober – november 2005, varvid en fordran på 362.896 SEK kvarstår. NBI hade 

förbrukat sitt aktiekapital i augusti 2005. Vid denna tidpunkt uppstod skyldigheten att 

ofördröjligen upprätta en kontrollbalansräkning. NBI upprättade emellertid inte någon 

kontrollbalansräkning och aktiekapitalet kom aldrig att återställas. Svaranden blev personligt 

ansvarig för de uppkomna förpliktelserna, å bolagets vägnar.  

 

Rättsfallet visar på hur händelseförloppet kan utspela sig i praktiken och vikten av att följa 

den stipulerade handlingsplikten för att undgå personligt ansvar. 

3.1.9 Ansvarsfrihetsgrund 

Vid vissa situationer kan styrelsen och personer som handlat på bolagets vägnar förbigå de 

stipulerade ansvarsgrunderna och undgå personligt ansvar. För att undgå personligt ansvar 

måste bolagets styrelseledamöter bevisa att de inte har varit försumliga i sitt handlande.185 

Bedömning huruvida försumlighet förelegat skall bedömas utifrån företrädarens roll i bolaget 

och den information och kännedom som denne har haft tillgång till.186 Bevisfrågan avgörs 

genom exculperingsregeln; en bevisregel där personen själv måste bevisa att denne inte 

förfarit försumligt. Exculperingsregeln är ett undantag till den normala bevisregeln där 

borgenären har bevisbördan. Exculperingsregeln gäller dock inte för bolagets aktieägare.187 

Införandet av exculperingsregeln syftade till att ”mjuka upp” det tidigare stränga personliga 

                                                            
182 Sacklén M., Om skyddet för bolagets borgenärer, SvJT 1994, s 148. 
183 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 538. 
184 ABL 25 kap 20 §. 
185 ABL 25 kap 18 § 3 st. 
186 Andersson J., Kapitalskyddet I aktiebolag, s 200. 
187 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 131. 
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ansvaret, vilket tidigare ansågs föreligga oberoende av uppsåt eller oaktsamhet.188 Den sista 

utvägen från att undgå personligt ansvar är alltså att visa att man inte varit försumlig, dvs. 

exculpera sig från ansvar.189 

3.1.10 Ansvarssubjekt 

De ansvarsubjekt som kan hänföras till de stipulerade ansvarsgrunderna och till viss del 

ansvarsfrihetsgrunderna är bolagets styrelseledamöter, aktieägare samt andra företrädare i 

bolaget. 

3.1.10.1 Styrelseledamöternas ansvar 

Bolagets styrelse ansvarar för att upprätta och låta revisorerna granska 

kontrollbalansräkningen, sammankalla till en första kontrollstämma och under vissa 

omständigheter söka bolaget i likvidation.190 Styrelseledamöterna svarar solidariskt för de 

förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid underlåtenheten består.191 En 

styrelseledamot anses i allmänhet kunna exculpera sig mot ansvar om han reserverat sig, och 

bevisar detta, mot styrelsens beslut om att exempelvis inte upprätta en 

kontrollbalansräkning.192 

3.1.10.2 Handlande på bolagets vägnars ansvar 

De personer som rättshandlar för bolagets räkning och samtidigt har vetskap om styrelsens 

underlåtenhet svarar solidariskt med styrelsens ledamöter för de förpliktelser som därigenom 

uppkommer för bolaget.193 De personer som kan härledas till handlande på bolagets vägnar är 

VD, särskild firmatecknare och fullmaktshavare.194 

 
Exempel på en situation som föranleder ansvar för handlande på bolagets vägnar är om bolagets 

VD forstätter driva bolaget trots vetskapen om bolagets situation och styrelsens underlåtenhet.195 
 

Det personliga ansvaret för de personer som handlat på bolagets vägnar omfattar endast 

kausala förpliktelser, dvs. händelser, vilka är direkt hänförliga till de rättshandlingar som ses 

som ansvarsgrunder för bolagets styrelseledamöter hänförda till ansvarsperioden.196 

                                                            
188 Nerep E, Aktiebolagsrättslig analys, s 482. 
189 Ibid, s 543. 
190 Prop. 2001/01:150, s 99. 
191 ABL 25 kap 18 § 1 st. 
192 Nerep E., Aktiebolagsrättslig analys, s 554. 
193 ABL 25 kap 18 § 2 st. 
194 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 123. 
195 Andersson S., Johannson S. & Skog R., Aktiebolagslagen – en kommentar, del 3, s 25:49. 
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3.1.10.3 Aktieägarnas ansvar 

En aktieägares ansvarsgrund initieras när en aktieägare som, med vetskap om att bolaget är 

likvidationspliktigt, deltar i ett beslut om att fortsätta bolagets verksamhet. Vid sådana fall 

svarar aktieägaren solidariskt tillsammans med styrelsen och andra handlande på bolagets 

vägnar.197 För att ansvar skall bli aktuellt för aktieägare förutsetts alltså att aktieägarna skall 

ha haft vetskap om likvidationsplikten samt deltagit i beslut angående bolagets fortsatta 

verksamhet. De beslut som aktieägaren skall delta i för att riskera personligt ansvar är 

deltagande på kontrollstämma och i de beslut som denne inte reserverat sig för. Beslut som tas 

under rådrumsfristen omfattas i princip inte eftersom likvidationsplikten träder i kraft först 

därefter.198 Aktieägaren måste ha deltagit och varit närvarande vid beslutsfattandet för att bli 

personligt ansvarig.199 

                                                                                                                                                                                          
196 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 164. 
197 ABL 25 kap 19 §. 
198 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13‐20 ABL, s 126. 
199 Prop. 2000/01:150, s 101. 
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3.1.11 Tidsmässigt förfarande avseende kapitalbrist 

 

 
 Bolagets EK understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.200 Bolaget X 

 

 

 Kontrollbalansräkning upprättas.201 

 

 

 

Första kontrollstämman (1:a KS) då kontrollbalansräkningen visar på                   

negativt aktiekapital.202 Rådrumsfristen initieras.  

 

 

 

 

 

                                                           

 

Andra kontrollstämman (2:a KS) sker då det egna kapitalet fortfarande visar på 

negativt aktiekapital och en ny kontrollbalansräkning skall upprättas och låtas 

granskas av revisor. 203 

 

Om bolagets kontrollbalansräkning och kontrollstämma inte visar på positivt 

resultat skall bolaget försättas i likvidation.204 Likvidationsbeslutet gäller 

omedelbart.205 

 

 

 

 

Bolagets företrädare kan bli personligen betalningsansvariga om det underlåtit                                 

att medverka till ovannämnda förfarande206

 
200 ABL 25 kap 13 §. 
201 ABL 25 kap 14 §. 
202 ABL 25 kap 15 §. 
203 ABL 25 kap 16 §. 
204 ABL 25 kap 17 §. 
205 ABL 25 kap 17 § 4 st. 
206 ABL 25 kap 18‐19 §§. 

KB 

1:a KS 

2:a KS 

Likvidation 

Personligt 
betalningsansvar 

Sanktion 

Revisors‐
granskning 

Rådrumsfrist, 
8 månader 

Revisors‐
granskning 

KB 
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3.2 Det engelska borgenärsskyddet 

Under sin livstid kan ett bolag alltid riskera att hamna i en insolvent situation och därmed 

riskera borgenärernas fordringar på bolaget. Vid tidpunkten för insolvens skall ett 

konkursförfarande inledas i syfte att skydda bolagets borgenärer. Bolagets ledning kan genom 

att företa vissa riskfyllda åtgärder och beslut i bolagets verksamhet ge upphov till stora 

potentiella vinster, men även stora ekonomiska förluster. Där spelar ”wrongful trading” en 

väsentlig roll genom att vid dessa tveksamma och riskfyllda beslut reglera bolagsledningens 

handlande i syfte att minimera riskerna för bolagets borgenärer.207 

3.2.1 ”Wrongful trading” 

Rättsregeln ”wrongful trading” introducerades i engelsk lagstiftning av Cork Committee on 

Insolvency Law and Practice 1982. Bestämmelsen om ”wrongful trading” lagstadgades år 

1986 i the Isolvency Act 1986 (härefter IA 1986).208 Syftet med införandet av ”wrongful 

trading” var att förstärka borgenärernas skydd gentemot oredligt beteende från bolagets 

directors.209 IA 1986 ger inte någon klar definition av begreppet ”wrongful trading”, dock 

avser jag att använda Fletchers uttalande om “wrongful trading” i syfte att skapa en något 

klarare definition: 

 
 ”[T]he essence of the activity consists of the company´s continuing to 

trade, and to incur liabilities, after the time when it was known, or 

ought to have been realized, by the directors, that an insolvent 

liquidation was inevitable, or, at least, would appear to be probable to 

a reasonable person in the place of the director sought to be held 

liable.”210 

 

”Wrongful trading” syftar dels till att kompensera borgenärerna som har lidit en ekonomisk 

förlust, dels till att det begränsade ansvaret inte utnyttjas på fel sätt.211 ”Wrongful trading” ses 

som ett oaktsamhetsansvar som vid en konkurs ökar möjligheterna för bolagets borgenärer att 

erhålla betalning från de personer som drivit verksamheten. Bolaget måste ha nått insolvens 

                                                            
207 Bachner T., Creditor Protection in Private Companies, s 22. 
208 Dotevall R., Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, Svensk juristtidning, s 890. 
209 Bachner T., Creditor Protection in Private Companies, s 20. 
210 Bachner T., “Wrongful Trading – A New European Model for Creditor Protection?”, European Business 
Organization Law Review 5, s 296. 
211 Ibid, s 297. 
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för att ansvar enligt ”wrongful trading” skall kunna aktiveras. Ärliga och hederliga directors 

skall inte bli föremål för ”wrongful trading”.212 

3.2.1.1 Section 214, IA 1986 

Section 214 IA 1986 berör ”wrongful trading” och stipulerar ett visst handlingssätt för 

bolagets directors då en insolvent situation har inträffat eller är nära att inträffa för bolaget. 

Om en director, eller en person som kan likställas med en director, uppfyller de rekvisit som 

gäller för ”wrongful trading” kan han bli ålagd att ekonomiskt kompensera bolaget för att 

återställa ersättningsnivån för borgenärerna. Det föreligger således en mer tydlig 

kompenserande karaktär, snarare än en straffande karaktär.213 Ansvar enligt ”wrongful 

trading” kan även göras gällande mot shadow directors.214 Detta är till fördel för bolagets 

borgenärer eftersom en vidare krets av personer som kan bli ansvariga för ”wrongful trading” 

blir aktuell.215 

3.2.1.2 Rekvisit 

Det uppställs fyra rekvisit för att ansvar enligt ”wrongful trading” skall kunna göras 

gällande:216 

 

1. Bolaget skall vara under ”insolvent liquidation”, vilket 

innebär att bolaget genomgår ett konkursförfarande på 

grund av att bolaget inte kan betala sina skulder.217 

2. Innan konkursförfarandets initierande skall det ha funnits 

en person som insett eller åtminstone borde ha insett att 

det inte skulle varit möjligt att undvika ”insolvent 

liquidation”.218 

3. Personen som nämns i punkten 2 skall ha haft en ledande 

ställning (director) i bolaget vid den aktuella tidpunkten.219 

4. Personen i fråga skall ha underlåtit att vidta alla möjliga 

åtgärder för att minimera borgenärernas förlust.220 

                                                            
212 Shulte R., “Wrongful Trading: An Imponent Remedy?”, Journal of financial crime, s 38f. 
213 Re Produce Marketing Consortium Ltd (1989) 5 B.C.C., p 597. 
214 IA 1986, sec 214 (7). 
215 Re Hydronan (Corby) Ltd [1994] 
216 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, 531f. 
217 IA 1986, sec 214 (2)(a) 
218 IA 1986, sec 214 (2) 
219 IA 1986, sec 214 (2) 
220 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, 531. 
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Bestämmelserna avseende ”wrongful trading” innehåller en plikt för bolagets directors att 

inleda ett konkursförfarande när bolaget nått insolvens. Konkursförvaltaren är den ende som 

har befogenhet att göra ”wrongful trading” gällande och egendom som återtas blir inte en del 

av bolagets tillgångar, utan ställs till direkt förfogande för bolagets oskyddade borgenärer 

med översyn från konkursförvaltaren.221 Bolagets directors får inte underlåta plikten att 

tillgodose borgenärernas behov och intresse genom oaktsamt handlande. De skall se till 

borgenärernas behov och intresse genom att minimera deras förlust när bolaget har nått 

insolvens.222 

3.2.1.3 Bevisbördan 

Konkursförvaltaren måste bevisa att bolagets directors insett eller åtminstone borde ha insett 

att bolaget, vid tidpunkten för avvecklandet, var i en sådan situation att det inte rimligen 

kunde undvika konkurs.223 Konkursförvaltaren har således bevisbördan för att ansvar enligt 

”wrongful trading” skall anses föreligga. Bolagets directors har dock bevisbördan för att 

ansvarsfrihet skall föreligga, vilket åskadliggörs i minimiregeln som presenteras i avsnitt 

3.2.3. 

3.2.2 Relevanstestet 

Vid vilken tidpunkt aktiveras ”wrongful trading”? Den frågan besvarar relevanstestet.224  

Någon tid före initieringen av bolagets avveckling, och insolvens föreligger, skall bolagets 

directors ha insett eller borde ha insett att det inte fanns någon rimlig utsikt att bolaget skulle 

kunna undvika konkurs. Från och med denna tidpunkt förväntas bolagets directors att inta ett 

mer riskmedvetet handlande i syfte att möta borgenärernas behov av skydd för deras 

fordringar på bolaget.225 Det är vid den tidpunkten som ansvar enligt ”wrongful trading” 

tidigast kan göras gällande gentemot bolagets directors.226 Relevanstestet är den del av 

section 214 IA 1986 som mest frekvent vållar argumentationer i domstolen; om bolaget 

verkligen har nått den punkt då det inte längre kan undvika konkurs. Eftersom relevanstestet 

kan ge en relativt bred tidsmässig ram bestämmer domstolen startpunkten för ansvaret enligt 

”wrongful trading” genom att välja ut en viss händelse i bolagets verksamhet som kan påvisa 

                                                            
221 Shulte R., “Wrongful Trading: An Impotent Remedy?”, Journal of financial crime, s 41. 
222 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, 464. 
223 Finch V., Corporate insolvency law: perspectives and principles, s 698. 
224 IA 1986, sec 214 (2)(b) 
225 Bachner T., Creditor Protection in Private Companies, s 54. 
226 Bachner T., “Wrongful Trading – A New European Model for Creditor Protection?”, European Business 
Organization Law Review 5, s 300. 
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insolvens. Denna tidpunkt är hänvisad till bolagets oförmåga att betala sina skulder.227 Efter 

genomfört relevanstest och aktivering av ”wrongful trading” kopplas ansvaret samman med 

directors culpösa handlande.228 

 

Följande citat återfinns i Re Continental Assurance Co of London plc och åskådliggör 

typfallet för tidpunkten när en director kan hållas ansvarig enligt ”wrongful trading”: 

 
“Closed their eyes to the reality of the company’s position, and carried on trading long after it 

should have been obvious to them that the company was insolvent and that there was no way out 

for it.  In those cases the directors had been irresponsible, and had not made any genuine attempt 

to grapple with the company’s real position.”229 

 

Efter genomfört relevanstest och ansvar enligt ”wrongful trading” aktiverats ställs bolagets 

directors inför tre möjliga val: 

 

1. De kan omedelbart besluta om att bolaget skall gå i 

konkurs och på så vis undgå eventuellt personligt ansvar 

enligt ”wrongful trading”.  

2. De tar varje steg, med insikten att minimera den 

potentiella förlusten för bolagets borgenärer.230 Den s.k. 

minimiregeln, vilken presenteras nedan. 

3. De beslutar att fortsätta bolagets verksamhet som tidigare 

med förhoppning om att de skall ta sig ut ur svårigheterna. 

 
Punkt 3 är ett konkret exempel på det beteende som lagstiftaren önskat eliminera med hjälp av 

”wrongful trading” och det personliga ansvaret. Bolagets directors gör ett i och för sig ärligt försök 

att få ordning på bolagets svårigheter, men detta ses ändock som verkningslöst från bolagets 

directors sida.231 

                                                            
227 Bachner T., “Wrongful Trading – A New European Model for Creditor Protection?”, European Business 
Organization Law Review 5, s 303. 
228 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, s 460. 
229 Re Continental Assurance Company of London plc, Singer v. Beckett, 2001 BPIR, p 769. 
230 IA 1986, sec 214 (3) 
231 Bachner T., “Wrongful Trading – A New European Model for Creditor Protection?”, European Business 
Organization Law Review 5, s 301. 

42 
 



3.2.3 Minimiregeln 

Om bolagets directors bevisar att de tagit varje möjligt steg med insikten om att minimera den 

potentiella förlusten för bolagets borgenärer erhåller de skydd mot ansvar enligt ”wrongful 

trading”.232 Bolagets directors kan visa att de agerat enligt minimiregeln genom att bevisa att 

de kontrakterat professionell konsult, hållit kontinuerliga styrelsemöten, vilka protokollförs i 

bevishänseende, och hålla borgenärerna och övriga personer i bolaget underrättade om den 

aktuella situationen.233 Den uppenbart mest lämpliga åtgärden är om directors kan bevisa att 

de sökt professionell rådgivning i en så tidig tidpunkt som möjligt. Dock kan inte uteblivna 

varningar eller råd från professionella rådgivare leda till att directors undgår ansvar enligt 

”wrongful trading”.234 

3.2.4 Objektivitetsregeln 

Bolagets directors skall bedömas utifrån ett objektivt perspektiv vad gäller kunskaper 

färdigheter och erfarenheter.235 Objektivitetsregeln avgör ”nivån”, eller standarden, för vad en 

director borde ha insett enligt relevanstestet. Bolagets directors skall inte enbart dömas 

utifrån vilka kunskaper, färdigheter och erfarenheter de faktiskt besitter, utan även utifrån den 

generella kunskapen, färdigheten, och erfarenheten som kan förväntas av en person i samma 

ställning och funktion.236 Objektivitetsregeln ställer således upp vissa grundläggande regler 

för vilka krav som kan ställas på en director, vilka är en kombination av subjektivitet och 

objektivitet.237 Objektiviteten utgör en slags lägsta standard för vad som kan anses vara 

bestämt och förutsatt att en normal omsorgsfull person borde ha agerat. Om en director inte 

uppfyller denna lägsta standard kan han aldrig åberopa det skydd som minimiregeln ställer 

upp, inte ens om han gör sitt bästa.238 Subjektiviteten fungerar som en höjning av kraven och 

utgår från vilka kunskaper, färdigheter och erfarenheter en director i realiteten anses besitta. 

De objektiva och subjektiva kraven kan alltså ses som ram, inom vilken objektiviteten ställer 

upp en lägsta nivå och subjektiviteten höjer kraven för vad en director borde insett.239 

 

                                                            
232 Bachner T., “Wrongful Trading – A New European Model for Creditor Protection?”, European Business 
Organization Law Review 5, s 300. 
233 Finch V., Corporate insolvency law: perspectives and principles, s 699. 
234 Dignam A. & Lowry J., Company Law, s 431. 
235 IA 1986, sec 214 (4) 
236 Finch V., Corporate insolvency law: perspectives and principles, s 699. 
237 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, s 535. 
238 Ibid, s 536. 
239 Ibid ,s 536f. 
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Om personen skulle anses besitta kunskaper, vilka är högre än vad som kan anses som normal 

kunskap skall standarden även höjas.240 En director´s kunskaper och färdigheter beror på de 

funktioner som är tilldelade denne. En director som ansvarar för marknadsföring kan inte 

förväntas besitta samma finansiella kunskaper och färdigheter som en director som är 

ekonomiansvarig.241 Objektivitetsregeln syftar således till att bolagets directors skall agera 

utifrån ett omsorgsfullt och objektivt handlande vid fortsatt verksamhet under bolagets 

insolvens.242 

3.2.5 Rättsföljden vid konstaterande av ”wrongful trading” 

Vid konstaterat ansvar enligt ”wrongful trading” uppkommer två möjliga rättsföljder; 

ekonomisk kompensation och/eller näringsförbud. I de fall en director ådöms att personligen 

utge ekonomisk kompensation skall denne bidra med ekonomiska medel till bolagets 

tillgångar. Den ekonomiska kompensationen skall motsvara den minskning av bolagets 

förmögenhetsmassa som skett från den tidpunkt då konkursförfarandet borde ha inletts, alltså 

vid relevanstestets aktivering av ”wrongful trading”, till dess att konkursförfarandet faktiskt 

påbörjades eller att bolaget försattes i konkurs.243 Domstolen beslutar om den slutliga 

ersättningsnivån. Domstolen kan även, om det anses lämpligt, besluta om näringsförbud för 

ansvariga directors.244 Näringsförbudet kan maximalt bli gällande i femton år.245 

Näringsförbudet gäller för agerande som director och övrigt arbete i ett bolags ledande 

funktioner.246 

3.2.6 Konkursförvaltarens roll 

Det finns vissa faktorer som en konkursförvaltare måste ta i beaktande när denne skall besluta 

om prövning av ”wrongful trading”. För det första skall en culpabedömning ske vad gäller 

directors handlande. Man ser till en director´s culpösa handlingar när man bedömer om 

”wrongful trading” föreligger och fastställande av ersättningsnivån. Om en director förfarit 

culpöst skall nivån av culpa avgöra ersättningsnivån till bolagets borgenärer.247 För det andra 

får man se till den faktiska situationen för aktuella directors, dvs. är det troligt att de 

                                                            
240 Bachner T., “Wrongful Trading – A New European Model for Creditor Protection?”, European Business 
Organization Law Review 5, s 298. 
241 Goode R.M., Principles of Corporate Insolvency Law, s 537. 
242 Re Sherborne Associates Ltd, [1995] B.C.C. 40.   
243Dotevall R., Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer, Svensk Juristtidning, s 890. 
244 Company directors disqualification Act 1986, sec 10. 
245 Company directors disqualification Act 1986, sec 10(2). 
246 Shulte R., “Wrongful Trading: An Impotent Remedy?”, Journal of financial crime, s 39. 
247 Re Produce Marketing Consortium Ltd (1989) 5 B.C.C. 399. 
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överhuvudtaget har ekonomiska möjligheter att erlägga ekonomisk kompensation till berörda 

borgenärer.248 

 
En culpös bedömning skall göras och bedömningen måste tas i beaktande av konkursförvaltaren, 

vilken har bevisbördan och domstolen tar oftast bara upp klara culpösa fall. Domstolen kan neka 

prövning om den anser att det inte föreligger en tillräcklig ”grad” av culpa från directors sida. 

3.2.7 Rättsfall 

Nedan följer tre engelska rättsfall som berör ”wrongful trading”, vilket syftar till att ge läsare 

en inblick i hur ”wrongful trading” kan uppenbara sig i verkligheten. 

3.2.7.1 Re Produce Marketing 

Rättfallet behandlar frågan om ersättningsbeloppet vid tillämpning av ”wrongful trading” och exempel på tydligt 

culöpst beteende. Re Produce Marketing var det första rapporterade fallet som berörde ”wrongful trading”.249 

Under en sjuårsperiod drevs ett bolag ständigt närmare insolvens. Exempel på faktorer som togs i beaktande vid 

frågan om ansvar enligt ”wrongful trading” var att bolagets directors dels ignorerade revisorns varningar, dels 

reducerade bolagets skulder till en bank, som var en skyddad borgenär, på bekostnad av de oskyddade 

borgenärerna.250 Detta är två tydliga exempel som visar på culpöst beteende och handlande från bolagets 

directors.  De hade även drivit bolaget i en alltför lång period, kantad av förluster, utan att ha förklarat bolaget i 

konkurs i rimlig tid. Bolagets två directors dömdes för ansvar enligt ”wrongful trading” till att kompensera de 

oskyddade borgenärerna med 75.000£. 

 

I rättsfallet fastslogs alltså vilka faktorer som spelar in i vid ersättningsnivån och frågan om culpa. 

Ersättningsbeloppet skall motsvara den minskning av bolagets förmögenhet som skett från och med den 

tidpunkten då avvecklingsförfarandet borde inletts till dess avvecklingsförfarandet de facto påbörjades eller att 

bolaget försattes i konkurs. Genom detta rättsfall fastställde domstolens det rättsliga förfarandet vid ”wrongful 

trading”. I målet konstaterades även att ”wrongful trading” främst hade en kompenserande karaktär. 

3.2.7.2 Re Continental Assurance 

Ur rättsfallet kan man utläsa att det i juni 1991 stod klart för ett bolags styrelse att bolaget hade betydande 

ekonomiska problem. Under ett par månaders tid höll bolagets styrelse flertalet möten där diskussioner fördes i 

syfte att få klarhet i om bolaget var solvent så att verksamheten kunde fortsätta i vanlig ordning. Under hösten 

fortsatte styrelsen aktivt försöka finna en mer långsiktig lösning för bolagets ekonomiska situation, bland annat 

genom en eventuell försäljning av bolaget. I december 1991 konstaterades dock att bolaget var insolvent. Den 

formella konkursbegäran lämnades emellertid inte in förrän i mars 1992, cirka tre månader efter bolaget blev 

insolvent, när det stod klart att någon köpare av bolaget inte funnits. Konkursförvaltaren anförde i sin talan mot 

styrelseledamöterna om ansvar för ”wrongful trading”.  

                                                            
248 Goode R., Principles of Corporate Insolvency Law, 2005, s 545. 
249 Dignam A. & Lowry J., Company Law, s 430. 
250 Re Produce Marketing Consortium Ltd (1989) 5 B.C.C. 399. 
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Målet ogillades dock eftersom att bolaget ansetts göra tillräckliga försök att minimera förluster för bolagets 

borgenärer, trots att den kritiska punkten passerat med över tre månader. 251 

 

Rättsfallet visar på den kritiska tidpunkten och bevissvårigheterna vad gäller den kritiska tidpunktens initiering, 

samt exempel på minimiregelns praktiska utförande. I detta fall ansågs försöket till försäljning av bolaget 

innebära att bolagets directors tagit varje steg med insikten om att minimera den potentiella förlusten för 

bolagets borgenärer. Bevisfrågan är således inte klar, utan bedömning skall ske i det enskilda fallet. 

3.2.7.3 Re Sherborne Associates Ltd 

Rättsfallet Sherborne Associates Ltd visar på ansvar för directors enligt wrongful trading. Bolaget bedrev 

verksamhet i februari 1987 med ett aktiekapital på £36.000 och i slutet av september 1987 översteg bolagets 

skulder dess tillgångar och bolaget ansågs insolvent. Bolaget hade under sina två år aldrig uppnått vinst i bolaget 

men fortsatte dock sin verksamhet och försattes sedermera i konkurs i februari 1989 med skulder över £100.000. 

Konkursförvaltaren hävdade att bolagets directors skulle ha insett, eller åtminstone borde ha insett, att bolaget 

oundvikligen drev mot insolvent liquidation redan i januari 1988, drygt ett år tidigare än  konkursen 

fastställdes.252 Domstolen fastslog dock att konkursförvaltaren inte hade bevisat att bolagets directors insett att 

bolaget inte kunde uppnå vinst. 

 

Rättsfallet visar på faktumet att trots ett bolag ständigt varit förlustbetungat inte automatiskt skall anses falla 

under ”wrongful trading”. Bolagets directors positiva inställning till bolagets verksamhet och framtid spelar 

således in vid tolkningen av ”wrongful trading”. 

                                                            
251 Re Continental Assurance Company of London plc, Singer v. Beckett, 2001 BPIR 733. 
252 Re Sherborne Associates Ltd, [1995] B.C.C. 
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3.2.8 Tidsmässigt förfarande avseende ”wrongful trading” 

 

 

 
 

              

             Bolaget hamnar i insolvens och kan inte  

                                                                                           betala sina skulder när de förfaller. (relevanstest) 

 

 

 

Konkursförvaltare utses och kan välja att dra bolaget X 

inför domstol för att söka ekonomisk kompensation. 

 

 

Konkursförvaltaren måste bevisa att ”wrongful trading” 

föreligger från bolagets directors sida. 

 

 

 

 

 

 

Om domstolen anser att ”wrongful trading” föreligger 

ådöms styrelseledamöterna att utge ekonomisk 

kompensation och eventuellt näringsförbud. 

 

Insolvens

Konkursförvaltare

Wrongful 
trading 

Sanktioner

Ansvarsfrihetsgrunder: 

• Minimiregeln 

• Objektivitetsregeln 
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47 
 



 

3.3 Sammanfattande synpunkter 

Jag har funnit vissa likheter mellan kapitalbristreglerna och ”wrongful trading”, främst dess 

syften. Syftet bakom båda reglerna är skyddet till fördel för borgenärerna och inskränkningen 

av det lagstadgade begränsade ansvaret. Dessa likheter visar på att den svenska och engelska 

lagstiftningen har använt sig av två olika rättsliga system för att uppnå ett särskilt och 

gemensamt ändamål. Här kan konstateras att det huvudsakliga syftet med rättsystemen är 

desamma; att skydda bolagets borgenärer. Denna faktor kan återkopplas till den sökta s.k. 

tertium comparationis och ger således ett idealt jämförelseobjekt. 

I svensk rätt använder man sig av uppkommen kapitalbrist i bolaget, medan man i engelsk rätt 

tar sikte på insolvens i bolaget. I svensk insolvensrätt anknyts bolagets ekonomiska situation 

till insolvensbegreppet, vilket innebär att en gäldenär inte rätteligen kan betala sina skulder 

och att denna oförmåga inte endast är tillfällig och bolaget skall då försättas i konkurs.253 

Svensk rätt skiljer således på insufficiens och insolvens i bolagsrätten, medan man i engelsk 

rätt kopplar samman den insolvensrättsliga lagstiftningen med bolagsrätten. 

Kapitalbristreglerna och ”wrongful trading” leder i sin yttersta form till ett personligt ansvar 

för bolagets ledning, vilket är en inskränkning av det begränsade ansvaret i den svenska och 

engelska bolagsrätten. 

 

En viktig synpunkt är bevisgrunden för ”wrongful trading” och kapitalbristreglerna. Vid 

åberopande av kapitalbristreglerna är det borgenärerna som har den huvudsakliga bevisbördan 

för att visa att kapitalbrist föreligger. Vid ”wrongful trading” är det konkursförvaltaren som 

har den huvudsakliga bevisbördan för att ”wrongful trading” anses föreligga. För att 

styrelseledamöter och directors skall undgå personligt ansvar måste en engelsk director 

bevisa att han inte agerat oaktsamt och en svensk styrelseledamot måste bevisa att han inte 

förfarit försumligt. Det kan således sägas existera ett liknande exculperingsansvar i båda 

lagstiftningarna, vilket leder till att det i båda fallen krävs en culpabedömning. 

 

Slutligen är de svenska kapitalbristreglernas tidsmässiga förfarande värda att notera. 

Tidsförfarandet kan uppgå till omkring ett år och inkluderar kallelsefrist (1-2 månader), 

rådrumsfrist (8 månader) och likvidationsansökan (2 veckor). 

                                                            
253 Konkurslagen, 1 kap 2 § 2 st. 
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4. Övriga influenser  

Liksom de flesta andra rättsliga bestämmelser som existerar i Sverige influeras även den 

svenska aktiebolagsrätten av EG-rätten. Särskilt med tanke på det andra bolagsdirektivet, 

vilket har haft stort inflytande på aktiebolagsrättens utveckling. 

4.1 Europeiska influenser 

I syfte att uppnå en gemensam marknad för varor och tjänster inom den europeiska unionen 

har det ansetts nödvändigt att säkerställa att nationella bolagsrättsliga lagstiftningar blir 

relativt lika till sin utformning och sitt innehåll. EG-rätten har, i dagsläget, ingen gemensam 

bolagslagstiftning, dock förespråkar EG-fördraget (härefter benämnt EGF) att nationella lagar 

skall sträva mot en likvärdig bolagslagstiftning.254 Motivet till harmonisering av 

aktiebolagsrätten är att man anser att utan en harmonisering skulle det vara svårt att öka den 

fria rörligheten av varor och tjänster inom EU.255 Avsaknaden av gemensamma 

borgenärsskyddsregler anses exempelvis underminera den fria etableringsrätten inom EU, 

vilket även Centros-målet kom att påvisa. Etableringsfriheten i EGF har som syfte att 

stipulera regler för att uppnå en intern marknad. 

 
Centros-målet – mål C-212/97, Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen är ett banbrytande 

mål på den europeiska bolagsrättsliga arenan. Förevarande mål behandlar etableringsfriheten i 

artiklarna 52 och 58 EGF. 

 

Två danska medborgare registrerade ett brittiskt private limited company, Centros Ltd, och 

upprättade en filial till bolaget i Danmark. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen256 avvisade Centros 

ansökan för registrering av en dansk filial till det brittiska private limited bolaget med 

motiveringen att bolaget inte bedriver någon näringsverksamhet i England och att man således 

endast önskade kringgå tillskjutandet på ett minsta aktiekapital om 200 000 DKR.257 I målet 

klargjordes att det ej spelade någon roll för betydelsen om för etableringsrätten om bolaget inte 

drivit någon verksamhet sedan bildandet i England. Att bilda ett bolag i en medlemsstat i syfte att 

upprätta en filial i en annan medlemsstat, med mindre restriktiva bolagsrättsliga regler, skall 

således ses som ett utövande av den, enligt EG-fördraget, fastslagna etableringsfriheten.258 

                                                            
254 Art 44(2)(g) EGF 
255 Bergström C. & Samuelsson P., Aktiebolagets grundproblem, andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 
2001, s 54. 
256 Generalstyrelsen för det danska ministeriet för industri och handel 
257 Mål C‐212/97, p 7. 
258 Mål C‐212/97, p 27. 
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4.2 Direktiv 77/91/EEG 

Det andra bolagsdirektivet, direktiv 77/91/EEG, antogs 1976 i syfte att underlätta bolags 

verksamhet på den gemensamma marknaden genom att i medlemsstaterna skapa en 

gemensam skyddsnivå för den part som på ett eller annat sätt träder i förbindelse med ett 

bolag hemmahörande i gemenskapen.259 Det andra bolagsdirektivet syftar vidare till att 

skydda medlemsstaternas och tredjeparts intressen och samordna de nationella 

bestämmelserna inom följande områden: bolagsbildning, krav på minimikapital, utdelning till 

aktieägare, ökning och minskning av kapital.260 Det övergripande syfte är således att fastställa 

villkor som skall vara uppfyllda för att säkerställa att ett bolags kapital bevaras i 

borgenärernas intresse. Det andra bolagsdirektivet är endast tvingande för publika aktiebolag 

och public limited companies.261 Detta innebär att någon gräns för ett minimiaktiekapital inte 

finns för privata aktiebolag eller private limited companies. Således är det upp till varje 

medlemsstat att bestämma nivån på ett eventuellt minimiaktiekapital. Detta förklarar de 

nationella skillnaderna hos aktiebolagen, Sveriges nuvarande nivå på 100 000 SEK och 

Englands nivå på £1. När en betydande förlust av aktiekapitalet har uppstått, skall en kallelse 

gå ut till bolagets bolagsstämma för prövning om en eventuell upplösning av bolaget. De 

uppställda tidsramarna för detta förfarande är lämnat åt medlemsstaterna och den nationella 

lagstiftningen att själva besluta om.262  

4.3 KOM (2003) 284 

I EU-Kommissionens handlingsplan för en modernare och effektivare företagsstyrning i 

Europeiska unionen263 nämns ”wrongful trading” som förslag till vägledning för ett säkrare 

borgenärsskydd. Åtgärden rekommenderas att implementeras med hjälp av lagstiftning - 

genom direktiv eller direktiv om ändring av befintlig lagstiftning.264 Implementering av 

”wrongful trading” i den EG-rättsliga bolagslagstiftningen skall öka styrelsens ansvar och 

sedermera borgenärernas skydd. Metoden skall således utgå från ”wrongful trading” och 

ledningen i ett bolag skall kunna hållas personligen ansvariga för bolagets konkurs om 

                                                            
259 Skog R., ”EG, EES och den svenska aktiebolagslagen”, Juridisk Tidsskrift, s 387. 
260 KOM (2003) 284, s 2. 
261 Direktiv 77/91/EEG, art 6. 
262 Ibid, art 17. 
263 KOM (2003) 284, Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union ‐ 
A Plan to Move Forward 
264 KOM (2003) 284, s 25. 
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bolaget inte anses kunna fortsätta att betala sina skulder och styrelsen inte beslutar att försätta 

bolaget i konkurs.265 

4.4 SOU 2008:49 

Delbetänkandets huvudförslag innebär att kravet på ett minsta aktiekapital för svenska privata 

aktiebolag sänks från 100 000 SEK till 50 000 SEK. Inga vidare lagändringar i dagens 

aktiebolagslag skall ske. Det har inte funnits några grunder för att företagandet i Sverige 

skulle öka vid en eventuell sänkning av aktiekapitalet, däremot har det funnits skäl att anta att 

en sänkning av aktiekapitalet kan ha betydelse för den enskildes val av företagsform. En 

förestående trend inom EU är att bilda bolag i andra medlemsländer där kravet på aktiekapital 

är lägre och sedan driva verksamheten genom en filial i hemlandet, vilket anses utgöra ett 

argument för en sänkning.266(se Centros-målet) Det hävdas att kravet på ett 

minimiaktiekapital har betydelse för de oskyddade borgenärerna, exempelvis staten eller 

borgenär som på grund av okunnighet, bristande vilja eller bristande information inte skyddat 

sitt intresse genom relevant säkerhet.267 En sänknig av minimiaktiekapitalet skulle kunna 

resultera i ökade krav på krediter från banker, kreditinstitut och leverantörer. Aktiebolag och 

dess borgenärer skulle bli tvingade att reglera sina mellanhavanden på en avtalsrättslig väg 

och på så vis skulle en eventuell ökning av administrativa kostnader bli aktuell. Slutligen 

hävdas att minimiaktiekapitalet agerar likt en seriositetsspärr som anses utgöra ett hinder för 

personer som önskar starta aktiebolag i ett oseriöst syfte.268 

 

Bakgrunden till de svenska kapitalbristreglerna är att det ansetts lämpligt att införa en gräns 

som ställer upp en gräns för hur långt en förlusttyngd verksamhet får fortgå innan bolaget i 

borgenärernas intresse antingen inleder en avveckling av bolaget eller vidtar lämpliga åtgärder 

för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Vidare presenteras faktumet att 

kapitalbristreglerna tar sikte på insufficiens i bolaget, dvs. att skulderna överstiger 

tillgångarna. Insufficiens som måttstock kan även, potentiellt, bidra till att bolag väljer ett så 

lågt aktiekapital som möjligt.269 

                                                            
265 Ibid, s 16. 
266 SOU 2008:49, s 11f. 
267 Ibid, s 12. 
268 Ibid, s 13. 
269 Ibid, s  91. 
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5. Analys 

För att kunna framställa en ändamålsenlig analys av min frågeställning måste jag 

inledningsvis beröra och utröna det svenska aktiekapitalet och svensk lagstiftnings krav på ett 

minsta aktiekapitals vara eller inte vara. Analysen tar sin utgångspunkt från ett svenskt 

perspektiv vad gäller borgenärsskyddet och reglerna där omkring. 

5.1 Det svenska aktiekapitalets vara eller inte vara? 

Det svenska aktiekapitalets syfte har genom tiden varit att agera som en slags 

förmögenhetsbuffert, vilket har setts som en viss garanti för bolagets borgenärer, vari de kan 

söka betalning för sina fordringar. Som tidigare presenterats i SOU 2008:49 och Centros-

målet rör sig den europeiska bolagsrätten mot enklare regelverk och mindre eller helt slopade 

krav på ett minsta aktiekapital. Detta får visa att den förestående trenden inom Europa blickar 

mot ett lägre aktiekapital och att Sverige är uppenbart benägna av att följa denna utveckling i 

och med den kommande sänkningen av minimiaktiekapitalet. 

 

En fråga som är av stor vikt och som särskilt måste beröras är vilka faktiska fördelar ett 

minsta krav på ett aktiekapital har i dagens läge? Genom doktrin och rättsfall har jag funnit att 

det existerar två huvudsakliga tillvägagångssätt för borgenärer att tillvarata sitt ekonomiska 

intresse hos ett bolag i England. För det första ställer en bank upp krav på en viss ”nivå” av ett 

minsta eget kapital i bolaget vid utlåning, vilket sker genom en avtalsrättslig väg. För det 

andra används direkta kontraktuella förbindelser mellan bolag och leverantörer. Borgenären 

säkrar således sin fordran hos bolaget genom att exempelvis ställa krav på vissa säkerheter, 

personlig borgen, återtagandeförbehåll på levererade varor etc. Enligt min uppfattning talar 

dessa argument för att aktiekapitalets funktion borde kunna ersättas fullt ut med enskilda 

kontraktuella relationer mellan bolag och dess borgenärer, vilket i dagsläget även sker i 

praktiken i Sverige. 

 

Andersson har i en debattartikel i Dagens Industri klartgjort hans åsikt vad gäller den 

föreslagna och nu kommande sänkning av det lägsta tillåtna aktiekapitalet, vilken innefattar 

ett kraftigt motsättande mot aktiekapitalets förekomst.270 Andersson hävdar att den 

                                                            
270 Andersson J., ”Regeringen har inte tänkt klart om aktiebolagslagen”, Dagens Industri, måndag 16 nov 2009, s 
4. 
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förevarande utredningen SOU 2008:49 till viss del har förbisett eller ignorerat elementär 

information, vilket följande citat, hämtat ur artikeln, visar: 

 

”Svagheten i den utredning som låg till grund för regeringens förslag, liksom den 

efterföljande lagrådsremissen, är att internationell och skandinavisk juridisk och 

ekonomisk forskning på området antingen har förbisetts eller ignorerats. Numera 

är det få forskare som tror att ett krav på minsta aktiekapital över huvud taget 

fyller någon meningsfull funktion, inte ens hinder mot oseriösa företagare.”271 

 

I utredningen SOU 2008:49 sägs att ”Kravet på ett minsta aktiekapital har i svensk rätt 

historiskt uppfattats ha stor betydelse för borgenärsskyddet.”.272 Detta påstående kan tolkas 

som att resonemanget kring minimiaktiekapitalet har en stark historisk förankring och enligt 

min uppfattning bör man inte uteslutande se till historien när man analyserar en lag utan 

istället blicka framåt och ta hjälp av aktuell forskning och de erfarenheter som existerar hos 

andra länder och lagstiftningar. Citatet från Anderssons debattartikel får visa att sådan 

forskning inte har använts i den utsträckning som det borde i utformningen av regeringens 

förslag. Att endast se till historien och behålla de nuvarande kapitalbristreglerna i svensk rätt i 

syfte att upprätthålla en kontinuitet i lagstiftningen anser jag vara felaktig. Man bör istället 

överge föråldrade system om inte faktiska skäl för bevarande av aktuella regler finns och 

istället lägga större vikt vid doktrin, forskning och erfarenheter från andra lagstiftningar. 

 

Jag har funnit att aktiekapitalets vara eller inte vara, resultera i ett inte vara. Främst på grund 

av att om ett reellt skydd verkligen skall ge någon verkan genom att agera som en 

förmögenhetsbuffert måste nivån spegla någon rimlig kvantitativ nivå, vilket jag anser inte är 

fallet i dagsläget. I verkligheten agerar de svenska borgenärerna likt de engelska 

borgenärerna, genom att själva ställa krav på säkerheter i olika former för att säkerställa deras 

fordringar på bolaget. Vilken bank skulle förlita sig på ett bolags aktiekapital som säkerhet 

vid utlåning i miljonklassen? Mitt spontana svar är ingen alls. Detta resonemang tycker jag 

speglar verkligheten vad gäller problematiken kring aktiekapitalets vara eller inte vara. 

 

                                                            
271 Andersson J., ”Regeringen har inte tänkt klart om aktiebolagslagen”, Dagens Industri, måndag 16 nov 2009, s 
4. 
272 SOU 2008:49, s 82. 
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Den svenska regeringen önskar att göra det enklare för svenska aktiebolag att etablera sig i 

syfte att öka ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige.273 Frågan är om regeringen 

borde blicka mot ett avskaffande av kravet på ett minsta aktiekapital i syfte att öka den 

ekonomiska tillväxten och sysselsättningen och därmed erhålla en mer attraktiv 

aktiebolagslagstiftning? 

5.2 Aktiekapitalets miniminivå – ett spel för gallerierna? 

Jag anser att de som förespråkar ett bevarande av ett minsta aktiekapital i syfte att skydda 

borgenärer genom att låta aktiekapitalet agera likt en förmögenhetsbuffert är passé i och med 

sänkningen av aktiekapitalet. Jag kan inte se att 50 000 SEK skulle fungera som en effektiv 

buffert för bolagets borgenärer att uthämta sina fordringar ur. Min uppfattning är att man 

istället bör låta borgenärerna själva skapa ett visst skydd för dem genom att begära säkerheter, 

personlig borgen eller kräva återtagandeförbehåll för levererade varor och ställa upp krav på 

ett minsta aktiekapital i det enskilda fallet. Aktiekapitalet som system är förlegat och måste 

ses över för att underlätta företagandet och borgenärsskyddet. Företagande i allmänhet är 

förknippat med visst risktagande från alla berörda parter (ägare, leverantörer, anställda etc.) 

och vid avveckling på grund av ekonomiska problem kan man som borgenär inte 

hundraprocentigt räkna med att erhålla full betalning för sina fordringar. Ett ytterligare starkt 

argument mot avskaffande av ett minimiaktiekapital är att ett minsta krav på aktiekapital kan 

vara hämmande för vissa branscher. Konsult- och tjänsteverksamhet är exempel på branscher 

där ett högt aktiekapital kan ses som ett orimligt krav och kan verka hämmande för 

nyföretagande inom denna bransch. Med tanke på att majoriteten av de nyetablerade bolagen i 

Sverige finns inom tjänstesektorn kan det svenska nyföretagandet hämmas med ett 

minimiaktiekapital och därmed även motverka regeringens mål avseende ökad nyetablering 

på den svenska marknaden.274 

5.3 Kapitalbristreglerna 

Dessvärre så tror jag inte att lagstiftaren kan ta bort aktiekapitalet hur som helst med tanke på 

ABL:s nuvarande form och funktion. Aktiekapitalet, vi kan även tala om bolagets bundna 

kapital, är kopplat till fler lagbestämmelser än bara kapitalbristreglerna, varför påtagliga 

förändringar hade krävts vid ett borttagande av krav på ett minsta aktiekapital. 

Värdeöverföringsreglerna är exempel på bestämmelser som står i direkt relation med bolagets 

aktiekapital, vilka skulle bli tvungna att förändras vid ett borttagande av minimiaktiekapitalet. 
                                                            
273 Kommittédirektiv 2007:132, s 1f. 
274 Kommittédirektiv 2007:132, s 4. 

54 
 



Kapitalbristreglerna är hävdade med både för- och nackdelar. En fördel med 

kapitalbristreglerna kan vara den lagstadgade rådrumsfristen, vilken dock även kan vara en 

uppenbar nackdel. Bolaget, eller snarare bolagets ledning, har åtta månader på sig att ”vända 

skeppet”. Kapitalbristreglernas tidsförfarande kan uppgå till nästan ett helt år från 

skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, vilket kan leda till att 

förmögenhetsmassan urvattnas än mer och resulterar i en mindre buffert för bolagets 

borgenärer än om avvecklandet skulle skett tidigare. Man får dock nämna att det finns viss 

chans att bolaget lyckas vända på den negativa trenden genom att få en relativt lång frist för 

att verka för en förändring. Man får dock beakta faktumet att när ett bolag har hamnat i så 

pass svåra ekonomiska problem då tvångslikvidation ligger nära till hands krävs stora 

resurser, vilka ofta inte finns tillgängliga. 

5.4 Kapitalbristreglerna i ljuset av kommande sänkning 

Kapitalbristreglerna ställer upp en gräns som i realiteten talar om när ett bolag skall anses 

likvidationsförpliktat, dvs. nå en kritisk gräns när bolagets egna kapital understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet. Vad blir konsekvenserna efter den kommande sänkningen av 

aktiekapitalet när kravet hamnar på 50 000 SEK och den kritiska gränsen sänks till 25 000 

SEK? Min uppfattning är att kapitalbristreglerna riskerar att spela ut sin roll och i stort sett bli 

helt meningslösa. Den tidigare praktiska gränsen fyller således ingen egentlig funktion längre, 

utan blir endast en utfyllnad av lagrum. Borgenärerna har endast en förmögenhetsmassa på 25 

000 SEK att söka ersättning ur. Denna nivå leder enbart till en praktisk gräns utan någon 

faktisk innebörd och syfte. Enligt mig spelar inte ens den uppsatta praktiska gränsen någon 

som helst roll i detta läge. Man kan till och med hävda att den skulle förbli värdelös ur ett 

praktiskt perspektiv för bolagets borgenärer på grund av den låga nivån. 

 

Min uppfattning är att de svenska kapitalbristreglerna och dess förfarande är komplexa, 

tidsödande och alltför omfattande, vilket kan ge upphov till stora och onödiga administrativa 

kostnader för bolaget. I SOU 2008:49 framhålls just detta faktum att det svenska regelverket 

uppfattas som krångligt och medverkar till ökade administrativa kostnader.275 Regeringen har 

som målsättning att sänka de administrativa kostnaderna för svenska företag med en 

minskning motsvarande 25 % till år 2010. Denna målsättning är en del av regeringens strategi 

för ökad ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige.276 För att uppnå denna 

                                                            
275 SOU 2008:49, s 41. 
276 Kommittédirektiv 2007:132, s 2. 
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målsättning vore det av vikt att lagstiftaren såg över kapitalbristreglernas utformning och 

funktion, vilka uppenbarligen uppfattas som påtagligt komplexa och administrativt betungade. 

Enligt bolagsregistret framgår att år 2007 hade 81 % av samtliga svenska privata aktiebolag 

ett minsta aktiekapital som exakt motsvarar ABL:s minimikrav på 100 000 SEK.277 Jag tycker 

dessa siffror bevisar att det inte finns något större intresse hos de privata aktiebolagen att ha 

ett ökat aktiekapital och att de snarare önskar ett lägre aktiekapital. Aktiekapitalets karaktär av 

ett bundet eget kapital och en förmögenhetsmassa som skall svara för bolagets skulder borde 

resultera i att ju högre aktiekapital desto högre säkerhet borde bolagets borgenärer erhålla. Ur 

en borgenärssynpunkt hade ett högre krav på ett minsta aktiekapital medfört att borgenärerna 

kan söka betalning för sina fordringar ur en större förmögenhetsmassa. Dock uppkommer 

frågan om hur stor förmögenhetsmassan skall anses vara för att skapa ett reellt säkert skydd 

för borgenärerna? Individuella förhållanden och överenskommelser mellan bolaget och 

borgenären skulle kunna ge en mer rättvis bild av bolagets faktiska situation och avtalens 

innehåll skulle således spegla det enskilda bolagets verkliga situation. 

5.5 Insolvens vs. Insufficiens 

I svensk lagstiftning finns två tillvägagångssätt för att avveckla ett bolag; konkurs och 

likvidation. Konkurs tar sikte på insolvens i bolaget, medan likvidationsprocessen tar sikte på 

insufficiens och kapitalbrist. Frågan är vilken grund, eller ”måttstock”, som anses vara den 

mest funktionsdugliga i en faktisk situation? ”Wrongful trading” tar sikte på insolvens vid 

avvecklingen hos ett bolag. Jag anser att insolvens, vilket även SOU 2008:49 berör, som 

måttstock skulle bidra till ett tidigare agerande hos bolaget vid ekonomiska svårigheter. Enligt 

mig är tidsaspekten en viktig del i borgenärsskyddet. Ju tidigare man kan agera desto större 

chans har bolagets borgenärer att erhålla betalning för sin fordran på bolaget. Ju längre tiden 

löper desto mer minskar bolagets förmögenhetsmassa, ur vilken borgenärerna skall söka 

ersättning. SOU 2008:49 talar om att desto lägre aktiekapital ett bolag har, ju större risk är det 

att insolvens inträder först, dvs. före insufficiens anses inträda. Detta uttalande får ses som ett 

viktigt argument som i högsta grad blir aktuell efter genomförd sänkning av 

minimiaktiekapitalet. Som ovan nämnts har en betydande del, 8 av 10 bolag, av de svenska 

privata aktiebolagen exakt det minsta aktiekapitalet som krävs enligt lag. Även dessa siffror 

får tala för insolvens som måttstock. Insolvens skulle alltså i praktiken kunna varna bolagets 

borgenärer och tvinga bolagets ledning och aktieägare att agera vid ett tidigare stadium än vad 

som är fallet vid insufficiens och kapitalbrist. Enligt min åsikt är insolvens, ur ett 

                                                            
277 SOU 2008:49, s 44. 
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borgenärsskyddsperspektiv, ett mer funktionellt och faktiskt verktyg i syfte att varna och 

tvinga bolagets ledning att agera vid ett tidigare stadium och på så vis minska borgenärernas 

risk att förlora ersättning för deras fordringar på bolaget. Målet med ett borgenärsskydd måste 

ändå vara att säkerställa deras rätt och upptäcka ett bolags ekonomiska situation i ett så tidigt 

skede som möjligt och tvinga bolagets ledning att agera. När ett bolag hamnar i svåra 

ekonomiska trångmål och insolvens står nära inpå, eller redan har nåtts, återspeglar detta 

betalningssvårigheter. Vid kapitalbristreglerna måste det egna kapitalet understiga det 

registrerade aktiekapitalet och denna relation speglar inte den verkliga situationen som ett 

insolventmått hade gjort. Om bolaget inte kan betala sina skulder eftersom de inte har några 

ekonomiska medel till detta blir bolaget även oförmöget att erhålla ytterligare krediter och 

verksamheten kommer slutligen att utvattna sin ekonomiska förmåga och ekonomiska 

möjligheter att komma ur de ekonomiska svårigheterna. Insolvens visar på hur den faktiska 

betalningsförmågan ser ut hos bolaget; kan bolaget betala sina skulder i tid eller inte? Skall 

den svenska lagstiftaren eventuellt blicka mot ”wrongful trading”, vilket tar sikte på 

insolvens? 

5.6 ”Wrongful trading” – ett praktiskt alternativ? 

I Svensk Juristtidning skrev Dotevall att EU-kommissionen har hämtat inspiration från 

”wrongful trading” till förslag för ett nytt enhetligt borgenärsskydd. Ett skäl till att EU-

kommissionen har valt ”wrongful trading” som förebild är att ansvarsgrunden är knuten till 

bolagets insolvens. Insolvens som måttstock anses bidra till snabbare och tidigare reaktioner 

från bolagsledningen än i de fall handlingsplikten är knuten till relationen mellan bolagets 

egna kapital och det registrerade aktiekapitalet.278 

 

Shulte flaggar för de svåra bevismöjligheterna och kostnadsaspekten som ”wrongful trading” 

för med sig. Konkursförvaltare har svårigheter och kostnader med att samla in bevismaterial 

och bevisa när tidpunkten för ansvar enligt ”wrongful trading” aktiverats. Dessa svårigheter 

och höga kostnader bidrar till att lagen inte tillämpas i den utsträckning som den borde. Detta 

leder till att konkursförvaltaren endast tar sig an sådana fall som är synnerligen klara, vilket 

ger vissa processuella och rättstekniska konsekvenser. Om en lagstadgad bestämmelse inte 

kommer till prövning, vad fyller den då för funktion? Om man ser till de svenska 

kapitalbristreglerna föreligger även där en liknande bevissituation och enligt mig är 

                                                            
278Dotevall R., Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för det bolagsborgenärer, SvJT s 889. 
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bevissvårigheter ofrånkomliga i situationer där två parter är oense, vare sig det berör 

”wrongful trading” eller kapitalbristreglerna. 

 

Det finns, som tidigare nämnts, två huvudsakliga syften med ”wrongful trading”, dels ett 

incitament för att bolagets directors skall agera enligt de minimibestämmelser som stipuleras, 

dels förhindra att det begränsade ansvaret utnyttjas på fel sätt. Enligt min uppfattning får 

”wrongful trading” ytterligare anses syfta till att verka i ett motverkande och avskräckande 

syfte. Ur det perspektivet anser jag att Shulte´s uppfattning om att regeln inte fyller någon 

faktisk funktion inte alls stämmer. Att en lag fyller ett motverkande syfte är minst lika viktigt 

som att den de facto prövas i domstol för att bestämma dess värde som lagregel. 

 

Med ”wrongful trading” skulle man kunna lösa vissa delar i den problematik som eventuellt 

existerar vad gäller seriositetsfrågan om aktiebolag och dess företrädare. ”Wrongful trading” 

ses som ett moraliskt reglage och aktiveras om en styrelseledamot inte uppträder eller handlar 

moraliskt korrekt enligt de lagstadgade reglerna. På så vis kan man genom ett ansvarsinstitut 

såsom ”wrongful trading” komma åt de oseriösa styrelseledamöterna och oseriösa bolagen på 

ett effektivt vis då ansvaret träder i kraft relativt tidigt i jämförelse med kapitalbristreglerna. 

 

Skulle ”wrongful trading” kunna öka förtroendet hos ett aktiebolag? Styrelsen i ett aktiebolag 

ansvarar och bevakar att aktiekapitalet hålls intakt. Skyddet för borgenärerna kommer att 

försvagas vid en eventuell sänkning av aktiekapitalet och därigenom också förtroendet hos 

styrelsen och bolaget. Förtroendet är en viktig aspekt vid relationer mellan bolag och övriga 

aktörer. ”Wrongful trading” tar sikte på bolagets likviditetsutveckling, vilket ger ett ökat 

fokus på bolagets likviditet och betalningsförmåga på kort sikt. Enligt min uppfattning skulle 

detta system ta sikte på ett mer verkligt samband än dagens svenska kapitalbristregler och 

bidra till större nytta för svenska företagare och näringslivet i stort. Bolag som inte håller de 

ekonomiska måtten för att driva sin verksamhet skulle sållas bort, vilket förhoppningsvis 

skulle medföra att fler oseriösa bolag sållas bort från den svenska marknaden och på så vis 

skapa ett större förtroende hos bolag och även dess borgenärer. Borgenärer skulle då inte ingå 

dåliga relationer med oseriösa eller illikvida bolag och på så sätt riskera sin fordran på 

bolaget. 
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5.7 Fördelar och nackdelar med ”wrongful trading” 

Fördelar med ”wrongful trading” i jämförelse med de svenska kapitalbristreglerna är att 

”wrongful trading” relaterar till ett bolags verkliga finansiella situation. De svenska 

kapitalbristreglerna tar sikte på en situation som kan spegla en något skev utveckling. Jag 

finner ”wrongful trading” avsevärt mer enkel vad gäller regelns process och utformning. I 

jämförelse med det engelska systemet framstår de svenska kapitalbristreglerna som relativt 

tekniska och administrativa. De svenska kapitalbristreglerna kan ses som ett väldigt tungrott 

och utdraget system, och inte alls lika flexibelt som ”wrongful trading”, främst med tanke på 

kapitalbristreglernas långa tidsförfarande. Den svenska processen kan ta närmare ett år från 

och med att kapitalbrist uppmärksammats och personer kan riskera att drabbas av personligt 

ansvar. Man får även ha i beaktande att det personliga ansvaret, enligt de svenska 

kapitalbristreglerna, riskerar att träda i kraft efter rådrumsfristens slut och styrelseledamöterna 

svarar endast för skulder som uppkommer efter denna tidpunkt. Vid ”wrongful trading” 

inträder ansvar, eller risken att ådra sig personligt ansvar, redan vid aktivering av ”wrongful 

trading”. Ansvar enligt ”wrongful trading” kan således inträda tidigare än kapitalbristreglerna 

och directors ansvarar även för gamla skulder och förpliktelser. 

 

Om man ser till potentiella nackdelar vad ett införande av ett ansvarsinstitut liknande 

”wrongful trading” skulle kunna leda till sluter jag upp i två huvudsakliga argument. 

Tidpunkten, som relevanstestet har i syfte att bestämma, kan vålla vissa problem. 

Relevanstestet initierar ett visst riskmedvetet handlande för bolagets directors. Denna 

riskmedvetenhet kan tänkas bli alltför långtgående och bolagets directors kan på grund av 

rädsla för att drabbas av personligt ansvar bli alltför försiktig i sina beslut och bolaget kan 

påverkas negativt av den anledningen. Enligt min uppfattning måste en avvägning ske mellan 

bolagsledningens riskmedvetenhet och borgenärernas skydd för deras fordringar på bolaget. 

Bolagets ledning kan uppfatta situationen som att de inte har något att förlora och tar således 

högre risker för att generera högre resultat och därmed lyckas undvika att bolaget hamnar i 

konkurs. Om denna strategi misslyckas blir dock borgenärerna lidande och de kan hamna i en 

värre situation än tidigare vad gäller möjligheten att erhålla betalning för sina fordringar. 

Bolagets aktieägare riskerar endast att förlora deras satsade kapital, vilket de tillsköt bolaget 

vid bolagsbildningen, och ”wrongful trading” tar just sikte på att bolagets directors gör en 

korrekt avvägning vid denna situation för att undvika att ansvar enligt ”wrongful trading” 

görs gällande. 
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En ytterligare uppenbar nackdel med ”wrongful trading” kan vara att man inte erhåller någon 

lagstadgad rådrumsfrist, vilket existerar i de nuvarande svenska kapitalbristreglerna. Det finns 

i stort sett alltid en potentiell chans för att ett bolag skall kunna komma ur sina ekonomiska 

svårigheter. Detta scenario är oftast att föredra för alla parter; bolaget genererar avkastning 

och borgenärerna har återigen möjlighet att erhålla betalning för sina fordringar ur bolagets 

förmögenhetsmassa. Ur denna rådrumsfrist kan dock en viss konflikt mellan två scenarion 

uppstå. Det ena scenariot verkar för en rådrumsfrist och en chans för bolagets borgenärer att 

erhålla betalning ur bolagets förmögenhetsmassa om de lyckas läka kapitalbristen. Det andra 

scenariot är att bolaget, under rådrumsfristen, förvärrar situationen och möjligheten för 

borgenärerna att erhålla betalning för sina fordringar. Vilket scenario har störst risk att 

inträffa? Min uppfattning är att det senare scenariot har störst risk att inträffa på grund av dels 

det faktum att de är i långt gången ekonomisk negativ trend av en anledning, dels att 

förtroendet hos borgenärerna och de potentiella framtida borgenärerna oundvikligen har fått 

sig en negativ törn. 

 

Jag tycker att ”wrongful trading” och dess minimiregel, vilken innebär att bolagets 

styrelseledamöter skall handla med insikten om att minimera borgenärernas risk, fyller en 

viktig funktion för borgenärernas skydd. Denna minimiregel ställer upp krav på bolagets 

ledning och paralleller kan dras till styrelsens handlingsplikt och bestämda handlingsmönster 

vid de svenska kapitalbristreglerna, vilka också ställer upp vissa minimiregler för styrelsen. 

Jag anser dock att ”wrongful trading” och dess förfarande har ett mer konkret 

handlingsmönster genom en viss minimistandard som skall följas för att undvika personligt 

ansvar för bolagets förpliktelser. 

5.8 Implementering av ”wrongful trading” i svensk aktiebolagslagstiftning 

Vid en eventuell implementering av ”wrongful trading” i den svenska aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen måste man ta hänsyn till olikheterna i det svenska och engelska 

borgenärsskyddet och aktiebolagslagstiftning. ”Wrongful trading” återfinns i den 

insolvensrättsliga regleringen och pålägger bolagsledningen en plikt att inleda ett 

konkursförfarande då bolaget går dåligt och de svenska kapitalbristreglerna återfinns i den 

aktiebolagsrättsliga regleringen. Att tillämpa ”wrongful trading” fullt ut vore nog alltför 

orealistiskt, främst på grund av ABL:s nuvarande utformning, där kapitalbristreglerna är 

kopplade till bolagets egna kapital och aktiekapital. Dock skulle ”wrongful trading” kunna ses 

som ett komplement som tillhandahåller vissa åtgärder som kan säkerställa borgenärsskyddet. 
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”Wrongful trading” skulle även i nuvarande ABL kunna bidra till ett mer funktionellt 

borgenärsskydd än om det inte implementerades.279 

 

Ur ett rättstekniskt hänseende skulle ”wrongful trading” säkerligen kunna införas i svensk 

lagstiftning och min förhoppning är att den svenska lagstiftaren verkligen tar ”wrongful 

trading” i beaktande vid den framtida utvecklingen av borgenärsskyddet och den 

aktiebolagsrättsliga regleringen. Enligt Dotewall ses aktiekapitalet som en grundbult i det 

svenska borgenärsskyddet, vilket förklarar att borgenärsskyddsreglerna är hänvisade till den 

aktiebolagsrättsliga regleringen och inte till den insolvensrättsliga regleringen.280 Att EU-

kommissionen har lämnat förslag om ”wrongful trading” som modell för ett enhetligt 

borgenärsskydd i EU får ses som ett verkligt erkännande av rättsregelns styrka. Med bakgrund 

till detta bör den svenska lagstiftaren undersöka möjligheterna att ersätta, eller åtminstone 

komplettera dagens kapitalbristregler i syfte att underlätta för svenska företagare och 

borgenärer, samt uppfylla svenska regeringens målsättning om ökad ekonomisk tillväxt och 

ökad sysselsättning. 

                                                            
279 Kommittédirektiv 2007:132, s 5. 
280 Dotevall R., Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för det bolagsborgenärer, SvJT s 898. 
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6. Avslutande sammanfattning 

Efter djupgående studier av de svenska kapitalbristreglerna och engelska ”wrongful trading” 

har jag funnit ett antal faktorer som jag anser stärker argumentet för en förändring av gällande 

rätt avseende de svenska kapitalbristreglerna. 

 

Min uppfattning är att ”wrongful trading” borde ses som en presumtiv inspirationskälla för att 

effektivisera det svenska borgenärsskyddet i syfte att erhålla ett vidare och mer funktionellt 

skydd för det svenska aktiebolagets borgenärer. Med utgångspunkt från insolvensbegreppet 

återspeglas bolagets verkliga situation bättre än vad kapitalbristmåttet gör, vilket leder till att 

lagstiftaren kan förmå bolagets ledning att agera på ett tidigare stadium. Detta skulle bidra till 

ett mer funktionellt och verklighetsanpassat borgenärsskydd. ”Wrongful trading” ses vidare 

som ett instrument som verkar för att varna och uppmärksamma bolagets styrelseledamöter 

om bolagets förlustgivande verksamhet och avveckla bolaget innan alltför stora förluster 

uppenbarar sig och skadar bolagets borgenärer. Det är stora skillnader mellan svensk och 

engelsk aktiebolagslagstiftning, varför en direkt tillämpning av ”wrongful trading” i dagsläget 

vore ett alltför stort och komplext steg. Lagstiftaren borde dock se till ”wrongful trading” och 

dess utformning och innehåll vid den framtida utvecklingen av den aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen.  

 

För att en rättsregel liknande ”wrongful trading” skall kunna bli aktuell i svensk 

aktiebolagsrätt måste även kravet på ett minsta aktiekapital ses över, och enligt mig och 

många andra, avskaffas helt för att uppbära ett effektivt och flexibelt borgenärsskydd. Mitt 

förslag är således tvåuddat; avskaffa kravet på ett minsta aktiekapital och inför en rättsregel 

liknande ”wrongful trading” istället för de komplexa kapitalbristreglerna i syfte att skapa ett 

mer flexibelt och effektivt borgenärsskydd. 

 

I och med att borgenärer oftast själva är företag kommer näringslivet i allmänhet erhålla en 

ökad effektivitet och oseriösa företagare skulle sållas bort, eller i vart fall få svårare att 

fortsätta en oseriös verksamhet i och med att ansvaret enligt ”wrongful trading” tar sikte på 

seriositeten och handlandet i bolaget och bolagsledningen. 

 

Genom de föreslagna förändringarna skulle man kunna uppnå en konkurrenskraftig och 
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attraktiv bolagslagstiftning i syfte att dels öka nyföretagandet av svenska aktiebolag, dels att 

locka fler internationella bolag till Sverige. Genom nyföretagande skulle nya arbetstillfällen 

kunna uppstå och resultatet skulle inte endast resultera i rättsliga fördelar och förenklingar 

utan även fördelar på ett samhällsekonomiskt plan. 

 

Slutligen vill jag återigen uppmärksamma vikten av att den svenska lagstiftaren, vid den 

framtida utvecklingen av den svenska aktiebolagslagen, verkligen tar ”wrongful trading” i 

beaktande i den juridiska och rättsvetenskapliga diskussionen i syfte att skapa en ny och mer 

funktionell och internationellt gångbar aktiebolagslagstiftning. 
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