
JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
FÖRETAGSREKONSTRUKTION 
OCH PERSONLIGT ANSVAR 
- om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd 

Jonas Vedin Forsberg 
 
 

Examensarbete i Insolvensrätt, 30 hp 
Examinator: Lars Gorton 

Stockholm, Höstterminen 2017 

 



 
2 

SAMMANFATTNING 
 
Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges 

möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstrukt-

ion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska 

kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värde-

förstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. En lyckad företags-

rekonstruktion är ofta till fördel för flera olika intressenter: bolaget som sådant, de anställda, 

borgenärerna och samhället i stort. Det finns därför ett uttryckligt mål om att företag ska rekon-

strueras om förutsättningar för en lyckad företagsrekonstruktion finns. 

 Inom ramen för det bolags- och skatterättsliga regelverken finns vissa handlingsdirigerande 

ansvarsregler för bolagets företrädare, som en motvikt till den aktiebolagsrättsliga principen 

om frihet från personligt ansvar. I 25 kap. aktiebolagslagen (ABL) finns de s.k. kapitalbristreg-

lerna som föreskriver att styrelsen, för att undvika personligt ansvar för bolagets förpliktelser, 

måste handla på ett visst sätt när bolagets aktiekapital understiger hälften av det registrerade 

aktiekapitalet. Tillika finns det s.k. företrädaransvaret i 59 kap. skatteförfarandelagen (SFL) 

som innebär att en företrädare för ett bolag kan bli solidariskt ansvarig för bolagets skatteskul-

der som inte betalats på förfallodagen, om inte företrädaren vidtagit verksamma åtgärder för 

avveckling av bolaget. 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera ansvarsreglerna i förhållande till målet 

med att rekonstruera livskraftiga verksamheter enligt lagen om företagsrekonstruktion. Detta 

görs bl.a. genom att anlägga ett gäldenärs- och ett borgenärsperspektiv på respektive regelverk 

för att utreda hur väl olika intressen tillgodoses. I uppsatsen används rättsdogmatisk metod. 

 Slutsatsen är att en företrädare måste ta hänsyn till samtliga regelverk samt att ansvarsregle-

ringen påverkar möjligheterna till en lyckad företagsrekonstruktion på ett negativt sätt. Vidare 

konstateras med grund i analysen att det torde vara möjligt att i dagsläget inom ramen för dom-

stolarnas verksamhet undanta kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL och företrädaransvaret i  

59 kap. SFL under en pågående företagsrekonstruktion eftersom LFR tillgodoser gäldenärs- 

och borgenärsintresset på ett likvärdigt eller bättre sätt. Det föreslås även att samtliga regelverk 

borde ses över inom ramen för en gemensam utredning. 
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ABSTRACT 
 
A company with financial problems, according to the Swedish Company Reorganisation Act, 

is to be given the opportunity to reconstruct the business through a particular procedure, a com-

pany reconstruction. The purpose of the institute is to ensure that viable companies with tem-

porary financial problems get back on their feet and thereby avoid bankruptcy and value-de-

struction. A successful company reconstruction is often beneficial to several stakeholders: the 

company as such, employees, creditors and society at large. There is, therefore, an explicit goal 

that companies should be reconstructed if the prerequisites for a successful company recon-

struction exist. 

 Under the corporate and tax laws, there are certain action-based liability rules for the com-

pany's representatives, as a counterweight to the corporate law principle of freedom from per-

sonal liability. Chapter 25 of the Swedish Companies Act contains the so-called Capital Short-

age Rules which stipulate that, in order to avoid personal liability for the company's obligations, 

the Board must act in a certain way when the company's equity capital is less than half of the 

registered share capital. There is also the so-called Tax Liability of Representatives in Chapter 

59 of the Swedish Tax Procedures Act, which means that a representative of a company may 

become jointly and severally liable for the company's tax liabilities not paid on the due date 

unless the representative has taken effective measures to wind up the business.  

 The purpose of this thesis is to investigate and analyse the liability rules in relation to the 

ability to reconstruct viable activities under the Company Reorganisation Act. This is done by 

establishing a debtor perspective and a creditor perspective on each regulatory framework to 

investigate how well different interests are met. In the thesis, a legal dogmatic method is used. 

 The conclusion is that a representative must take into account all the regulations and that the 

liability regulation negatively affects the prospects for successful company restructuring. Fur-

thermore, it is stated in the analysis that it would be possible to exclude, in the context of the 

courts, the capital shortage rules in Chapter 25 of the Companies Act and representative respon-

sibility in Chapter 59 of the Tax Procedures Act during an ongoing company restructuring as 

the Company Reorganisation Act meets both the debtors interest and creditors interest in an 

equivalent or better way. It is also proposed that all regulations should be reviewed within the 

framework of a joint Swedish Government Official Report. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Grundprincipen för ett aktiebolag, vilken föreskrivs i 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL), är att aktieägarna ska kunna begränsa sin ekonomiska risk och inte ha något personligt 

ansvar för bolagets förpliktelser. Det är enbart det satsade aktiekapitalet som kan gå förlorat för 

en aktieägare när det går dåligt för bolaget. Begränsningar av denna grundläggande princip 

finns dock. Kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL ger bolagets företrädare en aktivitetsplikt när 

tillgångarna understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om aktiekapitalet inte kan 

återställas ska bolaget under ordnade former avvecklas. Om bolagets företrädare inte agerar i 

enlighet med reglerna och förhindrar att bolaget ådrar sig fler skulder, kan de bli personligen 

betalningsansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget, s.k. medansvar. 

 Ett annat undantag föreskrivs i 59 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL), det s.k. 

företrädaransvaret. Personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder kan påföras en bo-

lagsföreträdare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte betalat skatter eller avgifter. Fö-

reträdaransvarsreglerna är strängare mot bolagsföreträdare vad gäller handlingsplikt än reglerna 

om medansvar i 25 kap. ABL som ger företrädarna visst rådrum. Om skatten inte kan betalas 

måste verksamma avvecklingsåtgärder vidtas senast på förfallodagen. Företrädaransvaret i 59 

kap. SFL gäller bara för statens fordringar på skatter och avgifter till skillnad från reglerna i 25 

kap. ABL som behandlar samtliga borgenärer lika.  

 Ett företag som har ekonomiska problem kan, enligt lagen (1996:764) om företagsrekon-

struktion (LFR), ansöka hos tingsrätten om att ges möjlighet att rekonstruera verksamheten 

genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga 

bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska ges möjlighet att komma tillrätta med sin 

verksamhet eller ges möjlighet att komma överens med sina borgenärer genom ett ackordsför-

farande.1 En företagsrekonstruktion genomförs för att försöka undvika att bolaget försätts i kon-

kurs, med den värdeförstöring det typiskt sett innebär. 

 Samverkar de olika regelverken eller motverkar de varandra? Är det möjligt att en företags-

rekonstruktion som är på väg att lyckas tvingas avbrytas för att bolagsföreträdarna känner sig 

tvingade att likvidera eller försätta bolaget i konkurs för att undvika personligt ansvar?  

                                                
1 Se prop. 1995/96:5 s. 56–60. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna framställning är att undersöka och analysera medansvaret i aktiebolagslagen 

och företrädaransvaret i skatteförfarandelagen i förhållande till målet med att rekonstruera livs-

kraftiga verksamheter enligt lagen om företagsrekonstruktion. För att uppnå syftet behandlas 

och besvaras följande frågeställningar.  

1. Vilket syfte har de olika reglerna och uppfyller regleringens nuvarande utformning 

dessa syften? 

2. Vilken avvägning mellan gäldenärs- och borgenärsintresset görs i respektive regel-

verk?2 

3. Uppfyller regelverken varandras syften? 

4. Samverkar regelverken, om nej, vilket regelverk bör ges företräde? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen syftar till att utreda och analysera specifikt medansvarsreglerna i 25 kap. ABL och 

företrädaransvaret i 59 kap. SFL i förhållande till LFR. Därmed behandlas inte det straffrättsliga 

ansvar som företrädare kan göra sig skyldiga till i samband med ett förfarande, t.ex. borgenärs-

brotten i 11 kap. brottsbalken eller skattebrotten i skattebrottslagen (1971:69). Det personliga 

ansvar som kan uppkomma utöver medansvar för bolagets företrädare såsom ansvarsgenom-

brott och skadestånd enligt 29 kap. ABL behandlas inte heller. 

 LRF omfattar inte bara aktiebolag utan samtliga näringsidkare som driver verksamhet av 

ekonomisk art, såväl fysiska som juridiska personer.3 Då framställningen syftar till en jämfö-

relse mellan regelverk som specifikt omfattar aktiebolag berörs övriga näringsidkare enbart yt-

ligt. Rörande publika aktiebolag finns kapitalbristregler på EU-nivå i artikel 58 i det nya bo-

lagsdirektivet.4 Framställningen omfattar inte publika bolag och EU-rättsliga aspekter eftersom 

fokus för sådana bolag är ett annat än för mindre privata aktiebolag och fåmansaktiebolag som 

är de bolag som främst påverkas av ansvarsregleringen. 

 LFR är en s.k. ramlag som på ett övergripande plan reglerar förfarandet, men däremot inte 

hur en rekonstruktion rent faktiskt ska genomföras. Eftersom uppsatsens syfte är att jämföra 

olika ansvarsregler med målet med att rekonstruera livskraftiga verksamheter berörs inte de 

praktiska aspekterna av företagsrekonstruktionsinstitutet. De förändringsförslag som finns på 

företagsrekonstruktionsområdet berörs enbart översiktligt med anledning av att uppsatsens 

                                                
2 Utförligare om de olika intressena se nedan avsnitt 1.4.2. 
3 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, 2 uppl., Norstedts ju-
ridik, Stockholm, 2013, s. 47. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt. 
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syfte primärt är att se på hur reglerna om personligt ansvar förhåller sig till företagsrekonstrukt-

ionsinstitutet och inte att utvärdera LFR som sådan. 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatik 

Uppsatsen består av en inomjuridisk interdisciplinär studie av olika system: insolvensrätt, as-

sociationsrätt och skatterätt. Den inledande deskriptiva delen syftar till att fastställa gällande 

rätt. För detta ändamål lämpar sig rättsdogmatisk metod väl. Inom rättsvetenskapen torde de 

flesta vara överens om att metoden delvis har till syfte att beskriva, tolka och systematisera 

gällande rätt.5 Jareborg beskriver det som att rättsdogmatik består i ”rekonstruktion av rättssy-

stem”.6 Vid fastställande av gällande rätt tillämpas den s.k. rättskälleläran.7  

 Vad som ingår i rättsdogmatisk metod och hur långt den stäcker sig råder det delade me-

ningar om.8 Rättsdogmatiken är enligt vissa inte enbart deskriptiv, utan kan användas för att 

framställa kritik och föreslå ändringar av rättssystemet.9 Sandgren har en något snävare syn och 

menar å sin sida att rättsdogmatisk metod i grunden enbart handlar om att fastställa gällande 

rätt. Om författaren vill gå därutöver och analysera rätten på ett friare sätt ska istället en vad 

han kallar rättsanalytisk metod användas. Denna metod innebär att material kan användas friare 

och författaren är inte strikt bunden till rättskälleläran.10 Hellner använder termen traditionell 

rättsvetenskap som sammanfattande beteckning på rättsdogmatik i strikt bemärkelse och rätts-

vetenskap i vidare mening innefattande kritisk analys och de lege ferenda-resonemang.11 Agell 

talar om en konstruktiv rättsvetenskap där inte enbart gällande rätt diskuteras, utan förbättringar 

av rättssystemet kan föreslås.12 

 Begreppens innebörd förefaller vara en aning flytande. Jag har valt att använda begreppet 

rättsdogmatik trots att metoden i framställningen även skulle kunna benämnas som något annat. 

                                                
5 Se t.ex. Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. 
uppl., Fritze, Stockholm, 1995, s. 312–314., Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: studier i förmögen-
hetsrätt, Jure, Stockholm, 2005, s. 23–24, Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105–145 på 
s. 111, Sandgren och Claes, Om empiri och rättsvetenskap Del 1, JT 1995/96 s. 726–748 på s. 727 not 1.  
6 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1–10 på s. 4. 
7 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatik, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
8 Se Hellner (2005), s. 23–24. 
9 Se t.ex. Kleineman (2013), s. 24, Jareborg (2004), s. 6 och Peczenik (1995), s. 313 med hänvisning till Lavin, 
Rune, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik, FT 1990 s. 71–74 på s. 73. 
10 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 46–47. 
11 Se Hellner (2005), s. 29. 
12 Se Agell, Anders, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002 s. 243–260 på s. 247. 
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För egen del, för att uppnå uppsatsens syfte, analyseras rätten huvudsakligen ur ett ”inom-rätts-

ligt” perspektiv. Syftet är dels att fastställa gällande rätt och regelverkens olika syften, dels att 

analysera regelverken utifrån olika perspektiv och utvärdera om de olika regelsystemen upp-

fyller sina syften och på vilket sätt de förhåller sig till varandra. Slutligen görs en avvägning 

mellan regelsystemen och, för det fall det finns skäl för det, föreslås förändringar de lege fe-

renda alternativt de sententia ferenda.  

 Vid en första anblick kan det verka som att rättsekonomisk metod skulle lämpa sig väl för 

besvarandet av uppsatsens frågeställningar. Eftersom uppsatsens syfte primärt inte är att se till 

de ekonomiska konsekvenser som reglerna ger upphov till utan att det istället rör sig om en 

analys där systematisering och systemkoherens ligger i förgrunden är den rättsdogmatiska me-

toden, med vissa rättspolitiska inslag, bättre lämpad. Med detta sagt kan ändå, för att berika 

analysen, hänsyn tas till ekonomiska konsekvenser. 

 Rättskällorna kan något förenklat rangordnas i en hierarki där lag kommer främst, åtföljt av 

förarbeten, praxis och doktrin i fallande ordning.13 Rättskälleläran är dock en aning mer kom-

plicerad och omdiskuterad.14 Det är inte alltid tydligt på vilket sätt lagtexten ska tolkas och 

ibland finns utrymme för olika tolkningar. Uttalanden i lagens förarbeten kan då fungera som 

hjälpmedel för en korrekt uttolkning. Vidare har Högsta domstolen och Högsta förvaltnings-

domstolen som uppgift att genom prejudikat verka för att tolka och fylla ut lagen och därmed 

bidra med vägledning och en enhetlig rättstillämpning. Trots att det inte finns någon formell 

skyldighet att följa prejudikat torde lägre domstolar i hög utsträckning göra det.  

 Doktrinens främsta uppgift är att systematisera rätten och tydliggöra principer genom till-

lämpning av de övriga rättskällorna. Doktrin kan också i avsaknad av övriga rättskällor fungera 

som stöd för att fastställa gällande rätt. Doktrinuttalanden kan erhålla auktoritet t.ex. genom att 

domstolarna i sina domar hänvisar till dem. Ett doktrinuttalande erhåller ofta status genom att 

den rättsliga argumentationen är logisk och relevant. Om en kollision mellan rättskällorna upp-

kommer ska primärt den rättskälla som har högre rang eller auktoritet ges företräde. En ”högre” 

rättskälla kan dock frångås till förmån för en ”lägre”, men det är troligen svårare att frångå lag 

                                                
13 Se t.ex. Kleineman (2013), s. 30.  
14 Se t.ex. Hellner (2005), s. 25. 
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än förarbetsuttalanden.15 Vidare beror rättskällornas inbördes ordning på vilket rättsområde 

som studeras.16 Viss försiktighet bör iakttas i förhållande till denna hierarki. 

 Avseende rättskälleläran bör även tilläggas att det sätt på vilket en domare och en rättsve-

tenskapare tillämpar rättskällorna kan skilja avsevärt. Inom rättsvetenskapen kan en friare till-

lämpning tillåtas eftersom det nödvändigtvis inte handlar om en bedömning i det enskilda fallet 

utan snarare om att analysera rätten. Vid en rättslig analys som kanske utmynnar i en utvärde-

ring av rätten och förslag på förändringar är det den rättsliga argumentationen som är det avgö-

rande och inte rättskällans rang. Rättskällorna kompletterar varandra och det är viktigt att de 

används som en helhet.   

 Den analys som genomförs i slutet av kapitel 2–4 har två syften, dels att fastställa om regel-

verket i fråga i dess nuvarande utformning uppfyller sitt syfte, dels att ligga till grund för den 

jämförande analysen i kapitel 5. I analysen anläggs tre perspektiv på de olika regelsystemen. 

Ändamålet med analysen i kapitel 5 är att analysera vad Agell kallar reglernas systemrat-

ionalitet, d.v.s. hur regelsystemen förhåller sig till varandra.17 Genom att jämföra systemen i 

förhållande till syften och utifrån de olika perspektiven är det möjligt att utröna likheter och 

skillnader mellan de olika rättsområdena och därigenom utvärdera hur olika intressen tillgodo-

ses på bästa sätt. 

1.4.2 De olika perspektiven 

För att möjliggöra en jämförelse mellan de olika systemen anläggs olika perspektiv på regel-

verken. Perspektiven är valda utifrån de aktörer som påverkas av reglerna. Genom att belysa 

lagstiftningen ur olika perspektiv är det möjligt att utvärdera i vilken utsträckning olika intres-

sen blir tillgodosedda. De olika perspektiv jag valt att anlägga är gäldenärsperspektivet och 

befintliga respektive potentiella borgenärers perspektiv. Gäldenärsperspektivet används för att 

utvärdera i vilken grad gäldenärsintresset uppfylls. Befintliga respektive potentiella borgenä-

rers perspektiv används för att utvärdera i vilken grad befintliga respektive potentiella borge-

närers intresse tillgodoses. Nedan redogörs generellt för hur de olika intressena kan tillgodoses. 

                                                
15 Se Peczenik (1995), s. 219 och 281. Ett exempel på detta var när lagstiftaren ville höja normalstraffet för mord 
till livstids fängelse och i motivet uttryckligen uttalade detta (prop. 2013/14:194). HD valde ändå i NJA 2016 s. 
3 att gå emot motivuttalandet med motiveringen att lagtextens ordalydelse inte ger stöd för en sådan tolkning och 
att ordalydelsen därför inte kunde frångås. I fallet rör det sig förvisso om straffrättslig lagstiftning där legalitets-
principen är av stor vikt. Jfr Munck, Johan, Rättskällor förr och nu, JP 2014 s. 199–208 på s. 202–203 där förfat-
taren beskriver ett motivuttalande gällande kränkningsersättning. I rättsfallet NJA 1999 s. 725 kom HD fram till 
att en polisman inte var berättigad kränkningsersättning efter att ha blivit spottat i ansiktet. Efter en lagändring, 
där lagtexten i princip förblev densamma, skrevs i motiven in att denna specifika situation skulle medföra rätt till 
kränkningsersättning. HD valde i plenum i NJA 2005 s. 738 att följa det nya motivuttalandet. 
16 Se Hellner (2005), s. 25. 
17 Se Agell (2002), s. 250. 
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 Gäldenärsintresset handlar främst om på vilket sätt regleringen är förmånlig för gäldenären. 

För att främja detta intresse bör regleringen i så låg utsträckning som möjligt vara konkurs- 

eller avvecklingsdrivande. Istället ska en gäldenär vid problem erbjudas möjlighet att vända 

den negativa trenden. Av stor vikt är att regleringen i ett så tidigt skede som möjligt tvingar 

fram en analys av om verksamheten ska fortsätta, rekonstrueras eller avvecklas. Gäldenären ska 

i så stor utsträckning som möjligt vid kris själv kunna råda över situationen. Vidare ska regle-

ringen generellt vara förlåtande, inte leda till alltför hårda ekonomiska konsekvenser eller per-

sonliga risker och genom att på så vis möjliggöra en andra chans vara entreprenörsfrämjande.18 

 Befintliga borgenärers intresse främjas genom att regleringen uppställer olika borgenärs-

skyddsregler. De befintliga borgenärernas fordringar ska i så stor utsträckning som möjligt 

skyddas. Därav är det viktigt att borgenärerna har ett stort inflytande över företag i kris och att 

bolag som saknar möjlighet att lyckas i framtiden på ett snabbt och effektivt sätt avvecklas 

medan det fortfarande finns värden kvar. En skyndsam avveckling behöver dock inte i sig vara 

det bästa ur befintliga borgenärers perspektiv. De befintliga borgenärerna torde vilja ha en så 

stor utdelning som möjligt eller med andra ord begränsa sin förlust i så hög grad som möjligt. 

Skyddet för befintliga borgenärer är viktigt för en fungerande kreditmarknad. Om skyddet för 

befintliga borgenärer är svagt kommer bolagens finansieringsmöjligheter och möjlighet till ka-

pitalanskaffning att minska eller i vart fall väsentligen fördyras.19 

 Potentiella borgenärers intresse handlar om att skydda potentiella borgenärer från risken att 

involvera sig med bolag i kris. Detta kan tillgodoses genom tydlig information som ger kunskap 

om att ett bolag har problem och därav möjlighet till övervägda val. Intresset kan även tillgo-

doses genom att nya borgenärer ges en bättre ställning än befintliga borgenärer vid en eventuell 

konkurs. Slutligen kan detta intresse även tillgodoses genom att regleringen är handlingsdiri-

gerande i sådan mån att gäldenärsbolaget avvecklas eller på något annat sätt vidtar åtgärder 

innan potentiella borgenärer har möjlighet att involvera sig. 

1.4.3 Källmaterial 

De olika regelverk som studeras inom ramen för denna framställning finns i tre lagar: LFR,  

25 kap. ABL och 59 kap. SFL. En av frågeställningarna är att fastställa reglernas syften och för 

detta krävs studier av förarbeten, eftersom syftena inte framgår direkt av lagstiftningen. Både 

kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL och företrädaransvaret i 59 kap. SFL infördes för relativt 

lång tid sedan men är, trots lagändringar, i princip utformade på samma sätt. Det finns således 

                                                
18 För liknande resonemang se SOU 2016:72 del 1 s. 131–132. 
19 Se t.ex. Falkenhall, Björn & Wennberg, Karl, Företagare i insolvens och misslyckandets stigma, Ekonomisk 
Debatt nr 2/2010 s. 48–58 på s. 50. 
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flertalet äldre förarbetsuttalanden som fortfarande kan användas som vägledning för att fast-

ställa regleringens syften. Äldre förarbeten kan också bidra till tolkningen av begrepp i lagstift-

ningen. Jag har i framställningen låtit senare förarbetsuttalanden i detta hänseende väga tyngre 

än äldre uttalanden, eftersom de nyare uttalandena i viss mån beaktat samhällets utveckling och 

är ett mer aktuellt uttryck för lagstiftarens vilja. Syftet med en viss lagstiftning kan ändras trots 

att lagtexten de facto är densamma. 

 Kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL har inte ett syfte som tydligt framgår av förarbetena, i 

denna del har, vid sidan av förarbetsuttalanden, i viss mån praxis och olika uttalanden i doktrin 

givits stor vikt. Verk som Kapitalbrist i aktiebolag av Stefan Lindskog, Aktiebolagsrättslig 

analys av Erik Nerep och Aktiebolagslagen: en kommentar av Erik Nerep och Per Samuelsson, 

vilken i stora delar grundar sig på Nereps Aktiebolagsrättslig analys, är hänvisade till i flertalet 

domar från Högsta domstolen.20 Nerep och Samuelssons kommentar är uppdaterad i Lexino 

från 2017, där tillsammans med Johan Adelstam. Dessa verk används i stor utsträckning i fram-

ställningen. Övriga centrala verk av betydelse som används är Kapitalskyddet i aktiebolag av 

Jan Andersson, Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar 

samt skattefrågor vid obestånd av Kent Löfgren m.fl. samt Företag i kris av Bertil Oppenhei-

mer, Gunnar Blomberg och Göran Mandorff samt Likvidation av aktiebolag: en kommentar till 

25 kap. aktiebolagslagen av Leif Malmborg. 

 Avseende företrädaransvaret i 59 kap. SFL finns en mängd praxis och enbart avgöranden av 

betydelse för att uppnå framställningens syfte behandlas, exempelvis rättsfall som behandlar 

tolkningen av begreppet företrädare. Före 2004 avgjordes mål om företrädaransvar av allmän 

domstol och det finns ett antal rättsfall från HD som än idag är aktuella. Numera avgörs målen 

av allmän förvaltningsdomstol. Vid återinförande av subjektiva rekvisit, var syftet att återställa 

rättsläget till vad som gällde tidigare och regeringen framhöll i förarbetena att äldre praxis fort-

satt skulle vara vägledande.21 Sådan äldre praxis används därför i framställningen.  

 I framställningen används doktrin dels för fastställande av gällande rätt genom tolkning av 

praxis och förarbeten, dels för att belysa grunden för den kritik som framställts mot företrädar-

ansvaret. I uppsatsen används i stor utsträckning Företrädaransvar22 av Teresa Simon-Almen-

dal, vilken utkom 2015. Simon-Almendal har även i en artikel i SN från 2017 utvecklat sina 

                                                
20 Se NJA 2005 s. 792, NJA 2009 s. 210, NJA 2013 s. 725, p. 9. 
21 Se prop. 2002/03:128 s. 24–29. 
22 Simon-Almendals framställning har ansetts hålla hög rättsvetenskaplig kvalité, se Påhlsson, Robert, Anmälan 
av Simon-Almendal, Teresa, Företrädaransvar, SN 2016 s. 87–89 på s. 89. 
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resonemang med beaktande av senare avgöranden från högsta instans. Vidare används Person-

ligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid 

obestånd av Kent Löfgren m.fl. och bl.a. en rapport författad av Roger Persson Österman och 

Carl Svernlöv. Rapporten är beställd av Svenskt Näringsliv och kritisk i sina slutsatser, varför 

viss försiktighet iakttagits vid användandet. Slutligen används ett antal artiklar från SN och 

SvSkt för att redogöra för någon av den kritik som riktats mot förfarandet. Flera av artiklarna 

förespråkar ett avskaffande av företrädaransvaret, men det finns även en artikel av Ylva Larsson 

och Nils-Bertil Morgell som är mer skeptiska mot ett avskaffande. Båda författarna har tidigare 

arbetat på Skatteverket bl.a. med företrädaransvar vilket beaktas vid användandet. 

 De huvudsakliga förarbetena till LFR härrör från lagens införande och är fortsatt giltiga, 

varför de används i stor utsträckning i uppsatsen. För tolkning av lagstiftningen används föru-

tom förarbeten huvudsakligen Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar av Trygve 

Hellnes & Mikael Mellqvist samt Företagsrekonstruktion i teori och praktik av Annina H. Pers-

son & Marie Karlsson-Tuula. Vid något enstaka tillfälle berörs även Institutet för företagsre-

konstruktions Etiska regler om god rekonstruktionssed, vilka anger rekommendationer. 

 Det finns ett antal förslag på förändringar av företagsrekonstruktionsinstitutet. Nationellt i 

Sverige överlämnade Entreprenörskapsutredningen i oktober 2016 betänkandet Entreprenör-

skap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) till regeringen. Inom EU har kommissionen 

presenterat ett förslag till nytt EU-direktiv om vissa insolvensfrågor. Slutligen har även det 

Nordisk/baltiska insolvensnätverket publicerat rekommendationer på insolvensområdet. För-

slagen analyseras ytligt i framställningen för att undersöka hur möjliga förändringar av lagstift-

ningen kan påverka i den senare analysen. Förändringsförslagen berörs endast översiktligt med 

anledning av att syftet primärt är att se på hur reglerna om personligt ansvar förhåller sig till 

företagsrekonstruktionsinstitutet och inte att utvärdera LFR som sådan. 

1.5 Disposition 

Framställningen är indelad i sex kapitel. Kapitel 2, 3 och 4 är uppbyggda på samma sätt och 

består inledningsvis av en redogörelse för det aktuella regelverket och dess syfte, de lege lata. 

Läsaren ges en nödvändig grund inför den följande analysen och den första frågeställningen 

besvaras. Därefter följer i slutet av respektive kapitel en analys av regelverket med beaktande 

av gäldenärs- och borgenärspespektivet för att utreda hur väl och på vilket sätt de olika intres-

sena tillgodoses (den andra frågeställningen). LFR jämförs även i förhållande till de aktuella 

förändringsförslagen som finns på företagsrekonstruktionsområdet. 
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 Kapitel 2 avhandlar företagsrekonstruktion, bl.a. vilka förutsättningar som krävs för att en 

rekonstruktion ska beviljas, hur ansökningsförfarandet går till och vilka rättsverkningar som 

uppstår vid en beviljad företagsrekonstruktion. I kapitel 3 redogörs för kapitalbristreglerna i  

25 kap. ABL, bl.a. den aktivitetsplikt som uppkommer för styrelsen vid kritisk kapitalbrist, det 

handlingsmönster som måste följas för att undgå ansvar samt medansvarets uppbyggnad. I ka-

pitel 4 behandlas företrädaransvaret i 59 kap. SFL, bl.a. vilka förutsättningar som krävs för 

ansvar, vilken bedömning som ska göras samt relevanta skäl för befrielse från ansvar. 

 Kapitel 5 innehåller en analys av regelverken i förhållande till varandra. De frågor som ana-

lyseras är om reglerna har olika syften, om de uppfyller varandras syften, om regelverkens ut-

formning leder till olika agerade från gäldenärens sida och om ansvarsregleringen kan undantas 

under en pågående företagsrekonstruktion. Kapitlet avslutas med en analys av hur företagande 

och möjligheter till en andra chans för företagare påverkas av de olika reglerna. I kapitel 6 

redogörs slutligen för slutsatser de lege lata och synpunkter de lege ferenda.   
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2 FÖRETAGSREKONSTRUKTION  

2.1 Inledning 

Ett företag som har ekonomiska problem kan hos tingsrätten ansöka om att ges möjlighet att 

rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Det krävs 

enligt 2 kap. 6 § LFR att gäldenären inte kan betala sina skulder eller att sådan oförmåga är 

nära förestående samt att det inte saknas skälig anledning att anta att rekonstruktionen kan 

lyckas. Företagsrekonstruktion ska vara ett alternativ till att bolag försätts i konkurs, med den 

värdeförstöring en konkurs typiskt sett innebär.23 Inledningsvis redovisas en bakgrund till in-

stitutet och lagstiftningens syfte. Därefter redogörs för de förutsättningar som måste vara upp-

fyllda för att en domstol ska kunna bevilja en rekonstruktion. Vidare beskrivs rekonstruktions-

förfarandet i korthet och hur en rekonstruktion avslutas. Därefter redovisas de nya förändrings-

förslag som är aktuella på området. Kapitlet avslutas med en analys av nuvarande lagstiftning 

och de aktuella ändringsförslagen. 

2.2 Bakgrund till företagsrekonstruktionen och lagens syfte 

LFR trädde ikraft den 1 september 1996 och ersatte den dåvarande ackordslagen (1970:897).24 

Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska ges 

möjlighet att komma tillrätta med sin verksamhet eller ges möjlighet att komma överens med 

sina borgenärer genom ett ackordsförfarande. Möjligheten ska vara förbehållen de företag som 

bedöms ha förutsättningar att lyckas i framtiden eftersom de i grunden har en bra affärsidé och 

lönsam verksamhet. Bolaget, gäldenären, ska ges rådrum för att komma tillrätta med sina pro-

blem. Bolagets problem kan lösas genom en rekonstruktion i sak, där verksamheten förändras 

för att bli lönsam, eller genom en finansiell rekonstruktion där gäldenären ges möjlighet att 

förhandla med sina borgenärer och antingen få till en frivillig uppgörelse, ett underhandsackord, 

eller ett offentligt ackord inom lagens ramar. Under rekonstruktionen är gäldenären skyddad 

mot exekutionsåtgärder från borgenärerna (2 kap. 17 § LFR) och det föreligger ett förbud för 

gäldenärens motparter att under vissa omständigheter häva ingångna avtal (2 kap. 20 § LFR). 

Det slutliga målet med en företagsrekonstruktion är att undvika att bolag som i grunden är sunda 

tvingas gå i konkurs med den värdeförstöring som det typiskt sett innebär, både samhällseko-

nomiskt och företagsekonomiskt.25 

                                                
23 Se prop. 1995/96:5 s. 54. 
24 Ackordslagen reglerade enbart finansiell rekonstruktion till skillnad från LFR som reglerar hela gäldenärens 
verksamhet. 
25 Detta stycke se prop. 1995/96:5 s. 54 och 56–60. 



 
17 

2.3 Förutsättningar för företagsrekonstruktion 

För att komma ifråga för en företagsrekonstruktion krävs det att gäldenären har betalningssvå-

righeter (1 kap. 1 § LFR). Enligt 2 kap. 6 § LFR måste det kunna antas att gäldenären inte kan 

betala sina skulder eller att det finns risk för att en sådan oförmåga inträder inom kort. I detta 

sammanhang är insufficiens, dvs. att skulderna överstiger tillgångarna, inte tillräckligt för att 

en ansökan ska bifallas.26 För bifall till ansökan krävs att gäldenären är illikvid, dvs. att denne 

vid tidpunkten saknar förmåga att betala sina skulder, eller att illikviditet inom kort inträder.27 

Det är också möjligt att bevilja en rekonstruktion om gäldenären är både insolvent, dvs. inte 

kan betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig (jfr 1 kap. 2 § 2 st. KonkL), 

och illikvid vid ansökan, alternativt insolvent men inte illikvid. Det saknas således en nedre 

gräns för gäldenärens ekonomiska situation.28  

 Domstolen ska vid sin bedömning genomföra en materiell prövning där en prognos ska göras 

över rekonstruktionens möjligheter att lyckas. För att domstolen ska kunna bifalla ansökan 

måste det finnas förutsättningar för en lyckad rekonstruktion, eller som det står i lagen ”skälig 

anledning att anta” att en rekonstruktion kan lyckas (2 kap. 6 § 2 st. LFR). Syftet med begräns-

ningen är att möjligheten att nyttja företagsrekonstruktionsinstitutet ska förbehållas de bolag 

som har goda framtidsutsikter.29 

2.4 Ansökan om företagsrekonstruktion 

En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären själv eller en borgenär  

(2 kap. 1 § LFR). En ansökan av gäldenären ska enligt 2 kap. 3 § LFR innehålla en kortfattad 

redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna.30 Vidare ska an-

sökan innehålla en förteckning över bolagets borgenärer och en preliminär rekonstruktions-

plan.31 En utförlig rekonstruktionsplan är av vikt för att domstolen inledningsvis ska kunna göra 

en korrekt prövning.32 Slutligen ska ansökan innehålla förslag på rekonstruktör. 

 Om ansökan görs av en borgenär krävs gäldenärens samtycke (2 kap. 6 § 3 st. LFR). Ansö-

kan förfaller om gäldenären motsätter sig en rekonstruktion (2 kap. 9 § LFR). Möjligheten för 

                                                
26 Se SOU 1992:113, s. 351 och prop. 1995/96:5 s. 62. 
27 Se SOU 1992:113, s. 100, prop. 1995/96:5 s. 60–63 och bet. 1995/96:LU11 s. 14 och 100. 
28 Se Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, 3 uppl., Wolters 
Kluwer, Stockholm, 2017, s. 66 och Hellners & Mellqvist (2013), s. 64. 
29 Se prop. 1995/96:5 s. 72. 
30 Jfr 2 kap. 7 § konkurslagen där gäldenärens uppgift om att denne är insolvent som huvudregel ska accepteras 
av domstolen utan vidare redogörelse. 
31 I rekonstruktionsplanen ska gäldenären ange vilka åtgärder denne anser behöver vidtas för att få verksamheten 
på fötter, tillgodose borgenärsintresset samt fortsättningsvis finansiera rörelsen. 
32 Se Hellners & Mellqvist (2013), s. 57–58. 
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borgenärer att ansöka motiveras av att förfarandet bör inledas tidigast möjligt och att detta upp-

nås bättre om flera aktörer ges möjlighet att bedöma företagets framtidsutsikter och agera.33  

 Om en ansökan om konkurs skulle lämnas in under tiden som en rekonstruktion pågår ska 

konkursansökan som huvudregel, om gäldenären begär det, förklaras vilande till dess rekon-

struktionen avslutats (2 kap. 10 a § konkurslagen jfr 2 kap. 19 § LFR). Om en ansökan om 

konkurs och en ansökan om företagsrekonstruktion inlämnas samtidigt uppkommer frågan om 

vilken ansökan som ska ges företräde. Är det gäldenären som ansöker om konkurs ska dennes 

ansökan ha företräde eftersom en företagsrekonstruktion kräver gäldenärens medverkan. Om 

konkursansökan kommer från en borgenär är rättsläget oklart. Hellners & Mellqvist menar att 

det bör bero på situationen, men att det inte finns något formellt hinder mot att pröva antingen 

den ena eller den andra ansökan. De anför vidare att det möjligen saknas förutsättningar för en 

rekonstruktion om konkursansökan är gjord av en borgenär med en betydande fordran som visar 

på gäldenärens insolvens.34   

2.5 Förfarandet i korthet 

2.5.1 Rättsverkningar 

Från och med beslutet om att inleda en företagsrekonstruktion påbörjas gäldenärens s.k. mora-

torium, ett rådrum om tre månader. Skulder som uppkommit före beslutet får inte betalas  

(2 kap. 15 § LFR). Gäldenären har skydd mot exekutionsåtgärder (2 kap. 17 § LFR) och en 

konkursansökan ska på gäldenärens begäran förklaras vilande (2 kap. 10 a § KonkL jfr  

2 kap. 19 § LFR). Efter att tremånadersperioden löpt ut kan tingsrätten, på begäran av gäldenä-

ren, besluta om förlängning av rekonstruktionsförfarandet med ytterligare tremånadersperioder, 

som längst upp till ett år om något ackordsförfarande inte inletts (4 kap. 8 § LFR). Kravet för 

att kunna förlänga en rekonstruktion ökar för varje beslut. 

 Under företagsrekonstruktionen finns möjlighet att få de anställdas löner betalda av den stat-

liga lönegarantin enligt 1 § 1 st. p. 2 lönegarantilagen (1992:497) (LGL). Lönegarantin gäller 

för sådana fordringar som skulle haft förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) 

(FRL) i en konkurs (7 § LGL). Det sagda innebär att en arbetstagare kan få lönegaranti för lön 

som tjänats in tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion, mellan ansökan och beslut 

                                                
33 Se prop. 1995/96:5 s. 66–67. Enligt 4 kap. 12 § LFR kan en borgenär som gör en obefogad ansökan, en ansö-
kan när det saknats skälig anledning att anta att gäldenären har betalningssvårigheter, bli skadeståndsskyldig för 
den eventuella skada som gäldenären drabbats av med anledning av ansökan. 
34 Se Hellners & Mellqvist (2013), s. 76–77.  
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om företagsrekonstruktion samt en månad efter beslut.35 Införandet av lönegaranti vid företags-

rekonstruktion syftade till att motverka att institutet valdes bort till förmån för en konkurs där 

lönegaranti utgick.36 

2.5.2 Gäldenären och rekonstruktören 

2.5.2.1 Gäldenärens skyldigheter  

En rekonstruktion skiljer sig avsevärt från en konkurs när det kommer till gäldenärens roll. I en 

rekonstruktion behåller gäldenären rådigheten över sina tillgångar till skillnad från en konkurs 

där gäldenären förlorar sin rådighet (jfr 3 kap. 1 § KonkL). Tanken att det är gäldenären som 

tillsammans med rekonstruktören ska få verksamheten på fötter. Gäldenären har dock en skyl-

dighet att följa de anvisningar som rekonstruktören ger avseende rekonstruktionens genomfö-

rande (2 kap. 14 § 2 st. LFR). Gäldenären har inte rätt att, utan rekonstruktörens samtycke, 

betala skulder som uppkommit före rekonstruktionens inledande (2 kap. 15 § 1 st. p. 1 LFR). 

Bestämmelsen syftar till att motverka att borgenärernas inbördes rätt rubbas.37 Gäldenären har 

vidare inte rätt att ingå nya förpliktelser eller överlåta eller pantsätta egendom utan rekonstruk-

törens samtycke (2 kap. 15 § 1 st. p. 2–3 LFR). Syftet med samtycket är att åtgärderna som 

vidtas ska vara till fördel för rekonstruktionen, men det är inte meningen att normal drift av 

verksamheten ska försvåras.38 Persson & Karlsson-Tuula skrev tidigare att det torde krävas ett 

uttryckligt samtycke och att det inte räcker med passivitet eller konkludent handlande.39 Idag 

torde rättsläget vara aningen osäkert. I ett rättsfall från 2011 ansåg tingsrätten att rekonstruktö-

ren genom sitt agerande får anses ha lämnat samtycke till ett nytt avtal. Hovrätten hade en annan 

motivering till varför ett nytt avtal uppkommit, men anslöt sig till tingsrättens bedömning i 

fråga om rekonstruktörens samtycke.40 

 I 2 kap. 14 § 1 st. LFR föreskrivs att gäldenären har en upplysningsplikt och en skyldighet 

att lämna rekonstruktören upplysningar om den ekonomiska situationen och annat som kan vara 

                                                
35 Se Danhard, Erik, Konkursarbetsrätt: om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, 
5 uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 435. 
36 Se prop. 2004/05:57 s. 1. 
37 Se SOU 2001:80 s. 74. 
38 Se prop. 1995/96:5 s. 192. 
39 Se Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, 2 uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 91 se dock Persson & Karlsson-Tuula (2017), s. 106 där författarna med 
anledning av hovrättsfallet, i not 38 nedan, manar framtida rekonstruktörer att iaktta försiktighet. 
40 Se Lycksele tingsrätt beslut 2011-11-16 i mål K 605-07 och Hovrätten för Övre Norrland beslut 2013-02-01 i 
mål Ö 1003-11. 
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av betydelse för rekonstruktion av verksamheten.41 Om inte gäldenären fullföljer sina skyldig-

heter finns det möjlighet för rekonstruktören eller en borgenär att hos tingsrätten begära att 

rekonstruktionen ska avslutas (4 kap. 7 § LFR). 

2.5.2.2 Gäldenärens avtal 

I grunden ska gäldenären och dennes motpart vara bundna av och skyldiga att prestera enligt 

ingångna avtal även om en rekonstruktion inleds. Gäldenärens avtal kan många gånger vara 

tillgångar av stor vikt som är avgörande för verksamhetens överlevnad.42 Som nämnts krävs att 

gäldenären får rekonstruktörens samtycke för att ingå nya förpliktelser. Avsaknad av samtycke 

medför dock inte att rättshandlingen blir ogiltig (2 kap. 15 § 2 st. LFR).43 

 Eftersom gäldenärens avtal ofta är av central vikt föreskriver 2 kap. 20 § LFR ett hävnings-

förbud för en borgenär som med anledning av gäldenärens dröjsmål haft rätt att häva avtalet 

innan beslut om rekonstruktionens inledande men inte gjort det. Avtalet ska således fullföljas 

om gäldenären med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid begär det. Regeln utgör en be-

gränsning i borgenärens lagstadgade hävningsrätt. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäl-

denären och ge rekonstruktionen förutsättningar att lyckas.44 För tillämpning av bestämmelsen 

krävs att det rör sig om två ofullbordade förpliktelser, att motparten har haft hävningsrätt p.g.a. 

inträffat eller befarat dröjsmål, men att en hävning inte skett före tingsrättens beslut om inle-

dande av rekonstruktionen. Bestämmelsen kan inte avtalas bort mellan parterna och borgenären 

kan inte heller kräva att gäldenären ska betala gamla fordringar för att borgenären ska fortsätta 

prestera enligt avtalet.45 Borgenären måste fråga gäldenären om avtalet ska fullgöras för att en 

förpliktelse för gäldenären att begära fullgörande ska uppkomma. Vad som är ”skälig tid” ska 

bedömas i det enskilda fallet.46 Det är av stor vikt att både gäldenären och rekonstruktören begär 

att avtalet ska fullföljas.47 Om gäldenären under rekonstruktionen slutar prestera enligt avtalet 

kommer borgenärens fordran omfattas av ett eventuellt ackord, eftersom förpliktelsen då inte 

ska anses ha uppkommit före rekonstruktionens inledande.48 

                                                
41 Se Hellners & Mellqvist (2013), s. 96 och Persson & Karlsson-Tuula (2017), s. 102 om att upplysningsplikten 
även innefattar sådant av betydelse som inte direkt är hänförliga till de ekonomiska förhållandena. 
42 Se prop. 1995/96:5 s. 196. 
43 Jfr 3 kap. 2 § KonkL vilken föreskriver att rättshandlingar som gäldenären vidtar under en konkurs som hu-
vudregel blir ogiltig. 
44 Se prop. 1995/95:5 s. 196 och Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal: vid företagsrekonstruktion och kon-
kurs, 3 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 24. 
45 Se SOU 2001:80 s. 83 och prop. 1995/96:5 s. 196. 
46 Se prop. 1995/96:5 s. 198. 
47 Se Karlsson-Tuula (2017), s. 136–137 och det hovrättsfall som där redogörs för. 
48 Se SOU 2001:80 s. 94 och Karlsson-Tuula (2017), s. 132. 
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2.5.2.3 Rekonstruktörens uppgift 

Rekonstruktören är en huvudperson i sammanhanget. Det ska vara en person som har erfaren-

het, borgenärernas förtroende och är lämplig för uppdraget (2 kap. 11 § 1 st. LFR). Rekonstruk-

tören ska se till både gäldenärens och borgenärernas intressen och hitta vägar ur krisen både 

genom att få till stånd ett ackord och genom att förändra bolaget.49 Det är av stor vikt att rekon-

struktören är oberoende både i förhållande till gäldenären och borgenärerna.50 Tanken är att 

personen ska tillföra bolaget den kompetens som är nödvändig för att komma tillrätta med bo-

lagets problem och rekonstruktören ska tillsammans med gäldenären upprätta en rekonstrukt-

ionsplan.51 Rekonstruktionsplanen ska skickas till såväl tingsrätten som borgenärerna (2 kap. 

12 § LFR). Med anledning härav blir planen en offentlig handling. 

 En av rekonstruktörens viktigaste uppgifter inledningsvis är att skapa en god relation med 

de viktigaste borgenärerna för att försöka komma fram till hur man på bästa sätt kan behålla en 

god och lönsam affärsrelation för båda parter.52 Rekonstruktören tar som ovan nämnts inte över 

verksamheten och har heller inte någon firmateckningsrätt. Uppgiften är att se till så att gälde-

nären betalar nya och löpande fordringar, men inte sådana som uppkommit innan rekonstrukt-

ionens inledande.53 Det krävs särskilda skäl för att rekonstruktören ska lämna samtycke till att 

betala gamla skulder (2 kap. 15 § LFR). 

2.5.3 Borgenärerna 

2.5.3.1 Allmänt 

Borgenärernas medverkan är avgörande för att få till stånd en lyckad rekonstruktion. Det är 

framförallt borgenärerna som måste göra uppoffringar t.ex. genom skuldnedskrivning, samti-

digt som aktieägarna som nämnts behåller både rådighet och ägande. Borgenärer med samma 

rätt ska behandlas lika.54 Det är t.ex. enbart oprioriterade borgenärer som deltar i ett ackords-

förfarande. Vidare har det stor betydelse om borgenärens fordran är hänförlig till tiden före eller 

under en pågående rekonstruktion. 

                                                
49 Se prop. 1995/96:5 s. 104. 
50 Se IFFR:s Etiska regler – god rekonstruktionssed, p. 7. 
51 Se prop. 1995/96:5 s. 114. 
52 Se prop. 1995/96:5 s. 90. 
53 Se prop. 1995/96:5 s. 83–84. 
54 Jfr konkursinstitutets syfte att förfarandet ska ske på ett förutsebart sätt med iakttagande av likabehandlings-
principen, vilken innebär att borgenärer med lika rätt ska bära förlusterna proportionerligt, se Welamson, Lars & 
Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 25–28. 
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2.5.3.2 Befintliga borgenärer 

För att ge borgenärerna inflytande och insyn i förfarandet finns bl.a. regler om borgenärssam-

manträde och borgenärskommitté i 2 kap. 16 § LFR. Ett borgenärssammanträde ska normalt 

hållas inom tre veckor från beslutet att inleda en rekonstruktion (2 kap. 10 § 2 st. LFR).  Vid 

sammanträdet ska borgenärerna beredas möjlighet att yttra sig om förfarandet och om de upp-

gifter som gäldenären lämnat är korrekta.55 Rekonstruktören ska lägga fram en preliminär re-

konstruktionsplan utvisande gäldenärens ekonomiska situation, en bedömning av orsakerna till 

problemen samt vilka åtgärder som ska vidtas. I lagen finns inte några krav på rekonstruktions-

planens innehåll.56  

 Enligt 2 kap. 16 § 2 st. LFR kan en borgenärskommitté utses på begäran av någon borgenär. 

Vanligen ska kommittén bestå av högst tre ledamöter. I förarbetena ges som förslag represen-

tanter från kreditgivare, staten samt leverantörer. Borgenärskommitténs uppgift är att tillvarata 

borgenärskollektivets intressen och bistå rekonstruktören med råd och upplysningar. Rekon-

struktören har i enlighet med bestämmelsens tredje stycke en skyldighet att i väsentliga frågor, 

t.ex. förändringar i verksamhetens omfattning, samråda med borgenärskommittén.57 

2.5.3.3 Potentiella borgenärer 

För att lyckas med en rekonstruktion är det viktigt att gäldenären inte bara kan behålla sina 

gamla avtal, utan att denne även kan ingå nya. Under rekonstruktionen ska rekonstruktören 

tillse att leveranser i så stor utsträckning som möjligt sker utifrån den s.k. kontantprincipen, 

dvs. gäldenären ska betala direkt.58 Det kan dock ibland vara nödvändigt att frångå denna prin-

cip. Generellt torde omgivningen vara försiktig med att sluta avtal med den som har ekonomiska 

problem. För att möjliggöra för gäldenären att ingå nya kreditavtal ges de nya borgenärerna en 

bättre säkerhet i form av en särställning i förmånsrättshänseende.59 Om ett nytt avtal ingås under 

rekonstruktionen med samtycke från rekonstruktören erhåller den nya fordran allmän förmåns-

rätt enligt 10 § 1 st. p. 4 FRL, s.k. superförmånsrätt. Förmånsrätten innebär en bättre ställning 

för fordringen i en eventuell framtida konkurs. Den nya fordringen betalas således före de tidi-

gare uppkomna fordringarna som i huvudsak är oprioriterade i en konkurs (jfr 18 § FRL). Su-

perförmånsrätten innebär också att fordringarna enligt 15 § FRL betalas före särskilda förmåns-

rätter förenade med företagshypotek (5 § FRL) och utmätning i lös egendom (8 § FRL).  

                                                
55 Se prop. 1995/96:5 s. 192. 
56 Se prop. 1995/96:5 s. 186. 
57 Detta stycke se prop. 1995/96:5 s. 193 och Hellners & Mellqvist (2013), s. 105. 
58 Se Hellners & Mellqvist (2013), s. 101. 
59 Se prop. 1995/96:5 s. 131. 
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Med anledning härav har rekonstruktören till uppgift att bevaka så att hypoteksunderlaget inte 

reduceras i för hög utsträckning.60 Det är borgenären som har bevisbördan för att denne innehar 

en superförmånsrätt. Rekonstruktörens samtycke bör därför av borgenären krävas skriftligen.61 

2.5.4 Något om ackord 

En finansiell rekonstruktion kan uppnås genom ett ackord. Antingen kan gäldenären och bor-

genärerna på frivillig väg sluta en uppgörelse, s.k. underhandsackord, eller så kan ett offentligt 

ackord med inslag av tvång genomföras. Syftet med reglerna om offentligt ackord i 3 kap. LFR 

är att få till stånd en finansiell rekonstruktion genom att gäldenären tilltvingar sig ett ackord när 

förutsättningar för att komma överens saknas.62 Ett offentligt ackord innebär helt enkelt att en 

majoritet av borgenärerna kan binda en minoritet med nedsättning av fordringsbelopp, betal-

ningsanstånd eller något annat.63 Vanligen innebär ett ackord att de oprioriterade fordringarna 

som uppkommit före dagen för ansökan om företagsrekonstruktion sätts ner till som lägst 25 % 

av fordringsbeloppet och att gäldenären ska betala inom tolv månader från att ackordet fastställs 

(2–3 §§).64 Det är möjligt med en större nedsättning om samtliga borgenärer samtycker. För att 

borgenärerna ska acceptera skuldnedskrivningar kan det krävas att ägarna gör ett kapitaltill-

skott.65 

 Ackordsförhandlingar kan komma till stånd inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande 

på begäran av gäldenären (1 §). Om rätten beslutar att bevilja en begäran om ackordsförhand-

ling ska ett borgenärssammanträde hållas (13 och 17 §§). Vid sammanträdet ska borgenärerna 

rösta om ackordsförslaget (20 §). Vilken majoritet som fordras varierar utifrån den föreslagna 

nedsättningen, ju högre nedsättning desto större majoritet (4 §). När ackordet fastställts av dom-

stolen (23–25 §§), blir det bindande för samtliga borgenärer som omfattas, både kända och 

okända (8 §).  

2.5.5 Förfarandets avslutande 

Förutom att förfarandet avslutas när tremånadersperioderna nått till ända enligt 4 kap. 8 § LFR, 

kan rätten besluta om förfarandets upphörande under en pågående tremånadersperiod i enlighet 

med 4 kap. 7 § LFR. Tingsrätten kan besluta att rekonstruktionen ska upphöra om syftet med 

                                                
60 Se prop. 1995/96:5 s. 132. 
61 Se t.ex. Persson & Karlsson-Tuula (2017), s. 106 och Renman, Hans, Två tips till borgenärer, Blendow 
Lexnova Expertkommentar - Konkurs- och obeståndsrätt, december 2011. 
62 Se prop. 1995/96:5 s. 204. 
63 Se prop. 1995/96:5 s. 115. 
64 Se Hellners & Mellqvist, s. 159 och Gustafsson, Lars Eric, Företagsrekonstruktion och ackord, 1 uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 48. 
65 Se Gustafsson (2014), s. 51. 
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den uppfyllts (p. 1). Vidare ska upphörande beslutas om gäldenären begär det (p. 2) eller gäl-

denären uteblivit från borgenärssammanträdet (p. 3), vilket följer av att gäldenärens medverkan 

i förfarandet är vital. Om syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppfyllt kan 

rekonstruktören eller en borgenär begära att rekonstruktionen ska upphöra (p. 4), så kan ske om 

gäldenären t.ex. inte följer rekonstruktörens anvisningar.66 Beslut om att förfarandet ska upp-

höra kan även fattas om det finns särskilda skäl (p. 5) och slutligen om gäldenären försätts i 

konkurs (4 kap. 7 § 2 st. LFR). 

2.6 Förslag på förändringar 

2.6.1 Allmänt 

Från införandet av LFR fram till idag har antalet företagsrekonstruktioner årligen varit betydligt 

lägre än det förväntade målet om 500 stycken, även om antalet de senaste åren har ökat något.67 

Kritik mot lagen har framförts från många olika håll och har bl.a. gått ut på att gäldenären har 

ett alltför stort inflytande, att förfarandet är för kostsamt, att företagsrekonstruktion i för hög 

utsträckning beviljas bolag utan möjligheter att lyckas, att incitament till att ansöka i tid saknas 

samt att insolvenssystemet i sig är konkursdrivande.68 För tillfället finns förslag på förändringar 

av förfarandet från tre olika håll. Nationellt i Sverige överlämnade Entreprenörskapsutred-

ningen i oktober 2016 betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 

2016:72) till regeringen. Inom EU har kommissionen presenterat ett förslag till nytt EU-direktiv 

om vissa insolvensfrågor.69 Slutligen har det Nordisk/baltiska insolvensnätverket publicerat re-

kommendationer på insolvensområdet.70 I det följande redovisas kortfattat huvuddragen i för-

lagen. 

2.6.2 Entreprenörskapsutredningen 

I Entreprenörsutredningens betänkande lämnas förslag på omfattande förändringar av LFR. 

Syftet med förändringarna är att öka kunskapen om institutet, skapa bättre förutsättningar för 

                                                
66 Se Persson & Karlsson-Tuula (2017), s. 176. 
67 Se SOU 2016:72 del 2 s. 65–66 och däri hänvisade källor. 
68 Se t.ex. SOU 2010:2 s. 73–75 och Persson & Karlsson-Tuula (2017), s. 181–182. 
69 KOM (2016) 723. 
70 Nordisk/baltiska insolvensnätverket, Nordic-Baltic recommendations on insolvency law, Final version, Wol-
ters Kluwer, Stockholm, 2016. 
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rekonstruktioner att lyckas, sänka rekonstruktionskostnaderna samt stärka borgenärernas för-

troende för förfarandet.71 Med anledning av att kommissionens förslag till direktiv nu ska för-

handlas inom EU är det troligt att det dröjer innan regeringen går vidare med Entreprenörskaps-

utredningens förslag. Nedan redogörs för några av Entreprenörskapsutredningens förslag. 

 För att åstadkomma lägre kostnader föreslår utredningen bl.a. att domstolen ska pröva re-

konstruktörens arvode samt införande av ett separat ackord som ska kunna genomföras utan att 

ett förfarande om företagsrekonstruktion inleds.72 För att fler rekonstruktioner ska lyckas före-

slås att förfarandena koncentreras till färre domstolar som ska kunna bygga upp specialkompe-

tens.73 En rättshandling som gäldenären företagit utan rekonstruktörens samtycke ska vara ogil-

tig och redan en ansökan om företagsrekonstruktion ska medföra hävningsförbud.74 Om det till 

tingsrätten inkommer både en ansökan om företagsrekonstruktion och en ansökan om konkurs 

ska rätten pröva om företagsrekonstruktion ska inledas i första hand.75 Rekonstruktörens ska-

deståndsskyldighet ska regleras i lag, istället för att som i dagsläget härledas ur skadestånds-

rättsliga principer.76 Det ska för gäldenären och borgenärerna vara möjligt att komma överens 

om villkor i ett utvidgat ackord.77 För att öka borgenärernas förtroende för förfarandet ska ett 

högre krav ställas vid domstolens prövning, dock rör det sig om ett lågt beviskrav. Vidare ska 

ansökan innehålla fler uppgifter, bl.a. ska det framgå vilka borgenärer som kontaktats med an-

ledning av förslaget till rekonstruktör.78 Ett högre krav på ansökan ska ge rätten ett bättre un-

derlag för att bedöma ett företags framtidsutsikter. Detta ska leda till att domstolarna i lägre 

utsträckning beviljar företagsrekonstruktion till bolag som inte har några möjligheter att lyckas 

och istället borde försättas i konkurs. 

 Utredningen redogör för att ett av problemen i dagsläget är att gäldenären ansöker alltför 

sent. För att komma tillrätta med detta föreslås främst informationsinsatser från myndigheternas 

sida och möjligheter för gäldenären att lära sig känna igen varningssignaler vid ekonomisk 

kris.79 Utredningen anser inte att det fanns skäl att förändra lagtexten och även fortsättningsvis 

ska en rekonstruktion beviljas vid illikviditet eller nära förestående sådan.80 

                                                
71 Se SOU 2016:72 del 1 s. 143. 
72 Se SOU 2016:72 del 2 s. 221–224 och 232–234. 
73 Se SOU 2016:72 del 2 s. 151–153. 
74 Se SOU 2016:72 del 2 s. 175–182 och 184–186. 
75 Se SOU 2016:72 del 2 s. 168. 
76 Se SOU 2016:72 del 2 s. 225–227. 
77 Se SOU 2016:72 del 2 s. 242–244. 
78 Se SOU 2016:72 del 2 s. 165–167, 215–217 och 236. 
79 Se SOU 2016:72 del 1 s. 144 och del 2 s. 90. 
80 Se SOU 2016:72 del 2 s. 164. 
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 Entreprenörskapsutredningen diskuterar möjligheten till en andra chans för företagare och 

hur det påverkar företagandet positivt. Förslagen till förändringar i LFR syftar till att ge fler 

företagare möjlighet till en andra chans. Utredningen redogör även för företrädaransvaret i  

59 kap. SFL och hur det strikta ansvaret förhindrar en andra chans.81 

2.6.3 Förslag till EU-direktiv om vissa insolvensfrågor 

Förslagets övergripande syfte är att underlätta den fria rörligheten av kapital på den inre mark-

naden genom att införa enhetliga principer och i vissa fall målinriktade detaljregler för att uppnå 

viss harmonisering i medlemsstaternas insolvenslagstiftning. Det är upp till varje medlemsstat 

att utforma lagstiftningen för att anpassas till den nationella kontexten. Förslaget syftar till att 

upprätta en gemensam ram inom EU för förebyggande omstrukturering, ge företag möjlighet 

till en andra chans och genomföra åtgärder för att göra insolvensförfaranden effektivare, utan 

att förändra vad som fungerar väl i medlemsstaterna.82 Den preliminära ståndpunkten för den 

svenska regeringen är att verka för en avvägning mellan gäldenären och borgenärerna och att 

det är viktigt att reglerna är flexibla och inte alltför långtgående för att passa in i redan existe-

rande och väl fungerande nationella insolvenssystem.83 

 I förslaget föreskrivs bl.a. att gäldenären ska behålla rådigheten över sina tillgångar och sin 

verksamhet och att en omstrukturering inte alltid behöver en av domstol utsedd rekonstruktör 

(artikel 5). Syftet är att få ner kostnaderna (preambel skäl 18). En omstruktureringsplan ska 

upprättas med innehåll som är mer omfattande än vad som gäller enligt LFR, planen ska fast-

ställas av domstol (artikel 8). Innan omstruktureringsplanen fastställs ska borgenärerna ha möj-

lighet att rösta om den (artikel 9). Likt vad som nu gäller i LFR föreslås att gäldenärens avtal 

ska fortsätta att gälla vid en omstrukturering (artikel 7) och att gäldenären ska vara skyddad 

från verkställighetsåtgärder (artikel 6). Vidare föreslås att medlemsstaterna i sin nationella lag-

stiftning ska införa regler som medför att företagsledningen ska ha vissa skyldigheter att agera 

vid förestående insolvens (artikel 18). En sådan regel finns inte i Sverige i dag utan det är istället 

företrädaransvaret i 59 kap. SFL och medansvarsreglerna i 25 kap. ABL som indirekt föreskri-

ver sådan skyldighet att agera samt i vissa fall borgenärsbrotten i 11 kap. BrB.84  

                                                
81 Se SOU 2016:72 del 1 s. 129–135. 
82 Se KOM (2016) 723, s. 5–7. 
83 Regeringskansliets Faktapromemoria 2016/17:FPM34, Direktiv om företagsrekonstruktion och 
en andra chans för företagare, s. 7. 
84 Advokatsamfundets remissyttrande den 27 januari 2017 (N2016/06470/FF), s. 6. 
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2.6.4 Nordisk/baltiska insolvensnätverket 

I november 2010 bildades på svenskt initiativ det Nordisk/baltiska insolvensnätverket med 

syfte att främja harmonisering av insolvenslagstiftningen i de nordiska och baltiska länderna.85 

Nätverkets rekommendationer publicerades i juni 2016. Nedan redogörs kortfattat för några av 

de rekommendationer som avviker från gällande rätt i Sverige.  

 Nätverket rekommenderar att specialdomstolar ska ansvara för insolvensrättsliga förfaran-

den (sec. XI.13–14). I grunden ska gäldenären behålla rådigheten under ett förfarande, men 

under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att istället genomföra rekonstruktioner under 

rekonstruktörens rådighet (sec. I.4). Rekonstruktörens skadeståndsansvar bör enligt rekommen-

dationerna regleras i lag (sec. XI.12). Gäldenären ska utan rekonstruktörens samtycke kunna 

rättshandla inom ramen för den löpande verksamheten, men övriga rättshandlingar bör bli ogil-

tiga vid avsaknad av samtycke om inte motparten var i god tro om gäldenärens behörighet  

(sec. III.2). Superförmånsrätt till följd av nya avtal med rekonstruktörens samtycke bör begrän-

sas i tiden och enbart gälla om konkurs sker inom viss tid från avtalsslutet (sec. X.3). Slutligen 

bör bolagsledningens ansvar, när den under insolvens drivit verksamheten vidare, regleras  

(sec. II.3). Förslaget är att införa en typ av skadeståndsregel som är uppbyggd med återvin-

ningsregeln i 4 kap. 5 § KonkL som förebild.86 

2.7 Analys 

2.7.1 Inledande anmärkningar 

Vid en företagsrekonstruktion är det många olika intressen som på ett eller annat sätt måste 

tillgodoses för att förfarandet ska lyckas. En lyckad rekonstruktion räddar ofta värden och in-

nebär en vinst för samtliga aktörer. En misslyckad rekonstruktion som slutar i konkurs kan 

innebära en än sämre ställning för borgenärerna än om bolaget försatts i konkurs från första 

början. Med anledning av detta är det viktigt att olika intressen tillgodoses genom regelverket. 

Analysen nedan syftar till att bringa klarhet i hur de olika intressena tillgodoses med dagens 

regelverk och om ett genomförande av ändringsförslagen skulle innebära några skillnader i 

detta avseende.  

                                                
85 Nordisk/baltiska insolvensnätverket (2016), s. 5. 
86 Se uttalande av Torgny Håstad, Mikael Möller och Erik Selander i Nordic-Baltic Recommendations on Insol-
vency Law: Pilotprojekt för harmonisering av insolvensrätten, Advokaten Nr 7 2015 årgång 81 s. 50–54 på s. 
52. 
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2.7.2 Gäldenärsintresset 

2.7.2.1 Allmänt87 

Ett fokus mot gäldenärsintresset vid en företagsrekonstruktion främjar gäldenärens initiativför-

måga och underlättar för gäldenären att med borgenärernas förtroende driva verksamheten vi-

dare. Det som är avgörande för gäldenärsintresset är att gäldenären ges rådrum för att lösa si-

tuationen, att gäldenären i så stor utsträckning som möjligt behåller rådigheten över sina till-

gångar, att det är möjligt att få till en skuldnedskrivning, att kostnaderna för förfarandet är så 

låga som möjligt samt att det personliga ansvaret för bolagets skulder inte är alltför strikt. Det 

ska vara tillåtet att misslyckas, utan att det medför alltför stora konsekvenser. Främjande för 

gäldenärsintresset är även reglering som i ett tidigt skede framtvingar en analys hos gäldenären 

av dennes verksamhet. Således krävs att regleringen får gäldenären att ansöka om företagsre-

konstruktion i ett tidigt skede när de ekonomiska problemen inte är alltför omfattande; det krävs 

en tidig ”trigger” i regleringen. Ett av problemen är att ansökningar om företagsrekonstruktion 

inkommer alltför sent.88 Reglering som inbjuder borgenärerna att medverka i förfarandet främ-

jar gäldenärsintresset. 

2.7.2.2 LFR 

Under en företagsrekonstruktion ges gäldenären rådrum att kunna koncentrera sig på att lösa 

sina uppkomna problem. Regler som ger uttryck för detta är att gamla skulder inte ska betalas 

och att gäldenären är skyddad från att enskilda borgenärer vidtar exekutionsåtgärder. Under 

förfarandet ska även tingsrätten på begäran av gäldenären förklara en konkursansökan vilande 

om det inte finns särskilda skäl. Det ska mycket till för att en domstol i ett sådant fall ska försätta 

gäldenären i konkurs och så länge förfarandet pågår kan därför sägas att gäldenären har ett 

konkursskydd. Ett förfarande ska efter beslut från tingsrätten pågå under tre månader och det 

finns möjlighet till förlängning upp till ett år. Det får därför konstateras att det finns relativt gott 

om tid för gäldenären att med rekonstruktörens hjälp komma på fötter igen.  

 Till skillnad från vid konkursförfarandet behåller gäldenären rådigheten över förfarandet och 

har goda möjligheter att styra förfarandet mot vissa borgenärers vilja. Att en företagsrekon-

struktion inleds är inte grund för en borgenär att häva ett ingånget avtal och parterna ska under 

förfarandet fortsätta prestera enligt avtalet. Även om borgenären före rekonstruktionen haft rätt 

att häva avtalet med anledning av gäldenärens dröjsmål kan gäldenären kräva att avtalet ska 

                                                
87 Se för liknande resonemang SOU 2010:2 s. 77. 
88 Se SOU 2016:72 del 2 s. 164 och SOU 2010:2 s. 73. 
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fullföljas. Borgenären förlorar då sin hävningsrätt. Regeln innebär ett tydligt främjande av gäl-

denärsintresset. Med samtycke från rekonstruktören är det möjligt för gäldenären att fortsatt 

rättshandla, men även utan samtycke är vidtagna rättshandlingar giltiga. Gäldenärens rådighet 

och möjligheter att rättshandla främjar gäldenärens möjlighet att genomföra en rekonstruktion. 

Att gäldenären själv tror på förfarandet är en förutsättning för att lyckas. Regeln om att gälde-

närens godkännande krävs för att kunna inleda ett förfarande när en borgenär ansökt ger uttryck 

för just vikten av gäldenärens medverkan. 

 De regler som syftar till att tillgodose intresset av skuldnedskrivning är reglerna om offent-

ligt ackord. Gäldenären är trots allt skuldtyngd och det krävs att skulderna minskar för att  

rekonstruktionen ska kunna lyckas. Ur gäldenärshänseende kan det rent faktiskt innebära att 

bolaget räddas på borgenärernas bekostnad. Om rekonstruktionen lyckas kommer värdena i 

bolaget till stora delar vara intakta, till skillnad mot en konkurs där hela värdet för aktieägarna 

går förlorat. Med anledning av detta kan borgenärerna många gånger, för att acceptera en skuld-

nedskrivning, kräva att ägarna tillskjuter medel. En ackordsuppgörelse kan, trots att fordringar 

skrivs ned, innebära både en kortsiktig och, framförallt, långsiktig fördel för borgenärerna. 

 Under rekonstruktionen kan löner till anställda betalas genom den statliga lönegarantin. Ef-

tersom lönekostnader kan vara ett företags stora utgift är det ur gäldenärssynpunkt positivt att 

under rekonstruktionens inledande skede ha möjlighet till detta stöd. Införandet av lönegaranti 

under en företagsrekonstruktion motiverades med att en konkurs inte skulle vara förmånligare 

i detta hänseende. 

2.7.2.3 De nya förslagens konsekvenser för gäldenärsintresset 

I SOU 2016:72 föreslås bl.a. att gäldenären ska ges möjlighet till ett separat ackord där en 

skuldnedskrivning ska vara möjlig utan att ett formellt förfarande om företagsrekonstruktion 

behöver inledas. Det ska även vara möjligt för gäldenären att tillsammans med borgenärerna 

komma överens om ett utvidgat ackord. Ett förslag är att ansökan i sig ska medföra hävnings-

förbud för vissa avtal istället för att tidpunkten för detta är vid rättens beslut. Det stärker gälde-

närens rådrum. Det föreslås också att det till en domstol inkommer både en ansökan om konkurs 

och en ansökan om företagsrekonstruktion, ska den senare prövas först. 

 Avseende gäldenärens rådighet föreslås i föreslaget till direktiv att det ska var möjligt att 

genomföra en rekonstruktion utan att en rekonstruktör formellt utses av domstol. Gäldenärens 

rådighet skulle vid ett sådant förfarande öka. Kompetens och kunskap kan dock komma att 

behöva anlitas från annat håll varför det ur kostnadssynpunkt möjligen inte finns så mycket att 
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vinna för gäldenären. I rekommendationerna från det Nordisk/baltiska insolvensnätverket före-

slås att det i vissa specifika fall ska vara möjligt att genomföra en rekonstruktion där  

rekonstruktören, istället för gäldenären, har rådigheten. Ett sådant förfarande skulle i rådighets-

avseende försämra gäldenärsintresset. Ur gäldenärens perspektiv skulle det å andra sidan kunna 

vara positivt eftersom rekonstruktören, som innehar kunskap, kan agera snabbare. I två av för-

slagen föreslås att gäldenärens rättshandlingar som företagits utan rekonstruktörens samtycke 

ska föranleda ogiltighet. Det inskränker rådigheten för gäldenären. Insolvensnätverket rekom-

menderar som ett tillägg att rättshandlingar inom ramen för den löpande verksamheten ska 

kunna ske utan rekonstruktörens samtycke, vilket är positivt ur gäldenärens synpunkt. 

 Ur kostnadssynpunkt kan det vara positivt att rekonstruktörens arvode ska prövas av dom-

stol, som föreslås i SOU 2016:72. Slutligen föreslås i direktivförslaget att bolagsledningens 

skyldighet att agera vid förestående insolvens ska regleras i lagen. Sådana bestämmelser skulle 

göra det personliga ansvaret strängare. Om ersättningsbeloppen som åläggs företrädarna blir 

alltför höga kan möjligheterna till en andra chans försvåras. En ansvarsregel kan dock ha den 

positiva effekten att i ett tidigare skede tvinga gäldenären att analysera sin verksamhet, vilket 

kan leda till att gäldenären ansöker om företagsrekonstruktion vid en tidigare tidpunkt och där-

med ge förfarandet större möjlighet att lyckas. 

2.7.3 Befintliga borgenärers intresse 

2.7.3.1 Allmänt89 

Ökat skydd för befintliga borgenärer kan troligen öka incitamenten att medverka i en rekon-

struktion. Att de befintliga borgenärerna känner att de har möjlighet att påverka situationen, ges 

visst inflytande, att de likabehandlas samt att de ges visst skydd inom ramen för rekonstrukt-

ionen är avgörande för deras medverkan och därmed också för ett lyckat genomförande. 

2.7.3.2 LFR 

Inledningsvis kan konstateras att befintliga borgenärer ges möjlighet att både ansöka om inle-

dande av en företagsrekonstruktion och begära att ett pågående förfarande avslutas. Härmed 

ges möjlighet att påverka situationen. Vidare ska ett borgenärssammanträde hållas där borge-

närerna har stort inflytande över om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. Borgenärerna ges 

möjlighet att uttala sig i vissa frågor och har tillfälle att särskilt granska gäldenärens ekono-

miska förhållanden. På begäran ska även gäldenären avlägga bouppteckningsed. Om någon av 

                                                
89 Se för liknande resonemang SOU 2010:2 s. 76–77. 
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borgenärerna begär det ska det också upprättas en borgenärskommitté med uppgift att bistå 

rekonstruktören med råd och upplysningar. Rekonstruktören har en skyldighet att samverka 

med kommittén i vissa väsentliga frågor. I och med dessa regler ges de befintliga borgenärerna 

i vart fall visst inflytande över förfarandet. 

 Rekonstruktören har till uppgift att tillvarata befintliga borgenärers intresse i förfarandet. 

Det sker bl.a. genom att rekonstruktören ska beakta enskilda borgenärers ställning vid utform-

ning av rekonstruktionsplanen. Det är vidare möjligt för en borgenär att begära att rekonstruk-

tören ska utöva tillsyn vid ett ackordsförfarande. Om det finns risk för att gäldenären kommer 

att agera på ett sätt som sätter någon borgenärs rätt i fara, kan rätten på begäran av borgenären 

besluta om en lämplig säkerhetsåtgärd. Dessa regler ger uttryck för borgenärsskydd i förfaran-

det. Rekonstruktörens skadeståndsansvar regleras dock inte uttryckligen i lagen.  

 Likabehandling ska råda mellan de befintliga borgenärerna, vilket tydligt kommer till uttryck 

i och med att gäldenären inte får betala gamla skulder. Det krävs vidare samtycke från rekon-

struktören för att gäldenären ska få ingå nya avtal, med bättre rätt för nya borgenärer. Den 

regeln kan ur befintliga borgenärers perspektiv ses på lite olika sätt. Å ena sidan kan det för en 

lyckad rekonstruktion vara helt avgörande att gäldenären kan ingå nya avtal, å andra sidan kom-

mer dessa nya borgenärers fordringar, under förutsättning att rekonstruktören lämnat sitt sam-

tycke, ges superförmånsrätt och placera sig framför de befintliga borgenärernas fordringar i 

förmånsrättshänseende. Vid en konkurs hamnar därmed de befintliga borgenärerna i en sämre 

ställning. Eftersom superförmånsrätten troligen är en förutsättning för att nya kreditavtal över 

huvud taget ska kunna ingås torde det vid en lyckad rekonstruktion vara värt olägenheten för 

de befintliga borgenärerna. En av rekonstruktörens viktigaste uppgifter är att i ett tidigt skede 

skapa kontakt med borgenärerna och bygga en god relation för att erhålla borgenärernas förtro-

ende. Om detta lyckas torde borgenärerna kunna finna sig i att rekonstruktören samtycker till 

rättshandlingar som ska främja att rekonstruktionen lyckas. 

 Om gäldenären rättshandlar utan rekonstruktörens samtycke ges den nya borgenären inte 

förmånsrätt i en eventuell konkurs, men rättshandlingen är fortfarande giltig. Den regeln är till 

nackdel för de befintliga borgenärerna. Om rekonstruktören inte lämnar sitt samtycke rör det 

sig möjligen om en rättshandling som inte är nödvändig för att rekonstruktionen ska lyckas. 

 Att få till stånd ett ackord är många gånger en förutsättning för att en rekonstruktion ska 

kunna lyckas. Det kan å ena sidan givetvis vara negativt för en borgenär att tvingas skiva ner 

sin fordran, kanske så mycket som till en fjärdedel. Å andra sidan skulle troligen alternativet 

vara att rekonstruktionen inte lyckas och att bolaget istället tvingas försättas i konkurs, vari 
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utdelningen för en oprioriterad borgenär ofta är än lägre. Om gäldenären lyckas betala ackords-

fordran skulle det därför innebära en vinst för borgenären eftersom denne i alla fall skulle kunna 

erhålla viss betalning. Om väl rekonstruktionen skulle lyckas är det möjligt att borgenären även 

fortsättningsvis kommer kunna göra affärer med gäldenärsbolaget, varför även en långsiktig 

vinst är möjlig. 

 En nackdel för befintliga borgenärer kan vara att de under vissa förutsättningar inte kan ta 

sig ur avtalsförhållanden som de har med gäldenären med anledning av det s.k. hävningsförbu-

det. Gäldenärens avtal kan vara viktiga för en lyckad rekonstruktion. Ett problem med häv-

ningsförbudet är att den borgenär som vill komma ur ett avtal helt enkelt begär gäldenären i 

konkurs före rekonstruktionen, till förfång för det övriga borgenärskollektivet.  

2.7.3.3 De nya förslagens konsekvenser för befintliga borgenärers intresse 

De befintliga borgenärernas inflytande ökar genom förslaget i SOU 2016:72 om ett utvidgat 

ackord och förslaget om att det i ansökan måste anges vilka borgenärer som kontaktats i sam-

band med rekonstruktörsförslaget. Den senare regeln kan också sägas ge uttryck för borgenärs-

skydd. Borgenärsskyddet stärks även genom att rättshandlingar som företagits utan rekonstruk-

törens samtycke ska vara ogiltiga och, som det Nordisk/baltiska insolvensnätverket rekommen-

derar, att superförmånsrätten ska vara begränsad i tiden. För att ytterligare öka borgenärernas 

inflytande i förfarandet finns i direktivförslaget en regel om att borgenärerna ska ha möjlighet 

att rösta om den omstruktureringsplan som ska fastställas av domstol.  

 Vidare föreslås i SOU 2016:72 att det ska ställas ett högre krav vid rättens prövning av en 

ansökan, att rekonstruktionsplanen ska fastställas av domstol samt att förfarandet ska handläg-

gas av särskilda domstolar. Ansökan ska innehålla mer information och det ska ställas ett högre 

krav på ansökan för att ge rätten ett bättre underlag för att bedöma ett företags framtidsutsikter. 

Detta ska leda till att domstolarna i lägre utsträckning beviljar företagsrekonstruktion till bolag 

som inte har några möjligheter att lyckas och istället borde försättas i konkurs. Därmed besparas 

både gäldenären och borgenärerna kostnader med ett onödigt förfarande som ändå slutar i kon-

kurs. Förslagen syftar till att öka de befintliga borgenärernas förtroende för förfarandet.  

 I Nordisk/baltiska insolvensnätverkets rekommendationer finns ett förslag om att det under 

vissa förutsättningar ska kunna genomföras en rekonstruktion under rekonstruktörens rådighet. 

Det är möjligt att ett sådant förslag skulle kunna stärka borgenärsintresset. I förslaget till direk-

tiv föreslås regler som ger bolagsföreträdare en skyldighet att agera när bolaget hamnar i kris 
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och i SOU 2016:72 och rekommendationerna finns förslag om att införa särskilda skadestånds-

regler både för bolagsföreträdarna och rekonstruktören. Även sådana åtgärder skulle öka bor-

genärsskyddet. 

2.7.4 Potentiella borgenärers intresse 

2.7.4.1 Allmänt 

Potentiella borgenärers intresse kan tillgodoses dels genom att de erhåller information och kun-

skap om att gäldenären befinner sig i kris, dels genom att de tilldelas en bättre rätt i en eventuell 

konkurs om de väljer att rättshandla med gäldenären. Att potentiella borgenärers intresse till-

godoses är i många fall en viktig faktor för att kunna lyckas med en rekonstruktion. Utan möj-

lighet för gäldenären att under rekonstruktionen sluta nya avtal eller få tillgång till krediter 

försämras möjligheterna att lyckas. Det är dock viktigt att de potentiella borgenärerna har möj-

lighet att göra övervägda val, vilket kan tillgodoses genom tidig information. 

2.7.4.2 LFR 

Vid en företagsrekonstruktion ska rekonstruktören i samråd med gäldenären upprätta en rekon-

struktionsplan. Denna ska tillsändas tingsrätten och blir en offentlig handling, vilket ger poten-

tiella borgenärer möjlighet att få kunskap om bolagets situation. Om borgenären väljer att ingå 

avtal med gäldenären under en rekonstruktion och detta sker med rekonstruktörens samtycke 

tilldelas borgenären superförmånsrätt i en eventuell konkurs. Borgenärens möjlighet till utdel-

ning kan då vara god, under förutsättning att det finns värde i övriga relevanta tillgångar.  Under 

förfarandet ska gäldenären inte betala sina gamla skulder vilket är till fördel de potentiella bor-

genärerna, eftersom gäldenärens förmögenhetsmassa då inte minskar. Om en potentiell borge-

när skulle välja att ingå avtal med gäldenären trots att samtycke saknas är rättshandlingen fort-

farande giltig. Det kan finnas tillfällen när en potentiell borgenär anser att högt risktagande är 

befogat och eftersom rättshandlingen skyddas har potentiella borgenärer möjlighet att välja att 

rättshandla utan att riskera ogiltighet. 

2.7.4.3 De nya förslagens konsekvenser för potentiella borgenärers intresse 

I rekommendationerna från det Nordisk/baltiska insolvensnätverket föreslås att superförmåns-

rätten bör vara begränsad i tiden och enbart gälla sådana fall när konkurs inträffar inom viss tid. 

Det är negativt ur en potentiell borgenärs perspektiv. Vidare rekommenderas att en rättshand-

ling som vidtas utan rekonstruktörens samtycke ska vara ogiltig, vilket också föreslås i SOU 
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2016:72. Därmed skyddas inte rättshandlingen om det saknas samtycke. Nordisk/baltiska in-

solvensnätverket rekommenderar dock att rättshandlingar som faller inom den löpande verk-

samheten ska kunna vidtas utan samtycke. 

2.8 Sammanfattande kommentarer 

Som framkommit ovan medför en lyckad företagsrekonstruktion positiva effekter. Genom att 

undvika konkurs kan värdeförstöring undvikas och vinster ske både företag- och samhällseko-

nomiskt. Om bolaget kan leva vidare gynnas inte bara aktieägarna, utan även anställda som får 

behålla sina arbeten, leverantörer som kan leverera vidare och staten som kan erhålla skattein-

täkter och besparas utgifter för arbetslöshet.90 Det är viktigt att enbart bolag som har förutsätt-

ningar att lyckas ges tillgång till institutet och att en företagsrekonstruktion inte ses som ett 

alternativ till konkurs för alla bolag. Sammanfattningsvis kan sägas att trots att lagstiftningens 

fokus i stora delar ligger på gäldenärsintresset tillgodoses även borgenärsintresset väl. I nästa 

kapitel redogörs för och analyseras de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna.   

                                                
90 Se prop. 1995/96:5 s. 169. 
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3 TVÅNGSLIKVIDATION VID KAPITALBRIST  

3.1 Inledning 

Grundprincipen för ett aktiebolag, vilken föreskrivs i 1 kap. 3 § ABL, är att aktieägarna ska 

kunna begränsa sin ekonomiska risk och inte ha något personligt ansvar för bolagets förpliktel-

ser. Det är enbart det satsade aktiekapitalet som kan gå förlorat när det går dåligt för bolaget. 

Som en motvikt till denna grundläggande princip finns bl.a. de s.k. kapitalbristreglerna. Om 

aktiekapitalet till stor del gått förlorat ska inte ett bolag kunna fortsätta sin verksamhet utan 

åtgärder.91 Om det finns skäl att anta att kritisk kapitalbrist föreligger, dvs. bolagets tillgångar 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, uppkommer en aktivitetsplikt innebärande 

att styrelse och aktieägare måste agera i enlighet med 25 kap. 13–17 §§ ABL. Om så inte sker 

kan personligt betalningsansvar uppstå för ledning och i vissa fall aktieägare för de förpliktelser 

som bolaget ådrar sig under ansvarsperioden (25 kap. 18–20 a §§ ABL). 

 I detta kapitel behandlas inledningsvis kapitalbristreglernas syfte och ändamål. Därefter re-

dogörs för den aktivitetsplikt som infaller för bolagets företrädare och för de åtgärder som måste 

vidtas för att personligt ansvar ska undvikas, såsom reglerna om upprättande av kontrollbalans-

räkning (KBR), kontrollstämma och tvångslikvidation. Vidare behandlas det personliga ansva-

ret för bolagets under ansvarsperioden uppkomna förpliktelser som härefter benämns medan-

svar. Kapitlet avslutas med en analys av kapitalbristreglerna i förhållande till de olika perspek-

tiven och en utvärdering av vilken avvägning mellan de olika intressena som görs. 

3.2 Bestämmelsernas syfte och ändamål 

Ändamålen med de ovan nämnda bestämmelserna i 25 kap. ABL framgår inte helt klart av 

förarbetena och i doktrin finns flera olika uppfattningar om vad det huvudsakliga syftet egent-

ligen är.92 Vid en tillbakablick i förarbetena till 1944 års ABL93 kan konstateras att syftet då 

ansågs vara att främja ”sundhet i aktiebolagsväsendet”.94 I senare förarbeten framkommer att 

regleringen utgörs av borgenärsskyddsregler.95 Det uttalas att syftet är att det över tid ska finnas 

kapital kvar i bolaget som en buffert till skydd för borgenärernas fordringar.96 I de senaste  

förarbetena talas om att syftet är handlingsdirigerande för att tillse att åtgärder vidtas om kritisk 

                                                
91 Se prop. 1975:103 s. 217. 
92 Se t.ex. Nerep, Erik, Aktiebolagsrättslig analys: ett tvärsnitt av nyckelfrågor, Mercurius, Stockholm, 2003, s. 
471 och Leffler, Teodor, Kontrollbalansräkning, ansvar och ansvarstalan, JT 2008/09 s. 803–826 på s. 805. 
93 Lag (1944:705) om aktiebolag. 
94 Se SOU 1941:9 s. 567. 
95 Se t.ex. prop. 1975:103 s. 210, prop. 1982/83:94 s. 54 och prop. 1987/88:10 s. 70. 
96 Se SOU 1987:59 s 144. 
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kapitalbrist uppkommer i bolaget. Antingen ska bolagets ställning stärkas eller en avveckling 

av bolaget påbörjas.97 I praxis har syftet uttalats vara att skydda befintliga och tillkommande 

borgenärer samt att ge aktieägarna rådrum för att kunna komma tillrätta med problemen.98 

 I den juridiska litteraturen framkommer att reglerna ska sätta press på styrelsen att agera vid 

kritisk kapitalbrist genom hot om medansvar och att det är önskvärt att ett bolags verksamhet 

läggs ner i tid när det fortfarande finns medel kvar för täckning av borgenärernas fordringar i 

så stor utsträckning som möjligt.99 Leffler menar att reglerna ska fungera som ett påtrycknings-

medel mot styrelsen för att denna, genom hot om medansvar, ska se till att bolaget likvideras. 

Syftet skulle vara att aktieägare inte ska kunna gömma sig bakom ett aktiebolag och driva verk-

samhet utan personligt ansvar om villkoren för detta, ett stabilt aktiekapital, inte är uppfyllda.100 

Stattin uppfattar reglerna som ”stoppregler för dåliga affärer”.101 Malmborg beskriver det som 

att syftet är att styrelsen noggrant ska bevaka bolagets egna kapital och agera om kritisk kapi-

talbrist skulle uppkomma.102 Folkesson är av uppfattningen att alla som känner till reglerna 

agerar utefter dem och att ansvarsutkrävande enbart blir aktuellt i de fall personer inte känner 

till reglernas omfattning.103 

 Enligt Lindskog har reglerna en handlingsdirigerande funktion och han talar om tre olika 

intressen eller intressegrupper och vilka avvägningar som gjorts mellan dessa. Befintliga bor-

genärers intresse av en snabb avveckling (avvecklingsintresset), tillkommande borgenärers in-

tresse av kännedom om att kapitalbrist har uppstått i bolaget (varningsintresset) och aktieägar-

nas intresse av att få tid för att avhjälpa kapitalbristen (rådrumsintresset). HD har i NJA 2005 

s. 792 instämt i denna beskrivning av regleringens syften. Lindskog menar att reglernas utform-

ning ger avvecklingsintresset för låg prioritet. Detta med anledning av rådrumsfristens längd 

och att regleringen tar hänsyn till bolagets aktiekapital och inte dess konsolideringsbehov. En-

ligt Lindskog är varningsintresset det intresse som blir bäst tillgodosett med den nuvarande 

regleringen.104 

                                                
97 Se prop. 2000/01:150 s. 35 och 44. 
98 Se NJA 2005 s. 792 och NJA 2013 s. 725. 
99 Se t.ex. Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 6 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2017, s. 340, Skog, 
Rolf, Rodhes aktiebolagsrätt, 24 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 81. 
100 Se Leffler (2008), s. 806. 
101 Se Stattin, Daniel, [Anmälan av] Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag. Kommentar till kap. 25:13–20 
ABL, Norstedts Juridik, 2008, JT 2009/10 s. 157–164 på s. 158. 
102 Se Malmborg, Leif, Likvidation av aktiebolag: en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen, Jure, Stockholm, 
2014, s. 219. 
103 Folkesson, Enar, Företaget i ekonomisk kris, 7 uppl., Thomson fakta, Stockholm, 2007, s. 67. 
104 Detta stycke se Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13–20 ABL, 2 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 20–22. 
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 I min analys korresponderar avvecklingsintresset till viss del med vad jag kallar intresset för 

befintliga borgenärer, varningsintresset med intresset för potentiella borgenärer och rådrums-

intresset med gäldenärsintresset. 

3.3 Aktivitetsplikten vid kritisk kapitalbrist 

3.3.1 Allmänt 

Styrelsens uppgift i ett aktiebolag är förvaltning av bolagets angelägenheter och att fortlöpande 

bedöma bolagets ekonomiska situation (8 kap. 4 § ABL). Vid två olika situationer uppkommer 

en aktivitetsplikt för styrelsen. Den ena är när det finns skäl att anta att det föreligger kritisk 

kapitalbrist, alltså att bolagets tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 

kapitalbristsituationen. Aktiekapitalet för ett privat aktiebolag kan uppgå till som lägst 50 000 

kr (1 kap 5 § ABL). Den andra är när det vid ett utmätningsförsök enligt 4 kap. utsökningsbal-

ken (UB) saknats tillgångar för att täcka utmätningsfordringen, utmätningssituationen. Styrel-

sen måste då agera i enlighet med 25 kap. 13–17 §§ ABL för att undgå medansvar för de för-

pliktelser som bolaget därefter ådrar sig. Styrelsen ska genast upprätta en kontrollbalansräkning 

(KBR1) och låta denna granskas av bolagets revisor (13 §).105 För det fall KBR1 visar att mindre 

än hälften av bolagets registrerade aktiekapital är intakt ska styrelsen kalla till en bolagsstämma, 

den första kontrollstämman, vars uppgift är att besluta om bolaget ska träda i likvidation eller 

fortsätta sin verksamhet (15 §). Om stämman beslutar att verksamheten ska fortsätta ska styrel-

sen inom åtta månader upprätta en ny kontrollbalansräkning (KBR2) och kalla till en andra 

kontrollstämma (16 §). Under tiden fram till dess måste hela aktiekapitalet återställas för att 

bolagets verksamhet ska kunna fortsätta och om KBR2 visar att så inte skett är stämman skyldig 

att besluta om likvidation (17 § 1 st.). Om stämman inte beslutar om likvidation är styrelsen 

skyldig att hos tingsrätten ansöka om tvångslikvidation för att undgå medansvar (17 § 2 st.). 

3.3.2 Kontrollbalansräkning 

Som nämnts ovan regleras skyldigheten för styrelsen att upprätta KBR1 i 25 kap. 13 § ABL. 

KBR1 ska upprättas både vid kapitalbristsituationen och utmätningssituationen. KBR1 är en 

balansräkning vari tillgångar och skulder upptas i enlighet med årsredovisningslagen 

(1995:1594) (ÅRL) och god redovisningssed. Fortlevnadsprincipen (going concern) kan till-

lämpas vid värderingen under förutsättning att vilja till fortlevnad finns och bolaget inte saknar 

det kapital som krävs för fortsatt verksamhet.106 Det är möjligt att göra vissa justeringar enligt 

                                                
105 Sedan den 1 november 2010 har krav på revisor slopats för mindre bolag och kravet på revisorsgranskning 
gäller inte för sådana bolag, se SOU 2008:32 s. 218 och prop. 2009/10:204 s. 82. 
106 Se prop. 2000/01:150 s. 38 och 93 och Lindskog (2015), s. 67. 
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25 kap. 14 § ABL. Tillgångar kan t.ex. tas upp till nettoförsäljningsvärdet och vissa skulder kan 

tas upp till ett lägre värde. Syftet med KBR1 är att klarlägga bolagets verkliga ekonomiska 

situation och besvara frågan om det föreligger likvidationsplikt även med beaktande av dolda 

reserver.107 KBR1 innebär en sufficiensprövning, eftersom tillgångarna ställs mot skulderna. 

 Enligt förarbetena ska KBR1 fungera dels som ett kontrollinstrument, dels som beslutsun-

derlag för styrelse och aktieägare.108 I prop. 2000/01:150 uttalades att funktionen är att ”skilja 

ut de bolag som inte har förutsättningar att fortsätta sin verksamhet”.109 Detta uttalande kritise-

ras av Lindskog som förtydligar att ett bolags möjlighet att fortsätta sin verksamhet inte är 

direkt beroende av om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapi-

talet.110 Funktionen att informera aktieägarna om en möjlig kris är främst bolagsintern, vilket 

tydliggörs genom att KBR1 inte ska lämnas in till Bolagsverket och således inte heller är en 

offentlig handling.111 Det är dock vanligt att större borgenärer i sina avtal med gäldenären krä-

ver att få tillgång till information.112  

 Det bör inte vara något problem att fastställa vid vilken tidpunkt styrelsens aktivitetsplikt 

inleds vid en utmätningssituation enligt 25 kap. 13 § p. 2 ABL. Både situationen när ett utmät-

ningsförsök faktiskt ägt rum och när det konstaterats att tillgångar saknats utan en faktisk för-

rättning omfattas av bestämmelsen.113 

 Svårare är att bedöma när det finns ”skäl att anta” att det egna kapitalet understiger hälften 

av det registrerade aktiekapitalet, kapitalbristsituationen (p. 1). I förarbetena uttalas att detta 

borde ske när styrelsen har vetskap om att bolagets ekonomiska ställning försämrats, t.ex. att 

affärerna gått dåligt, och det finns misstanke om att aktiekapitalet understiger den kritiska ni-

vån.114 Rekvisitet är objektivt och bedömningen ska ske med ledning av vad en normalt aktsam 

styrelseledamot borde ha förstått och haft kännedom om. Vad den enskilde styrelseledamoten i 

det enskilda fallet faktiskt haft kännedom om eller förmåga att förstå ska inte tillmätas bety-

delse. Bedömningen ska, mot bakgrund av bolagets tidigare utveckling, grundas dels på den 

                                                
107 Se Löfgren, Kent, Fagerberg, Kerstin, Lagerstedt, Anders, Persson Österman, Roger & Svensson, Bo, Person-
ligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd, 6 uppl., 
Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 39. 
108 Se prop. 2004/05:85 s. 873. Enligt Leffler är värderingsreglerna med anledning av detta uppställda i aktieä-
garnas intressen, se Leffler (2008), s. 817. 
109 Se prop. 2000/01:150 s. 37. 
110 Se Lindskog (2015), s. 62 not 156. 
111 Se Sandström (2017), s. 342. 
112 Se t.ex. Bergström, Clas & Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, 5 uppl., Norstedts juridik, Stock-
holm, 2015, s. 254 och Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., Litteraturcompagniet, Uppsala, 
2010, s. 61. 
113 Se prop. 1990/91:198 s. 16 och prop. 2000/01:150 s. 91. 
114 Se prop. 1979/80:143 s. 186. 
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information styrelseledamoten erhållit från bolaget, dels på andra omständigheter som ledamo-

ten borde haft kännedom om, t.ex. händelser i omvärlden som kan vara av betydelse för bola-

get.115 En styrelseledamot kan inte förhålla sig passiv och enbart invänta information, utan det 

finns en uppföljningsplikt som utvidgas om bolaget går med förlust.116 

 Om någon av situationerna uppstår ska KBR1 ”genast” upprättas. I tidigare lagstiftning an-

vändes uttrycket ”ofördröjligen”, men det ska i sak inte anses vara någon skillnad mot ”gen-

ast”.117 Vad ”genast” innebär är en bedömning som måste göras i det enskilda fallet beroende 

av bolagets storlek och verksamhet. Om det rör sig om ett litet bolag med relativt simpel eko-

nomisk verksamhet torde fristen bli kortare än om det rör sig om ett stort bolag med en omfat-

tande verksamhet. I förarbeten och praxis har uttalats att fristens längd inte bör överstiga en till 

två månader.118 I det enskilda fallet kan nog fristen vara både kortare och längre. Exempelvis 

borde det vara av betydelse om situationen uppkommer i början av semestertider, eftersom 

möjligheterna att upprätta en KBR1 då är begränsade.119 Det har i den juridiska litteraturen 

framkommit olika uppfattningar om fristens längd. Löfgren och Kornfeldt ansåg tidigare att 

minst två månader är acceptabelt.120 Nerep, Adestam och Samuelsson anför att två till sex 

veckor bör vara normalfallet och att två månader är alltför lång tid för att inrymmas i begreppet 

”genast”, men att undantag kan förekomma.121 Dotevall skriver att det normalt bör gå att upp-

rätta en KBR1 inom två veckor, men att även åtta veckor kan vara inom fristen beroende på 

situation.122  

Lindskog menar att bedömningen av fristens längd inte kan vara så statisk, utan att bedöm-

ningen är relativ. Om KBR1 upprättats borde tiden för styrelsens överväganden som utgångs-

punkt godtas och om KBR1 inte upprättats borde bedömningen ske enligt ”en väl tilltagen scha-

blon”. Två veckor anser dock Lindskog vara verklighetsfrånvänt, eftersom det är alldeles för 

                                                
115 Se Nerep, Erik, Adestam, Johan & Samuelsson, Per, Aktiebolagslag (2005:551), 25 kap. 13 §, under rubrik 
2.4 Skäl att anta kritisk kapitalbrist och 2.5 Bedömningsunderlaget i vidare mening, Lexino 2017-10-27. 
116 Se NJA 1988 s. 620 och Oppenheimer, Bertil, Blomberg, Gunnar & Mandorff, Göran, Företag i kris: vad en 
styrelseledamot, aktieägare, advokat och revisor bör tänka på, 5 uppl., Jure, BDO AB och Fylgia, Stockholm, 
2013, s. 25.   
117 Se t.ex. prop. 2000/01:150 s. 91 och Lindskog (2015), s. 54 not 126. 
118 Se prop. 2000/01:150 s. 91, NJA 2005 s. 792 och RH 1989:43. 
119 Se Nerep (2003), s. 481. Se vidare t.ex. Svea hovrätt dom 2005-06-16 i mål T 3553-04 där fristen längd be-
dömdes till två veckor. 
120 Se Löfgren, Kent & Kornfeld, Martin, Personligt ansvar vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, företrä-
daransvar m.m., 3 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002, s. 27 jfr senare upplaga med andra författare vari 
det uttalas att fristen bör vara en till två månader Löfgren m.fl. (2016), s. 37. 
121 Se Nerep, Adestam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 13 §, under rubrik 3.7 Tidsfak-
torn och revisorsgranskning jfr Nerep (2003), s. 482. 
122 Se Dotevall, Rolf, Aktiebolagsrätt: fördjupning och komparativ belysning, 1 uppl., Norstedts juridik, Stock-
holm, 2015, s. 493. 
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kort.123 Andersson förespråkar att fristen av förutsebarhetsskäl inte bör vara alltför relativ utan 

att två månader bör vara huvudregel, men att den om det finns särskilda skäl kan vara både 

kortare och längre.124 Fristens längd är av stor betydelse för medansvaret, vilket kommer att 

framgå nedan. 

 Kontrollbalansräkningen ska, enligt 25 kap. 14 § 4 st. ABL, undertecknas av styrelsen. Det 

krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter undertecknar handlingen för att den ska vara 

gällande (8 kap. 35 § 2 st. ABL).125 KBR ska granskas av bolagets revisor (25 kap. 13 § ABL). 

Om någon granskning inte sker har styrelsen inte uppfyllt sin aktivitetsplikt. Enligt förarbetena 

ska en KBR som inte revisorsgranskats likställas med att någon KBR aldrig upprättats i an-

svarshänseende. Skälen för kravet på revisorsgranskning är helt enkelt att förhindra att oriktiga 

uppgifter anges i KBR.126 

3.3.3 Kontrollstämmor 

3.3.3.1 Allmänt 

Enligt 25 kap 15 § ABL ska styrelsen för det fall KBR1 visar att kritisk kapitalbrist föreligger 

snarast möjligt kalla till en första kontrollstämma. Vid kontrollstämman ska KBR1 läggas fram 

och stämman ska fatta beslut om verksamheten ska fortsätta eller om bolaget träda i likvidation. 

Beslut om likvidation faller under bolagsstämmans exklusiva kompetens (25 kap. 1 § ABL) 

och beslutet fattas med absolut majoritet om det inte föreskrivs något annat i bolagsordningen 

(25 kap. 2 § ABL). 

3.3.3.2 Första kontrollstämman 

Syftet med den första kontrollstämman är att aktieägarna ska få information om det ekonomiska 

läget och stämmans uppgift är att besluta om bolagets framtid.127 Regeln är således huvudsak-

ligen till för att skydda aktieägarna.128 När KBR1 framlagts finns möjlighet för stämman att 

göra justeringar. Det kan t.ex. överenskommas att ett aktieägartillskott som medför att det egna 

kapitalet fullt täcker det registrerade aktiekapitalet ska genomföras.129 Om aktiekapitalet åter-

ställs behöver inga fler åtgärder vidtas av styrelsen och bolagets verksamhet kan fortsätta.130 

                                                
123 Se Lindskog (2015), s. 57–58 särskilt not 139. 
124 Se Andersson, (2010), s. 258. 
125 Se Lindskog (2015), s. 81. 
126 Se prop. 1990/91:198 s. 8 och 16. 
127 Se SOU 1971:15 s. 327 och prop. 1975:103 s. 501. 
128 Se Nerep, Adestam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 15 §, under rubrik 2.11 Den 
första kontrollstämman – utgångspunkten för rådrumsfristen. 
129 Se Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen – en kommentar, kommentaren till 25 
kap. 15 §, under rubrik 3 Stämmans justeringar av kontrollbalansräkningen, Zeteo 2017-06-12. 
130 Se Oppenheimer m.fl. (2013), s. 40 jfr 25 kap. 16 § 1 st. ABL. 
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Om kapitalet däremot justeras så att det täcker minst hälften av aktiekapitalet men inte till fullo, 

dvs. när det fortfarande är kapitalbrist men inte kritisk kapitalbrist, måste skiljas mellan två 

olika situationer. Om justeringen beror på ny information om bolagets ekonomiska förhållanden 

som förelåg före tidpunkten för när KBR1 senast skulle vara upprättad behöver inga ytterligare 

åtgärder vidtas, eftersom det då inte skulle förelegat en skyldighet att kalla till en stämma från 

första början (25 kap. 18 § 4 st. ABL). Om justeringen istället beror på t.ex. ett aktieägartillskott 

efter tidpunkten för när KBR1 senast skulle vara upprättad kan likvidation undvikas enbart om 

aktiekapitalet blir fullt återställt.131 

 I 25 kap. 15 § ABL föreskrivs att kallelsen ska skickas ut ”snarast möjligt” efter att en KBR1 

utvisande kritisk kapitalbrist upprättats. Den längsta kallelsefrist till bolagsstämma som är möj-

lig enligt lag och bolagsordning är sex veckor (7 kap. 18 § ABL). Nerep, Adestam & Samuels-

son menar att ”snarast möjligt” ska förstås som två till tre veckor eftersom tiden mellan en 

upprättad KBR1 och första kontrollstämman inte borde kunna överstiga åtta veckor inräknat 

den längsta möjliga kallelsefristen.132 Om en ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas 

inom sex till åtta veckor är det möjligt för styrelsen att underlåta att kalla till en kontroll-

stämma.133 

3.3.3.3 Rådrumsfristen 

Om kontrollstämman beslutar att bolaget ska fortsätta sin verksamhet börjar en rådrumsfrist om 

åtta månader att löpa och därefter ska en andra kontrollstämma äga rum (25 kap. 16 § ABL). 

Under rådrumsfristen är syftet att aktieägarna ska ges möjlighet att återställa aktiekapitalet och 

därmed också undvika likvidation.134 Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta 

en ny KBR (KBR2) som ska granskas av revisor (25 kap. 16 § 2 st. ABL). Rådrumsfristen börjar 

löpa från tidpunkten för den första kontrollstämman. Fristen börjar dock löpa även om en kon-

trollstämma inte har ägt rum, under förutsättning att styrelsen kallat till stämman i korrekt ord-

ning. Vid en sådan situation räknas fristen från tidpunkten då stämman enligt kallelsen skulle 

ha hållits. Om kontrollstämman ägt rum före den tidpunkt som gäller i kallelsen räknas fristen 

                                                
131 Se prop. 2000/01:150 s. 49. Dock är förarbetsuttalandet motsägelsefullt vad gäller senaste tidpunkt för 
kapitalåterhämtning. I a. prop. s. 95–96 anges att tidpunkten för kallelse till första kontrollstämman ska vara den 
bortre gränsen. Detta har påpekats av Nerep, Adestam & Samuelsson som menar att rättsläget är oklart i denna 
del. De anför dock att det torde vara när KBR1 senast skulle upprättats som är den bortre gränsen, se Nerep, Ade-
stam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 15 §, under rubrik 2.7 Kapitaltäckning över fak-
tisk, kritisk kapitalbrist före upprättandet av kontrollbalansräkningen. 
132 Se Nerep, Adestam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 15 §, under rubrik 2.9 Tidsfristen 
”snarast möjligt”. 
133 Se prop. 2000/01:150 s. 95. 
134 Se t.ex. Lindskog (2015), s. 104. 
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från stämmans tidpunkt.135 Enligt Lindskog borde fristen börja löpa så snart syftet med den 

första kontrollstämman är uppfyllt, alltså när aktieägarna erhållit kunskap om att kritisk kapi-

talbrist föreligger. Därav borde aktieägarna kunna godta eller besluta om att fristen ska inle-

das.136 

3.3.3.4 Andra kontrollstämman  

Efter rådrumsfristens utgång ska en andra kontrollstämma hållas, med syfte att på nytt pröva 

frågan om likvidation.137 Styrelsen ska lägga fram KBR2. Om KBR2 utvisar att aktiekapitalet 

till fullo är återställt kan bolagets verksamhet fortsätta, men om så inte är fallet föreligger en 

skyldighet för stämman att besluta om likvidation (25 kap. 17 § jfr 25 kap. 19 § ABL). KBR2 

måste likt KBR1 revisorsgranskas för att den ska tillerkännas rättsverkningar.138 I praxis har 

fastslagits att det inte finns något krav på att likvidationsfrågan formellt hänskjuts till stäm-

man.139 KBR2 fungerar som exklusivt bevismedel för att aktiekapitalet till fullo är återställt, 

dock kan en årsredovisning fungera som en KBR2 i detta hänseende. En årsredovisning kan 

visa på lika högt eller lägre eget kapital i jämförelse med en KBR eftersom det inte föreligger 

några undantag från redovisningsprinciperna.140 

3.3.4 Tvångslikvidation 

I 25 kap. 17 § ABL föreskrivs några grunder för tvångslikvidation. Dessa tillämpas om den 

andra kontrollstämman inte hållits före rådrumsfristens utgång (p. 1), om KBR2 inte granskats 

av revisor (p. 2) eller om bolagsstämman underlåtit att besluta om likvidation trots att sådan 

skyldighet förelegat enligt 25 kap. 16 § ABL (p. 2). Fram till dess att rådrumsfristen löpt ut har 

stämman exklusiv kompetens att besluta i likvidationsfrågan.141 Om stämman trots skyldighet 

underlåter att besluta om likvidation uppkommer en skyldighet för styrelsen att hos tingsrätten 

ansöka om tvångslikvidation (2 st. 1 men). Ansökan ska ske senast två veckor från tidpunkten 

för den andra kontrollstämman eller om någon kontrollstämma inte hållits från tidpunkten när 

denna skulle ha hållits (2 st. 2 men). Det är styrelsen, den verkställande direktören, revisor och 

aktieägare som är behöriga att ansöka om tvångslikvidation (2 st. 3 men). 

                                                
135 Se Nerep (2003), s. 519, jfr Nerep, Adestam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 15 §, 
under rubrik 2.11 Den första kontrollstämman – utgångspunkten för rådrumsfristen. 
136 Se Lindskog (2015), s. 98–99. 
137 Se t.ex. Dotevall (2015), s. 495. 
138 Se NJA 2005 s. 792. 
139 Se NJA 2012 s. 858 p. 15. 
140 Se NJA 2012 s. 858 p. 12 jfr t.ex. Lindskog (2015), s. 111 och s. 209 och Andersson, Johansson & Skog 
(Zeteo 2017), kommentaren till 25 kap. 16 §, under rubrik 3. Det andra handlingsalternativet; kapitalbristen läks. 
141 Se NJA 2002 s. 112 där detta bekräftas. Av rättsfallet framgår också att det inte är möjligt för högre instans 
att upphäva tingsrättens beslut om likvidation enbart på den grunden att den ansökande återkallar sin talan. Det 
krävs faktiska omständigheter som gör likvidationsbeslutet felaktigt. 
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 Vid tvångslikvidation med anledning av kapitalbrist utses en likvidator av domstol och som 

huvudregel ska denne vara oberoende i förhållande till bolaget (25 kap. 28 § ABL). Likvidatorn 

intar ställning som styrelse och VD, dock utan skyldighet att åtlyda stämman, och har till upp-

gift och befogenhet att genomföra likvidationen (25 kap. 30 § 1 st. ABL). Likvidationen syftar 

till att omvandla tillgångarna till likvida medel och reglera bolagets skulder (25 kap. 35 § ABL). 

Återstående tillgångar ska delas ut till aktieägarna (25 kap. 38 § ABL) och därefter ska bolaget 

upplösas (25 kap. 41 § ABL). Om bolaget under likvidationen hamnar på obestånd ska likvida-

torn försätta bolaget i konkurs (25 kap. 36 § ABL). 

3.3.5 Att lösa en kapitalbrist 

Det finns olika sätt på vilket en kapitalbrist kan åtgärdas, nedan redogörs för några av de van-

ligaste.142 Bolaget måste tillföras kapital alternativt måste skulder eller aktiekapital minska. 

Kapital kan tillföras bolaget antingen från en aktieägare eller från någon annan. Aktieägarna 

måste besluta om de är redo att satsa mer pengar i bolaget för att låta verksamheten fortsätta. 

Tillskottet kan vara villkorat så att aktieägarna överenskommer att den som gör tillskottet kom-

mer att få ersättning vid eventuell framtida vinstutdelning.143 Kapitalbristen kan inte lösas ge-

nom ett lån eftersom tillgångar och skulder då ökar i lika stor utsträckning.144 Nedskrivning av 

fordringar kan ske genom ett ackord. Det krävs då att borgenärerna ser en vinst i att bolaget 

fortsätter sin verksamhet. Vidare är det möjligt med en nyemission till överkurs för att få in nytt 

kapital. Här kan dock ett problem vara att det saknas vilja att köpa aktier i ett krisbolag. Bolaget 

kan, om det är möjligt, minska aktiekapitalet för att lösa kapitalbristen (20 kap. 1 § p. 1 ABL).145 

Självklart kan kapitalbristen även lösas genom att bolaget gör bättre affärer. 

3.4 Medansvar 

3.4.1 Allmänt 

Medansvarets har delvis till syfte att se till så bolagets företrädare agerar i enlighet med regle-

ringen när det föreligger kritisk kapitalbrist.146 Den yttersta sanktionen om företrädarna inte 

följer regleringen är, enligt 25 kap. 18 § ABL, solidariskt betalningsansvar för bolagets förplik-

telser. Ansvaret aktualiseras om en borgenär inte känner till att ansvarssubjekten underlåtit att 

agera trots aktivitetsplikten. Bolagsföreträdarna har inte någon skyldighet att varna nya eller 

                                                
142 Redovisas bl.a. av Lindskog i Lindskog (2015), s. 106–107. 
143 Se t.ex. Nerep, Adestam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 16 §, under rubrik 2.3 Till-
skott. 
144 För exempel se Löfgren m.fl. (2016), s. 58. 
145 Även kallat för en ”oäkta sanering”, se Andersson (2010), s. 261.  
146 Se prop. 2000/01:150 s. 44. 
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gamla borgenärer om bolagets ekonomiska situation.147 HD kan i praxis sägas ha infört ett in-

citament att upplysa borgenärerna, eftersom en borgenär med vetskap om styrelsens underlå-

tenhet att agera måste förbehålla sig rätten för att kunna göra medansvaret gällande.148 

3.4.2 Vem kan drabbas av medansvar? 

Det finns tre olika personkretsar som kan drabbas av medansvar: styrelsen, den som handlar på 

bolagets vägnar och aktieägare. Ansvaret är olika för de olika personkretsarna. Styrelsen kan 

drabbas av medansvar enligt 25 kap. 18 § 1 st. ABL vid underlåtenhet att upprätta och låta 

revisorsgranska en KBR i enlighet med 13 § (p. 1), kalla till en första kontrollstämma enligt  

15 § (p. 2) eller ansöka om likvidation enligt 17 § (p. 3). Ansvaret är individuellt och solidariskt, 

varför regressrätt mot övriga medansvariga och bolaget föreligger.149 Även en nytillträdd sty-

relseledamot kan bli ansvarig, dock ska denne ges viss tid att sätta sig in i bolaget och ha möj-

lighet att agera innan medansvar inträder.150 En suppleant är enbart ansvarig om denne inträtt i 

en ordinarie ledamots ställe.151 

 I 25 kap. 18 § 2 st. ABL föreskrivs att den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet 

handlar på bolagets vägnar kan drabbas av medansvar. Den som vanligen innefattas är den 

verkställande direktören, men enligt förarbetena kan var och en som företräder bolaget bli med-

ansvarig.152 Aktieägare kan drabbas av medansvar vid deltagande i beslut att fortsätta bolagets 

verksamhet trots att likvidationsplikt föreligger (25 kap. 19 § ABL). Det krävs då faktisk vet-

skap om skyldigheten. Själva beslutet måste inte uttryckligen föreskriva att verksamheten ska 

fortsätta, utan det räcker med att det i praktiken blir så.153 

3.4.3 Ansvarsperioden och ansvarsförpliktelser 

Styrelsen blir medansvarig för alla förpliktelser som bolaget drar på sig efter den tidpunkt när 

agerande borde ha skett fram till dess att underlåtenheten upphör. En person som handlar för 

bolaget är enbart medansvarig för den förpliktelse som uppstår i och med handlandet.154  

                                                
147 Se NJA 2013 s. 725 p. 8. 
148 Se NJA 2014 s. 948 p. 7, HD motiverar det i p. 5 med att en borgenär med vetskap om att bolaget befinner sig 
i en ”prekär ekonomisk situation och att en ansvarsperiod löper” men trots detta ingår en förpliktelse inte är 
skyddsvärd.  
149 Se NJA 2009 s. 221.  
150 Se NJA 2012 s. 858 p. 23. 
151 Se t.ex. NJA 1985 s. 439 och Svernlöv, Carl, Styrelsesuppleantens personliga ansvar enligt aktiebolagslagen, 
SvJT 1995 s. 124–131 på s. 130. 
152 Se prop. 2000/01:150 s. 46. Motiveringen till detta är att personen ifråga har möjlighet att avstå handlingen 
eller avträda sitt uppdrag. 
153 Se SOU 1999:36 s. 116 och prop. 2000/01:150 s. 101. 
154 Se prop. 2000/01:150 s. 99. 
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En styrelseledamot kan inte undgå ansvar genom att avgå ur styrelsen om denne inte först för-

sökt agera.155 För att medansvar ska aktualiseras krävs att personen i fråga varit försumlig och 

det finns således en möjlighet för den ansvarige att visa att denne inte varit försumlig, en s.k. 

exculperingsmöjlighet (25 kap. 18 § 3 st. ABL).  

 En förutsättning för ansvar är att faktisk kritisk kapitalbrist förelegat (25 kap. 18 § 4 st. 

ABL). Det är borgenären som har bevisbördan, men beviskravet har i praxis ansetts vara lägre 

än vad som normalt gäller i tvistemål.156 Det finns inte något krav på faktisk kritisk kapitalbrist 

vid utmätningssituationen.157 Ansvarsperioden enligt både 18 och 19 §§ avlutas vid ansökan 

eller beslut om likvidation, eller om en revisorsgranskad KBR utvisande att kapitalbrist inte 

längre föreligger lagts fram på en bolagsstämma (25 kap. 20 § ABL). 

3.5 Analys 

3.5.1 Inledande anmärkningar 

Regelsystemet har sedan det infördes blivit utsatt för kritik från olika håll. Avsnittet nedan är 

inte en uttömmande redogörelse för kritiken utan en analys av på vilka sätt olika intressen till-

godoses. Vid de fall olika författares kritik är relevant kommer denna att lyftas in i analysen. 

Inledningsvis måste hänvisas till Lindskog. Han är framstående på området och har under lång 

tid hävdat att kapitalbristreglerna bör tas bort. I förordet till boken Kapitalbrist i aktiebolag 

skriver han de beryktade orden att ”[r]eglerna om kapitalbrist i aktiebolag är ett exempel på 

lagstiftning när den är som sämst”.158 Andersson menar att reglerna sannolikt är rättsekono-

miskt ineffektiva eftersom regleringen är handlingsdirigerande för styrelsen att följa en viss 

ordning istället för att fokusera på insolvensåtgärder samt att detta görs till en kostnad som inte 

är obetydlig.159  

 Det finns en poäng med att det inte ska vara möjligt att driva verksamhet i ett aktiebolag hur 

långt som helst utan konsekvenser. Stoppregler för detta är främst viktiga för samhällets förtro-

ende för aktiebolagsformen. Om det inte skulle finnas några som helst spärrar eller regler till 

skydd för borgenärerna är det dessutom möjligt att kreditanskaffningen skulle kunna försvåras, 

även om sådana möjliga effekter inte ska överdrivas. Kreditinstitut har många sätt att skaffa sig 

säkerhet för sina fordringar.  

                                                
155 Se NJA 2014 s. 892 p. 8 där HD anför att det skulle strida både mot lagens bokstav och syfte om ansvar 
skulle kunna undgås genom att avgå ur styrelsen. 
156 Se NJA 1988 s. 620, NJA 1993 s. 484, SOU 1999:36 s. 115–116 och prop. 2000/01:150 s. 48–49 och 100. 
157 Se prop. 2000/01:150 s. 51 och 100. 
158 Se förordet till Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13–20 ABL, 1 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2008. 
159 Se Andersson (2010), s. 255. 
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 Regleringens syften så som de kan utläsas är främst borgenärsskydd. Reglerna ska ha en 

handlingsdirigerande verkan för att få bolagets företrädare och aktieägare att handla på ett visst 

sätt under hot om medansvar. Aktiekapitalet ska även skyddas för att kunna utgöra en buffert 

för täckning av borgenärernas fordringar. Syftet är också som de tidiga förarbetena uttalar att 

verka för sundhet i aktiebolagsväsendet och vara en motvikt till den viktiga principen med ak-

tiebolag att kunna driva verksamhet utan personligt ansvar. Detta för att värna principen och 

motverka missbruk av aktiebolagsformen. 

3.5.2 Borgenärsintresset 

3.5.2.1 Allmänt 

Inledningsvis kan framhållas att ett av de viktigaste syftena är borgenärsskydd. Nedan kommer 

regleringen analyseras ur ett borgenärsperspektiv. Befintliga och potentiella borgenärer kom-

mer behandlas tillsammans eftersom de vid ett flertal punkter sammanfaller. De ska dock ses 

som två olika intressegrupper och i texten framgår åtskillnad. 

3.5.2.2 Sufficiens, likviditet och solvens 

Reglerna är uppbyggda med bolagets sufficiens i åtanke istället för likviditet eller solvens. Det 

som är intressant är alltså hur aktiekapitalet ser ut i balansräkningen och inte vilken betalnings-

förmåga bolaget de facto har. Detta torde innebära att styrelsens fokus hamnar på den kortsik-

tiga balansställningen istället för den långsiktiga betalningsförmågan. Ur ett borgenärsperspek-

tiv kan detta förefalla märkligt. Befintliga borgenärer saknar troligen intresse av bolagets akti-

ekapital så länge bolaget har betalningsförmåga. Den aktivitetsplikt som åläggs styrelsen hand-

lar om att återställa aktiekapitalet eller försätta bolaget i likvidation istället för att rent faktiskt 

skydda befintliga borgenärer. 

 Enligt Lindskog har befintliga borgenärer ett intresse av att bolaget snabbt avvecklas när det 

fortfarande finns tillgångar kvar, det s.k. avvecklingsintresset. Han anför dock också att en lik-

vidation inte alltid är det bästa då en sådan kan medföra värdeförstöring.160 I det senare kan jag 

inte annat än instämma. Vad gäller de befintliga borgenärerna skulle jag dock inte se intresset 

av en snabb avveckling som det centrala. Befintliga borgenärer torde främst ha ett intresse av 

att få en så god utdelning som möjligt. Det kan åstadkommas genom en snabb avveckling, likväl 

som det kan åstadkommas genom att gäldenären ges ett generöst rådrum för att komma tillrätta 

med sina ekonomiska problem. Att rådrumsfristen är så lång som åtta månader tyder enligt 

                                                
160 Se Lindskog (2015), s. 16–17. 
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Lindskog på att aktieägarnas intresse ”getts en betydande vikt”.161 I det kan jag till viss del 

instämma, samtidigt som ett långt rådrum kan vara till fördel för befintliga borgenärer. Lind-

skog anför att rådrummets längd innebär att bolaget vanligen försätts i konkurs med anledning 

av obestånd före likvidationsplikt föreligger.162 En konkurs är förvisso en avveckling med bor-

genärernas intresse i fokus, men vid en konkurs är det svårt för befintliga borgenärer att erhålla 

utdelning i någon högre grad. 

 Ett annat problem med att använda aktiekapitalet som en indikator är att bolaget, om det 

registrerade aktiekapitalet överstiger den lägsta nivån, kan genomföra en s.k. oäkta sanering 

varvid aktiekapitalet sätts ner i sådan grad att det inte längre föreligger kritisk kapitalbrist. En 

sådan bokföringsteknisk åtgärd förbättrar inte bolagets ekonomiska situation, trots att kapital-

bristen de facto läks. 

3.5.2.3 Borgenärernas inflytande 

Det är tydligt att det finns flera olika åtgärder som kan vara det bästa för en befintlig borgenär 

i det enskilda fallet, men regleringen ger inte borgenärerna något inflytande i förfarandet. Om 

aktieägarna beslutar att frivilligt likvidera bolaget i ett tidigt skede eller att driva verksamheten 

vidare under rådrumsfristen trots att något annat vore det mest fördelaktiga ur borgenärssyn-

punkt kan borgenärerna inte påverka situationen. Som sagts ovan har befintliga borgenärer inte 

givits någon talerätt i likvidationsfrågan. Detta trots det tydligt uttalade syftet borgenärsskydd. 

Den möjlighet som finns för borgenärerna är att istället begära gäldenären i konkurs, men då 

krävs att gäldenärens insolvens kan styrkas. 

3.5.2.4 Aktiekapitalet som buffert 

Eftersom aktiekapitalet är en redovisningspost under eget kapital i balansräkningen kan det 

motsvaras av vilka tillgångar som helst så länge täckning finns. Det behöver inte motsvaras av 

likvida medel, utan bolagets aktiekapital kan vara bundet i t.ex. en fastighet. Då aktiekapitalet 

inte på något sätt är knutet till betalningsförmågan är det möjligt att styrelsens aktivitetsplikt 

enligt ABL inträder först när bolaget redan saknar likviditet eller i värsta fall är insolvent. I ett 

sådant fall skyddas inte befintliga borgenärer nämnvärt. 

 Förarbetena talar om att det är av vikt att det finns en kapitalbuffert i aktiebolaget för täck-

ning av borgenärens fordringar. Med tanke på att flera bolag har en daglig omsättning som med 

lätthet överstiger kravet för minsta registrerade aktiekapital om 50 000 kr kan inte denna buffert 

ses som något betryggande skydd för borgenärerna. Det kan därmed konstateras att regleringens 

                                                
161 Se Lindskog (2015), s. 21.  
162 Se Lindskog (2015), s. 22. 
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syfte att se till så bolaget har en buffert inte uppfyllts. Enligt Lindskog är reglerna inte konstru-

erade för att uppnå detta syfte. Problemet är, med vilket jag instämmer, att regleringen inte ser 

till det enskilda bolagets faktiska kapitalbehov utan till en statisk aktiekapitalspost. Vidare fö-

refaller det precis som Lindskog framhållit ologiskt att det är möjligt att driva ett bolag utan att 

behöva vidta kapitalstärkande åtgärder så länge det befintliga aktiekapitalet är över hälften av 

det registrerade aktiekapitalet, men att det krävs att kapitalet återställs till sin helhet så snart 

kritisk kapitalbrist uppstått.163 Regleringen leder därmed till att den faktiska buffert som bolaget 

accepteras kunna ha är så låg som 25 000 kr. 

3.5.2.5 Information om bolagets ekonomiska situation 

Vad Lindskog kallar varningsintresset, alltså intresset av att få kännedom om att kritisk kapi-

talbrist uppstått i bolaget är nog minst lika viktigt för befintliga borgenärer som för potentiella 

borgenärer. Ur den aspekten kan ett starkt varningsintresse skydda både befintliga och potenti-

ella borgenärer. Bolagsföreträdarna har inte någon skyldighet att varna nya eller gamla borge-

närer om bolagets ekonomiska situation när kritisk kapitalbrist uppstått, något som Dotevall 

anser vara problematiskt eftersom det är borgenärerna som regleringen avser att skydda.164 

Även Pehrson har anfört att varningsintresset inte kan tillgodoses helt så länge det inte finns 

någon skyldighet för bolagsföreträdarna att offentliggöra att bolaget har en kritisk kapital-

brist.165 Bolagsföreträdarna har alltså inte någon lagstadgad varningsskyldighet och KBR1 är 

inte en offentlig handling. Som en följd kan det dröja lång tid innan borgenärer, både befintliga 

och potentiella, får information om det kritiska läget. Borgenärerna har emellertid alla möjlig-

heter att vid avtals ingående kräva att få information och har på så sätt möjlighet att skydda sig 

själva. Trots denna möjlighet måste det, enligt min mening, framhållas att regleringen som så-

dan inte tillser att borgenärerna får information i tillräcklig omfattning.  

 Många författare har framhållit att det är potentiella borgenärers intresse som blir bäst till-

godosett i den nuvarande regleringens uppbyggnad.166 Som Lindskog framhållit tillgodoses 

varningsintresset främst genom att reglerna helt enkelt ser till så att bolag med kapitalbrist lik-

videras och att potentiella borgenärer därmed inte drabbas.167 

                                                
163 Se Lindskog (2015), s. 16 och 105. 
164 Se Dotevall (2015), s. 491. 
165 Se Pehrson, Lars, Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, JT 
2006–07 s. 667–673 på s. 671. 
166 Se t.ex. Lindskog (2015), s. 21 och Nerep, Adestam & Samuelsson (Lexino 2017), kommentaren till 25 kap. 
13 §, under rubrik 2.1 Rättspolitisk bakgrund. 
167 Se Lindskog (2015), s. 20–21 not 29. 
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3.5.2.6 Medansvar 

Medansvaret kan enbart göras gällande för sådana fordringar som uppkommit efter det att an-

svarsperioden inletts. Borgenärerna behandlas därmed olika beroende av vid vilken tidpunkt 

som deras fordringar uppkommit. Ofta kan det röra sig om borgenärer som har haft lika god 

insyn i bolaget, men enbart gjort affärer vid olika tidpunkter. Potentiella borgenärer som ingår 

förpliktelser under ansvarsperioden kan således göra medansvaret gällande. För befintliga bor-

genärer är det inte möjligt att utkräva ansvar enligt 25 kap. ABL, hänvisning får istället göras 

till skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL. Varför potentiella borgenärer skulle anses mer skydds-

värda än andra borgenärer är oklart. Lindskog understryker att medansvaret inte har något re-

parerande syfte utan att det enbart finns i syfte att vara handlingsdirigerande.168 Det må vara 

korrekt i sak, men så som regleringen är utformad ges de potentiella borgenärerna en stor fördel. 

Om regleringen enbart skulle vara handlingsdirigerande hade lagstiftaren kunnat sanktionera 

bestämmelserna med exempelvis böter eller någon annan offentligrättslig åtgärd. 

 Vidare bör även framhållas att en borgenär som, vid avtalstillfället, haft vetskap om styrel-

sens underlåtenhet att agera inte kan göra medansvaret gällande om detta inte förbehållits. HD 

anförde i sitt beslut att en sådan borgenär inte är skyddsvärd. Lindskog skriver att en borgenär 

med vetskap saknar behov av att bli varnad och att medansvarets handlingsdirigerande funktion 

inte minskar av ett sådant undantag.169 Slutsatsen att den handlingsdirigerande funktionen inte 

skulle påverkas kan jag inte instämma i. Ett undantag innebärande att en potentiell borgenär 

med vetskap om underlåtenheten inte kan göra medansvaret gällande med mindre än att det 

förbehålls måste, enligt min mening, i viss grad minska medansvarets handlingsdirigerande 

verkan. Rent faktiskt kan en gäldenär genom att upplysa potentiella borgenärer undgå ansvar 

och fortsätta verksamheten. Med det sagt skulle dock säkerligen gäldenärens möjligheter att 

ingå nya avtal minska. 

  Stattin har anfört att reglernas handlingsdirigering innebär att företrädare inte vågar ingå 

nya förpliktelser även om detta skulle vara gynnsamt för bolaget och dess borgenärer. Att i ett 

sådant läge inte agera kan vara oaktsamt och skadeståndsgrundande.170 Jag instämmer i Stattins 

slutsats. I detta avseende kan reglerna motverka sitt borgenärsskyddande syfte. 

                                                
168 Se Lindskog (2015), s. 20 not 29. 
169 Se Lindskog (2015), s. 155. 
170 Se Stattin (2009/10), s. 161. 
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3.5.3 Gäldenärsintresset 

3.5.3.1 Rådrum 

Som konstaterats tidigare korresponderar gäldenärsintresset till viss del med vad Lindskog kal-

lar för rådrumsintresset, gäldenärens intresse av rådrum för att komma tillrätta med kapitalbrist-

situationen. Enligt reglerna i 25 kap. ABL ges ett rådrum om åtta månader, med möjlighet att 

återställa aktiekapitalet till fullo. Att regleringen är generös ger, som Lindskog framhållit, tyd-

ligt uttryck för att rådrumsintresset givits utrymme på avvecklingsintressets bekostnad.171 Ur 

gäldenärsperspektiv är ett generöst rådrum positivt. Det ska dock tilläggas att gäldenären under 

rådrumsfristen inte är skyddad från borgenärernas verkställighetsåtgärder. Om borgenärerna 

inte får betalt kan de således framtvinga insolvensåtgärder. 

3.5.3.2 Oklara regler och förutsebarhet? 

För att tillgodose gäldenärsintresset är det inte av största vikt att, som initialt kan tänkas, reg-

lerna är lindriga mot gäldenären. Än viktigare i detta sammanhang är att reglerna vid en tidig 

tidpunkt tvingar fram en analys hos gäldenären med avseende på den verksamhet som drivs. 

Att komma tillrätta med ekonomiska problem i ett bolag är lättare om tidiga åtgärder vidtas. 

För att kunna uppnå detta är det viktigt att reglerna är tydliga och förutsebara. Att regler är 

oklara får nog i de flesta sammanhang anses vara negativt. När det som i detta fall handlar om 

regler som har ett handlingsdirigerande syfte med en sanktion i form av medansvar får oklarhet, 

och den brist på förutsebarhet det kan leda till, sägas vara av stor vikt. 

 Styrelsen ska agera när det finns ”skäl att anta” att kritisk kapitalbrist föreligger. Det före-

faller vara något oklart när denna tidpunkt föreligger Enligt förarbetena är det när styrelsen 

borde ha förstått att bolagets ekonomi försämrats. Bedömningen ska göras utifrån objektiva 

kriterier och inte utifrån vad ledamoten faktiskt känt till i det enskilda fallet. Bedömningen ska 

utgå från vad en normalt aktsam ledamot skulle förstått.172 Ur ett gäldenärsperspektiv får en 

oklarhet som denna anses vara negativ. Likaså gäller att KBR1 ska upprättas ”genast”. I förar-

beten och praxis talas om att fristen inte bör överstiga en till två månader, medan det i den 

juridiska litteraturen framkommit ett flertal olika uppfattningar.173 Oklarheten i detta avseende 

och den brist på förutsebarhet som den medför får anses vara en brist.  

                                                
171 Se avsnitt 3.2. 
172 Se avsnitt 3.3.2 
173 Se avsnitt 3.3.2 
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3.5.3.3 Vem kan drabbas av medansvar? 

Som framkommit ovan är det tydligt att styrelsen och under vissa förutsättningar aktieägare kan 

drabbas av medansvar. Även personer som med vetskap om styrelsens underlåtenhet företräder 

bolaget kan bli ansvariga. Det är tydligt att den verkställande direktören faller in under denna 

bestämmelse, men i förarbetena framkommer att var och en som med kännedom företräder 

bolaget kan drabbas av medansvar. Andersson anser med anledning härav att den personkrets 

som kan drabbas av medansvar är alltför bred.174 Stattin menar att reglerna är svårtillämpliga 

och oförutsebara för dem som kan drabbas av ansvar. Stattin anför vidare att det är oklart om 

processuella företrädare för bolaget omfattas av medansvaret, men att så inte bör vara fallet 

eftersom ändamålet med regleringen inte är att förvägra bolaget möjlighet till domstolspröv-

ning.175 Med denna slutsats kan jag instämma, men av ordalydelsen kan tänkas att även proces-

suella företrädare skulle ingå i ansvarskretsen.  

 En annan grupp som kan drabbas av ansvar är tidigare styrelseledamöter om de avgått ur 

styrelsen utan att vidta tillräckliga åtgärder. Det är logiskt att en styrelseledamot inte ska kunna 

undgå ansvar enbart genom att avgå, men det förefaller vara oklart vilka åtgärder ledamoten 

måste vidta för att erhålla ansvarsfrihet. Av det handlingsdirigerande syftet följer att det är rim-

ligt att viss aktivitet krävs för att undgå ansvar, men när väl ledamoten avgått har denne inte 

längre möjlighet att agera. Det är svårt för den enskilde styrelseledamot som avgått före kapi-

talbristen uppdagats, men som objektivt borde ha insett att kritisk kapitalbrist förelåg, att på-

verka styrelsens fortsatta agerande. 

 Kapitalbristreglerna framhålls många gånger som en motvikt till den grundläggande princi-

pen med ett aktiebolag, att kunna driva verksamhet utan personligt ansvar. Ur denna aspekt 

torde det logiska vara att det främst är aktieägarna och inte styrelsen som ska drabbas av med-

ansvaret för bolagets förpliktelser. Förvisso är det styrelsen som driver bolaget och har den 

initiala möjligheten att agera, men styrelsen handlar likväl med skadeståndsansvar i förhållande 

till aktieägarna. En sådan ordning skulle vara möjlig i ett bolag med ett ringa antal aktieägare, 

men kanske inte i ett större bolag. I fåmansaktiebolag är det ofta samma person eller personer 

som är både aktieägare och styrelse. 

                                                
174 Se Andersson (2010), s. 266. 
175 Se Stattin, Daniel, Några frågor om personligt betalningsansvar i aktiebolag, JT 2009/10 s. 126–131 på s. 
131 och Stattin (2009/10), s. 157 och 162. 
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3.5.3.4 Kontrollbalansräkningen och kontrollstämman 

Syftet med KBR1 är att fungera som ett beslutsunderlag för styrelse och aktieägare. Det är i en 

KBR möjligt att justera redovisningsposter och tillgångar kan t.ex. tas upp till nettoförsäljning-

svärdet, samtidigt som skulder kan tas upp till ett lägre värde. Detta är möjligt för att en KBR 

ska visa det riktiga läget för bolaget för att se om likvidationsplikt föreligger även med beak-

tande av dolda reserver och därmed motverka att ett bolag med förutsättningar att fortsätta sin 

verksamhet likvideras i onödan. Detta får i sig anses vara en god tanke, problemet är dock 

fortsatt att det som står i fokus för bedömningen enbart är den bokföringstekniska posten regi-

strerat aktiekapital och inte bolagets faktiska förutsättningar att kunna fortsätta sin verksamhet. 

 Den första kontrollstämman har till syfte att främst informera aktieägarna om det ekono-

miska läget och ge möjlighet för dessa att besluta i likvidationsfrågan. Kallelse till den första 

kontrollstämman ska ske ”snarast möjligt”, vilket får anses ge uttryck för att det är av stor vikt 

att aktieägarna så fort som möjligt sätts in i läget. 

3.6 Sammanfattande kommentarer 

I den juridiska litteraturen har flertalet författare framhållit att det s.k. varningsintresset givits 

störst vikt i regleringen. Det motiveras med att reglernas handlingsdirigerande verkan syftar till 

att potentiella borgenärer inte ska drabbas. Att som Lindskog dra det så långt som att varningen 

för potentiella borgenärer i slutänden uppfylls genom att bolaget likvideras kan enligt min me-

ning inte sägas vara en varning i ordets rätta bemärkelse.176 Jag instämmer i Dotevalls och 

Pehrsons åsikt avseende att det skulle krävas en skyldighet för gäldenären att informera om den 

kritiska kapitalbristen för att potentiella borgenärer skulle kunna erhålla skydd i tillräcklig grad. 

Det skulle kunna ske genom att i lagen införa en informationsskyldighet, införa ett nationellt 

register utvisande bolag med kritisk kapitalbrist eller på annat liknande sätt. 

 Trots att jag inte anser att potentiella borgenärers intresse tillgodoses i tillräcklig grad genom 

regleringen måste jag instämma i att det är detta intresse som blir bäst tillgodosett i relation till 

de andra intressena. Medansvaret har inte ett reparativt syfte i sig, men lagstiftaren har ändå 

valt att skydda de potentiella borgenärernas i och med att det enbart är tillkommande förplik-

telser som träffas av medansvaret.  

 Befintliga borgenärers intresse blir, i kapitalbristreglerna, inte tillgodosedda i någon vidare 

utsträckning. Skälen för detta är, som framkommit i analysen ovan, att de befintliga borgenä-

rerna saknar inflytande i förfarandet, inte har någon lagstadgad rätt att få tillgång till informat-

ion och att gäldenären ges ett långt rådrum om åtta månader innan en eventuell likvidationsplikt 

                                                
176 Se Nationalencyklopedin, varning. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se (hämtad 2017-11-24) 
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inträder. Den långa rådrumsfristen medför att det är troligt att bolaget hinner gå i konkurs innan 

en likvidationsskyldighet inträder. Vad som enligt min mening ger tydligast uttryck för att detta 

intresse inte prioriterats är att regleringen är uppbyggd med gäldenärens sufficiens i åtanke och 

inte dennes betalningsförmåga. Konstruktionen medför att det kan dröja innan åtgärder vidtas 

och den ”buffert” som aktiekapitalet ska utgöra uppfyller inte sitt syfte. En buffert som kan 

tillåtas vara så låg som 25 000 kr kan inte ses som ett tillräckligt skydd för befintliga borgenärer. 

 Gäldenärsintresset tillgodoses genom att rådrumsfristen är lång. Vad som är problematiskt 

är istället oklarheten och förutsebarheten i regelkomplexet. I synnerhet eftersom det kan röra 

sig om betydande sanktioner. 

  I den gemensamma analysen i kapitel 5 jämförs regleringen med företagsrekonstruktions-

institutet för att undersöka förhållandet mellan regelverken och om det är möjligt att undanta 

kapitalbristreglerna under en pågående företagsrekonstruktion. I nästa kapitel redogörs för och 

analyseras det skatterättsliga företrädaransvaret som är av en något annan karaktär. Främst ef-

tersom det enbart är aktuellt på skattefordringar. Företrädaransvaret är av stor vikt och påverkar 

övriga system. 
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4 FÖRETRÄDARANSVAR FÖR SKATTER 

4.1 Inledning 

Reglerna om företrädaransvar infördes 1968177 och återfinns sedan 2011, efter omfattande 

lagändringar, i 59 kap. 12–15 §§ SFL. Reglerna har dock i princip varit desamma, varför tidi-

gare praxis fortfarande är aktuell.178 Företrädaransvaret innebär att en företrädare för en juridisk 

person under vissa omständigheter kan göras solidariskt ansvarig för den juridiska personens 

skatteskulder. Ansvaret aktualiseras om företrädaren, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, inte 

gjort föreskrivet avdrag eller anmälan om F-skatt eller inte betalt in skatt eller avgift som för-

fallit till betalning (59 kap. 12–13 §§ SFL). Företrädaransvar kan också aktualiseras om en 

företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter som medfört att ett 

tillgodoräknande eller återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt skett med ett för högt 

belopp (59 kap. 14 § SFL). Ansvaret gäller bara för skatter och staten, genom Skatteverket, har 

därför en särställning bland borgenärerna. Om det föreligger särskilda skäl kan företrädaren 

befrias från ansvar antingen helt eller delvis (59 kap. 15 § SFL). 

 I detta kapitel redogörs inledningsvis för bestämmelsernas syfte, därefter beskrivs de förut-

sättningar som måste vara uppfyllda för att företrädaransvar ska kunna göras gällande. Vidare 

redogörs specifikt för företrädaransvar i samband med en företagsrekonstruktion. Därefter be-

skrivs de särskilda skäl som kan befria från ansvar samt proportionalitetsprincipen. Slutligen 

följer en kort analys av företrädaransvaret i förhållande till de olika perspektiven samt en ut-

värdering av vilken avvägning mellan de olika intressena som görs. 

4.2 Bestämmelsernas syfte 

Vid företrädaransvarets införande fanns straffbestämmelser innebärande att arbetsgivare som 

inte gjorde avdrag eller inte betalade in källskatt kunde dömas till fängelse eller böter, men det 

fanns inget lagligt sätt att kräva in skatten på. Det uttalades i förarbeten att det vid tidpunkten 

saknades reella möjligheter att komma åt det faktum att företrädare för aktiebolag, i synnerhet 

fåmansaktiebolag, skaffade sig krediter genom att inte betala skatt i rätt tid, eftersom företrä-

darna inte kunde göras personligen ansvariga för skatten.179 Det ansågs vara en brist i systemet. 

                                                
177 SFS 1967:625, SOU 1965:23 och prop. 1967:130. 
178 Se Löfgren m.fl. (2016), s. 115. 
179 Se SOU 1965:23 s. 181 och 184. 
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Regleringen avsåg hindra att aktiebolaget utnyttjades som ett brottsredskap.180 Vidare motive-

rades ett införande av företrädaransvar som nödvändigt för att komma tillrätta med omfattande 

skatteförluster.181 I senare förarbeten från 1990-talet, i samband med att brottet avkriminali-

serades, anfördes som motiv för att behålla regleringen att det var företrädaransvaret som var 

handlingsdirigerande och inte straffbestämmelserna samt att staten intar en särskilt utsatt ställ-

ning som borgenär i flera hänseenden. Staten har bl.a. stora svårigheter att säkra sina fordringar 

på motsvarande sätt som övriga aktörer på kreditmarknaden.182 Högsta förvaltningsdomstolen 

sammanfattade i HFD 2016 ref. 60 företrädaransvarets syfte enligt följande. 

”Reglerna om företrädaransvar har således till främsta syfte att så långt möjligt säkra 
statens skattefordringar på områden där frihet från personligt betalningsansvar kan 
försvåra indrivandet av dessa.” 

 

4.3 Förutsättningar för ansvar 

4.3.1 Vem är företrädare? 

Begreppet företrädare definieras inte i SFL, men har utvecklats i praxis och förarbeten. Be-

gränsning sker inte enbart till legala ställföreträdare, såsom styrelse och verkställande direktör 

(8 kap. 35–36 §§ ABL), även den som kan anses vara faktisk företrädare kan bli ansvarig.183 

Den som har ett bestämmande inflytande och ett betydande ekonomiskt intresse i den juridiska 

personens verksamhet kan vara faktisk företrädare.184 Företrädaren ska ha möjlighet att påverka 

förvaltningen, oavsett om denne är legal företrädare eller inte.185 I detta hänseende är det av 

vikt att företrädaren har en tillräckligt självständig ställning.186 Det är dock inte möjligt att 

undgå ansvar enbart genom att hävda att ett styrelseuppdrag endast är formellt.187 En suppleant 

omfattas av regleringen om denne inträtt i en ordinarie ledamots ställe eller ses som faktisk 

företrädare.188 En likvidator anses vara företrädare i SFL:s mening.189 I senare praxis har en 

                                                
180 Se SOU 1965:23 s. 181 och 184.  
181 Se prop. 1967:130 s. 131. Departementschefen framhåller att skatteförlustens storlek inte utretts, men att den 
”dock med säkerhet” är av den grad att regler krävs.   
182 Detta stycke se prop. 1996/97:100 del 1 s. 438 och 450. 
183 Se prop. 2002/03:128, s. 24. 
184 Se RÅ 2008 ref. 75. Enligt NJA 1975 s. 480 ska den som innehar 25 % av aktierna anses ha ett betydande in-
tresse i verksamheten. 
185 Se t.ex. NJA 1979 s. 555, NJA 1993 s. 740 och prop. 2002/03:128, s. 24.  
186 Se NJA 1971 s. 296 II, NJA 1972 s. 205 och NJA 1973 s. 544. 
187 Se NJA 1974 s. 297. 
188 Se NJA 1985 s. 439 och Kammarrätten i Stockholm dom 2008-01-09 i mål nr 1987-07. 
189 Se HFD 2016 ref. 60. Se även Simon-Almendal, Teresa, Företrädaransvar, plötsligt händer det! - Eller, pro-
portionalitet och begreppsutfyllnad i HFD, SN 2017 s. 631–657 på s. 640–641 där författaren konstaterar att en 
likvidator saknar både betydande intresse och bestämmande inflytande i bolaget. 
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styrelseledamot som hade ansvar för trafikplanering ålagts ansvar, trots att denne saknade såväl 

ägande i bolaget som firmateckningsrätt.190 Det förefaller således finnas undantag från den i 

praxis utarbetade regel om att det krävs ägarintresse eller faktiskt inflytande.191 

4.3.2 Objektiva förutsättningar för företrädaransvar 

För att företrädaransvar ska kunna uppstå krävs att den juridiska personen är betalningsskyldig 

för en skatteskuld och att tidpunkten för fullgörande inträtt. Tidpunkten är antingen när skatten 

skulle dragits av eller anmälan om F-skatt skulle gjorts (59 kap. 12 § 2 st. SFL), eller när skatt 

eller avgift skulle ha betalats (59 kap. 13 § 2 st. SFL). Vid skatteinbetalning är det som huvud-

regel skattens förfallodag som är av intresse.192 Ansvaret är accessoriskt med skatteskulden, 

vilket innebär att om skulden sätts ner minskar ansvaret i lika stor utsträckning.193 

4.3.3 Subjektiva förutsättningar för företrädaransvar 

Enligt 59 kap. 12–13 §§ SFL krävs för ansvar att företrädaren uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet underlåtit att göra skatteavdrag eller betalat skatt eller avgift. Bedömningen ska ske på 

samma sätt som för straffansvar.194 Typfallet för uppsåt är att likvida medel funnits på förfallo-

dagen men betalning underlåtits eller att medel funnits kort innan förfallodagen, men använts 

till att betala andra skulder.195 Grov oaktsamhet kan föreligga om företrädaren, vid betalnings-

skyldighet, haft vetskap om eller fog att misstänka att skatter inte skulle kunna betalas i tid och 

inte gjort vad som rimligen krävs för att skydda samtliga borgenärer.196 Enligt förarbeten och 

praxis är betalningsskyldighet huvudregel, men det är möjligt att undgå ansvar genom att vidta 

åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling med hänsyn till samtliga borgenärers intres-

sen.197 Sådana verksamma åtgärder kan vara ansökan om konkurs eller företagsrekonstrukt-

ion.198 En frivillig likvidation kan inte anses vara en sådan verksam åtgärd, då den främst sker 

i aktieägarnas intresse.199 

                                                
190 Se HFD 2017 ref. 12. Som trafikplaneringsansvarig hade ledamoten tillgång till avtal och fakturaunderlag 
som borde ha föranlett en mer ingående undersökning av bolagets verksamhet.  
191 Se Simon-Almendal (2017), s. 639–641. 
192 Se Persson Österman, Roger & Svernlöv, Carl, SKATTERÄTTSLIGT FÖRETRÄDARANSVAR – fiskal grädd-
fil utan legitimitet?, Rapport från Svenskt Näringsliv, oktober 2013, s. 32.  
193 Se prop. 2002/03:128 s. 37. 
194 Se prop. 2002/03:128 s. 25. 
195 Se Simon-Almendal, Teresa, Företrädaransvar, 1 uppl., Norstedts Juridik, 2015, s. 56–57 samt Simon-Al-
mendal (2017), s. 641–642. 
196 Jfr prop. 1996/97:100 del 1 s. 442–443. 
197 Se prop. 2002/03:128 s. 25 samt t.ex. NJA 1969 s. 326, NJA 1971 s. 296 I-III och RÅ 2007 ref. 48. 
198 Se prop. 1996/97:100 del 1 s. 443 samt t.ex. NJA 1985 s. 13 och HFD 2015 ref. 58.  
199 Se HFD 2016 ref. 60 och prop. 2000/01:150 s. 108 där det framkommer att ”åtgärder som likvidatorn vidtar 
skall syfta till att få till stånd en skyndsam och för aktieägarna gynnsam avveckling av bolaget”. 
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 Om företrädaren inte haft fog att förvänta sig att skatter inte skulle kunna betalas, t.ex. om 

något oväntat inträffat, ska företrädaren inte anses vara grovt oaktsam.200 Grov oaktsamhet fö-

religger inte enbart genom ett konstaterande av att de objektiva förutsättningarna, obetald skatt 

och avsaknad av aktiva avvecklingsåtgärder, är vid handen. Det krävs att det vid bedömningen 

vägs in omständigheter såsom företrädarens handlingsalternativ och skäl för att agera på ett 

visst sätt.201 Simon-Almendal är dock av uppfattningen att det rör sig om en form av presumt-

ionsansvar som inträder så snart avvecklingsåtgärder inte vidtagits på förfallodagen och hon 

menar att det kan misstänkas att domstolarna inte gör en självständig och individualiserad pröv-

ning av de subjektiva rekvisiten.202 Det är staten, genom Skatteverket, som har bevisbördan för 

att de subjektiva förutsättningarna är uppfyllda.203 

4.3.4 Särskilt om företagsrekonstruktion och återvinning 

En företagsrekonstruktion fråntar inte företrädaren från ansvar för skatteinbetalningar. Under 

rekonstruktionen måste skatter löpande betalas om skattefordran uppkommit och förfallit till 

betalning under rekonstruktionen.204 Den juridiska personen behöver dock inte betala sådana 

skatteskulder som uppkommit före rekonstruktionen men förfallit till betalning under rekon-

struktionen. I detta hänseende behandlas en skatteskuld på samma sätt som bolagets övriga 

skulder. HFD uttalade i HFD 2015 ref. 58 att rekonstruktionssyftet skulle motverkas om skat-

teskulden skulle behandlas annorlunda. Domstolen uttalade vidare att det krävs att en företrä-

dare, för det fall rekonstruktionen misslyckas, omedelbart vid avslutandet försätter bolaget i 

konkurs. En veckas dröjsmål ansågs vara grovt oaktsamt. Vid ett offentligt ackord ska ansvaret 

sättas ner i lika hög grad som fordran i ackordet.205 Eftersom det krävs mer av en ansökan om 

företagsrekonstruktion jämfört med en konkursansökan, måste nog en ansökan om företagsre-

konstruktion förberedas före förfallodagen.206 

 Reglerna om återvinning återfinns i 4 kap. KonkL och innebär att vissa rättshandlingar som 

företagits kort tid inpå en konkurs under vissa förutsättningar går tillbaka. Syftet med institutet 

är att hindra kapplöpning mellan borgenärerna och att skydda borgenärerna från att gäldenären 

                                                
200 Se t.ex. NJA 1977 s. 711 och NJA 1979 s. 229. 
201 Se HFD 2016 ref. 60. 
202 Se Simon-Almendal (2017), s. 655. 
203 Se Simon-Almendal (2015), s. 73. 
204 Se RÅ 2009 ref. 72. 
205 Se HFD 2015 ref. 19.  
206 Se avsnitt 2.4 samt Löfgren m.fl. (2016), s. 117. 
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bortskaffar egendom.207 Därigenom upprätthålls den grundläggande principen om likabehand-

ling av borgenärerna och ”illojala” dispositioner som vidtagits för att kringgå principen mot-

verkas.208 Vissa rättshandlingar, däribland betalning av skatt, får inte återvinnas. Återvinnings-

förbudet gäller dock enbart om skatten förfallit till betalning (4 kap. 1 § 2 st. KonkL).209 

4.4 Särskilda skäl för befrielse från ansvar och proportionalitetsprincipen 

Företrädaren kan helt eller delvis befrias från ansvar om det finns särskilda skäl  

(59 kap. 15 § SFL). Bestämmelsen har i praxis tillämpats restriktivt.210 HFD har uttalat att det 

kan finnas anledning att väga in proportionalitetsprincipen i bedömningen av jämkning i det 

enskilda fallet.211 Att företrädaren saknar eller har ett begränsat ägarintresse eller inflytande i 

bolaget har kunnat föranleda jämkning.212 Att företrädaren saknar betalningsförmåga är i sig 

ingen jämkningsgrund,213 men i kombination med en annan omständighet kan dock en nedsätt-

ning av ansvaret vara möjlig.214 I fall där företrädaren haft kontakt med myndigheter som inte 

motsatt sig fortsatt drift har befrielse från ansvar förekommit.215  

4.5 Förtydligande avseende bedömningen av grov oaktsamhet? 

HFD beslutade den 22 juni 2017 att bevilja prövningstillstånd i två mål216 där frågan gäller den 

subjektiva prövningen av grov oaktsamhet. De två målen från Kammarrätten i Jönköping rör 

två olika företrädare för samma bolag. De var båda legala företrädare och ansågs av KamR 

grovt oaktsamma eftersom ansökan om företagsrekonstruktion hade lämnats in till tingsrätten 

dagen efter att skatterna förfallit till betalning. I båda fallen var ett kammarrättsråd skiljaktigt 

och ansåg att företrädarna inte varit grovt oaktsamma. De skiljaktiga meningarna grundades på 

följande: banken hade plötsligt sagt upp en checkkredit som bolaget var beroende av vilket 

                                                
207 Se prop. 1975:6 s. 132. 
208 Se Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 23 och 35. 
209 Se t.ex. Renman, Hans, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, 
s. 54–55. 
210 Se prop. 1996/97:100 del 1 s. 436. 
211 Se HFD 2016 ref. 60. I målet nedsattes beloppet från 792 till 2 miljoner kronor med tillämpning av proport-
ionalitetsprincipen. HFD motiverade detta med att lagens handlingsdirigerande syfte ändå tillfredsställdes. Jfr 
Bull, Thomas, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017 s. 216–244 på s. 219 där justitierå-
det Thomas Bull framhåller att det för utgången i målet var av betydelse att det rörde sig om ”en ganska särpräg-
lad situation, långt från sådana som företrädaransvaret primärt tar sikte på.” 
212 Se t.ex. NJA 1971 s. 296 I–III, NJA 1972 s. 205 jfr HFD 2013 ref. 75 III där HFD fastslog att utrymmet att 
jämka p.g.a. bristande ägarintresse är begränsat om bolaget använts som brottsredskap. 
213 Se t.ex. NJA 1971 s. 296 I–III och HFD 2013 ref. 75 I. 
214 Se NJA 1972 s. 115 och HFD 2013 ref. 75 II i vilka jämkning kom till stånd med anledning av företrädarnas 
hälsotillstånd i kombination med bristande betalningsförmåga. 
215 Se t.ex. NJA 1974 s. 423, NJA 1975 s. 745 och NJA 1981 s. 1014. 
216 HFD beslut 2017-06-22 i mål nr 3544-16 och 3547-16 ursprungliga mål Kammarrätten i Jönköping dom 
2016-04-29 i mål 2017-15 och 2446-15. 
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medförde att betalningsoförmågan för bolaget uppkom plötsligt, bolaget ansökte om företags-

rekonstruktion dagen efter förfallodagen, konkursansökan gavs in dagen efter avslutad rekon-

struktion, samtliga skatteskulder hade betalats fortlöpande under pågående rekonstruktion, bo-

laget hade löpande betalat sina borgenärer och HFD har i RÅ 2009 ref. 72 uttalat att det är 

viktigt att ”tillämpningen i det enskilda fallet sker på ett nyanserat och inte alltför restriktivt 

sätt”. En jämförelse gjordes också med HFD 2015 ref. 58 där en företrädare ansågs grovt oakt-

sam när konkursansökan kom en vecka efter avslutad rekonstruktion. Det återstår att se vilken 

väg HFD slår in på framöver. Antingen kommer även fortsättningsvis den subjektiva bedöm-

ningen vara starkt sammankopplad med objektiva faktorer eller så kommer HFD att ytterligare 

utveckla kravet på en nyanserad bedömning. 

4.6 Analys 

4.6.1 Borgenärsintresset 

4.6.1.1 Staten som borgenär 

För Skatteverket som borgenär är systemet bra och effektivt. Som Simon-Almendal påpekat rör 

det sig om en typ av presumtionsansvar om de objektiva förutsättningarna är uppfyllda.217 När 

förfallodagen inträtt är det således företrädaren som ska visa att denne inte varit grovt oaktsam, 

något som kan vara svårt om inte avvecklingsåtgärder vidtagits. I detta hänseende är således 

den bevisbörda som Skatteverket bär inte speciellt betungande och skatteindrivningen är där-

med relativt enkel. Det är klart i linje med lagstiftningens syfte som, enligt förarbeten och 

praxis, är att säkra statens skattefordringar på ett område där ansvarsfrihet råder som huvudre-

gel. 

 Det har hävdats i förarbeten att staten skulle ha en mer utsatt ställning som borgenär eftersom 

den inte, till skillnad från exempelvis ett kreditinstitut, har möjlighet att väga risker och skaffa 

säkerhet för sina fordringar.218 Om den ställning som staten har verkligen är mer utsatt än övriga 

borgenärers ställning kan diskuteras. Inledningsvis är det svårt att jämföra staten som borgenär 

med övriga borgenärer i borgenärskollektivet. Att jämställa staten med kreditinstitut är nog 

vanskligt, precis som Persson Österman och Nyquist påpekar. Staten tillför inte bolaget några 

medel utan det är det mervärde som uppkommit med anledning av bolagets verksamhet som 

statens fordran består i och de menar att det därmed inte är orimligt att staten får bära viss 

risk.219 Andersson menar att statens ställning inte alls är utsatt och att staten genom lagstiftning 

                                                
217 Se avsnitt 4.3.3. 
218 Se avsnitt 4.2. 
219 Se Person Österman, Roger & Nyquist, Kerstin, Företrädaransvaret, SvSkt 2009 s. 85–103 på s. 102. 
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ensidigt kan ändra ”avtalsvillkoren”.220 Enligt Sacklén är staten en bättre bärare av risk än 

många andra borgenärer och staten är därför mindre skyddsvärd.221 Lahnborg & Leffler anför 

att staten inte kan jämföras med övriga borgenärer och att en sådan jämförelse är ”grotesk”.222 

 Morgell och Larsson framhåller att staten inte kan ses som en borgenär bland andra. Vikten 

av att skatt betalas in till samhället är för betydande för något annat synsätt. De ställer sig tvek-

samma till ett avskaffande av företrädaransvaret och menar att om så skulle ske måste det ställas 

högre krav vid beviljande av F-skatt och att det då krävs möjlighet för staten att ta säkerhet. Det 

skulle i sin tur försvåra möjligheterna för seriösa entreprenörer att starta företag.223 

 I ”avtalssituationen” mellan staten och gäldenären kan som visats ovan argumenteras för att 

staten inte likt en bank de facto lånar ut pengar eller levererar en vara som en leverantör. Där-

med står staten inte heller en direkt risk. Mot detta kan å andra sidan ur ett annat perspektiv 

argumenteras för att staten presterar på annat sätt, t.ex. genom den infrastruktur och service 

som staten tillhandahåller bolaget. Vid en uppstartsfas kanske bolaget var berättigat någon typ 

av nystartsbidrag från staten eller det kanske rör sig om en transportfirma som nyttjar vägar 

eller att bolaget anställer människor som utbildat sig i den offentligt finansierade utbildningen. 

4.6.1.2 Förmånsrätt och återvinningsförbud 

Det är tydligt att staten inte på ett helt adekvat sätt kan jämföras med det övriga borgenärskol-

lektivet och att den påstått utsatta ställningen kan ifrågasättas. Förvisso har staten sedan 2004 

inte förmånsrätt enligt FRL för sina fordringar och är därmed en oprioriterad borgenär i en 

konkurssituation. Men till skillnad från belopp som betalats till andra oprioriterade borgenärer 

kort inpå konkursutbrottet är det inte möjligt att återvinna skatteinbetalningar. Återvinningsin-

stitutet handlar i grunden om att det är otillbörligt att en gäldenär väljer att betala vissa men inte 

andra borgenärer eftersom det strider mot likhetsprincipen.224 Återvinningsförbudet innebär så-

ledes att det är otillbörligt att särbehandla någon borgenär, förutom staten. 

 Återvinningsförbudet kan å andra sidan sägas vara i helt linje med företrädaransvaret. Om 

det hade varit möjligt för ett konkursbo att återvinna skatt hade det möjligen också varit möjligt 

för Skatteverket att istället kräva betalning av företrädaren. Vid återvinning är rättsverkan att 

rättshandlingen går tillbaka (4 kap. 14 § KonkL), vilket i sin tur skulle innebära att skatten inte 

                                                
220 Se Andersson (2010), s. 57. 
221 Se Sacklén, Mats, Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, SvJT 1994 s. 136–180 på s. 160. 
222 Se Lahnborg, Kenneth & Leffler, Teodor, Företrädaransvaret enligt skattebetalningslagen – en gräddfil för 
staten!, SvJT 2000 s. 78–92 på s. 90–91. 
223 Larsson, Ylva & Morgell, Nils-Bertil, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? – några kom-
mentarer, SvSkt 2016 s. 42–48 på s. 45–48. 
224 Se avsnitt 4.3.4. 
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var betald på förfallodagen. Hypotetiskt hade det i ett sådant läge varit i princip omöjligt för 

företrädaren att göra rätt för sig, om inte bolaget försatts i konkurs före skattens förfallodag. 

4.6.1.3 Övriga borgenärer 

För befintliga borgenärer kan det vara bra att regelverket handlingsstyr gäldenären att vidta 

någon typ av insolvensåtgärd när skatten inte kan betalas. En jämförelse kan göras med Lind-

skogs avvecklingsintresse i kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL, att ett bolag avvecklas i tid när 

det ännu finns tillgångar kvar. Motsatt kan dock sägas att de befintliga borgenärernas intresse 

inte nödvändigtvis måste vara en snabb avveckling, utan snarare en så hög betalning som möj-

ligt. Om företrädaransvarsreglerna är konkursdrivande och ett bolag blir tvingat till konkurs 

trots att andra åtgärder varit möjliga att vidta kan det röra sig om en onödig värdeförstöring som 

är till nackdel för de befintliga borgenärerna. En snabb avveckling skulle kunna vara bra för 

potentiella borgenärer som då undgår att göra affärer med ett bolag i kris. 

  Den skatteskuld som inte betalas på förfallodagen kan företrädaren bli personligen ansvarig 

för. Ansvaret är strikt i detta avseende och något rådrum ges inte. Det är möjligt att gäldenären 

som en sista åtgärd när medlen är begränsade därför väljer att betala skatten. Ett sådant hand-

lande är å ena sidan givetvis till nackdel för det övriga borgenärskollektivet, främst de opriori-

terade borgenärerna, som i konkursen inte kan räkna med någon utdelning. Det är å andra sidan 

möjligt att den strikta utformningen medför att gäldenären ser en konkurs som den möjliga 

utvägen och att denne därav väljer att värna sina borgenärer. Gäldenären kanske helt enkelt ser 

möjligheten att starta om på nytt och därför som sista åtgärd betalar leverantörerna i förhopp-

ning om ett framtida samarbete och därefter strax före skattens förfallodag försätter bolaget i 

konkurs. Ur den synpunkten gynnas de övriga borgenärerna på statens bekostnad. 

4.6.2 Gäldenärsintresset 

Grunden för hela aktiebolagsformen är att en näringsidkare ska kunna driva rörelse utan per-

sonligt ansvar och enbart riskera aktiekapitalet. Trots att det finns undantag är det fortfarande 

en grundläggande princip. Att företrädaransvaret för bolagets skatter utlöses så snart skatterna 

inte betalats på förfallodagen innebär ett undantag från principen om ansvarsfrihet. Vid regle-

ringens införande var det främst fåmansaktiebolagen som lagstiftaren hade i åtanke.225 Regle-

ringen gäller dock samtliga aktiebolag oberoende av storlek. En befogad fråga är om det är 

realistiskt att samma system kan täcka samtliga bolag. I ett fåmansaktiebolag där en och samma 

                                                
225 Se avsnitt 4.2. 
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person äger och driver bolaget är det rimligt att tänka sig att denne har insikt i bolagets skatte-

inbetalningar. Om det rör sig om ett stort bolag där en styrelseledamot sitter långt från den 

dagliga driften är det nog inte lika sannolikt. Lagen ställer dock det kravet. Eftersom ansvaret 

är så strängt finns viss risk att incitamenten att sitta i bolagsstyrelser minskar. De bolag som 

behöver hjälp av skickliga människor är många gånger bolag som är i färd med att expandera 

sin verksamhet eller bolag som ligger i riskzonen. Risken för den enskilde styrelseledamoten 

torde i ett sådant bolag vara betydande. 

 Det kan konstateras att kraven på företrädaren är höga och att ansvaret aktualiseras så snart 

skatt inte betalats på förfallodagen. Det föreligger inte något rådrum för gäldenären, vilket är 

förenat med betydande svårigheter och negativt ur ett gäldenärsperspektiv. Vidare är tillämp-

ningen av vem som är företrädare i lagens mening bred. Det är svårt för Skatteverket att rikta 

krav mot den som egentligen gjort vad som anses mest klandervärt. Reglerna är trubbiga och 

målytan för var ansvaret träffar är stor. 

 Om väl ansvar påförs företrädaren sker skattemässigt en negativ hävstångseffekt. Den skatt 

som ska betalas har sin grund i att den juridiska personen genom sin verksamhet genererat en 

vinst. Det rör sig alltså om ett mervärde. Om ansvaret för denna skatt istället påförs en fysisk 

person måste denne betala skulden med en redan beskattad inkomst.  

 Grov oaktsamhet vid straffansvar förutsätter vanligtvis medveten oaktsamhet, vilket innebär 

att gärningspersonen ifråga handlar eller underlåter att handla trots medvetenhet om risk.226 Vid 

bedömningen av grov oaktsamhet vid civilrättsligt skadeståndsansvar kan inget generellt sägas 

utan begreppet kan vara olika beroende av regel och innebörd.227 Vid företrädaransvar synes 

det vara näst intill objektiva kriterier som medför att grov oaktsamhet föreligger, främst att 

avvecklingsåtgärder inte vidtagits när skatten inte betalats på förfallodagen. En bedömning av 

grov oaktsamhet kräver utöver ett sådant konstaterande en bedömning, som exemplifierats i 

förarbetena, av om företrädaren haft vetskap om eller fog att misstänka att skatten inte skulle 

komma att kunna betalas i tid.228 Simon-Almendal menar att prövningen av de subjektiva rek-

visiten medför ett i det närmaste strikt ansvar och att det kan misstänkas att domstolarna inte 

gör en självständig och individualiserad bedömning av de subjektiva rekvisiten. Om så är fallet 

kan befogad kritik framföras. 

                                                
226 Särskilt allvarlig omedveten oaktsamhet kan också bedömas som grov oaktsamhet, se Asp, Petter, Ulväng, 
Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 114–115 och 119. 
227 Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 149–
150. 
228 Se avsnitt 4.3.3. 
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 Tidigare fanns en koppling mellan företrädaransvaret och uppbördsbrottet. Det kan tyckas 

vara en fullt rimlig ordning. Den som dömdes för ett uppbördsbrott skulle också kunna bli be-

talningsskyldig. Det finns här en klar koppling vad gäller klandervärdhet. Det var klandervärt 

att begå brottet och det var därför rimligt att personen ifråga påfördes ett betalningsansvar. 

Brottet är avskaffat och kopplingen till straffrätten finns inte längre. En följd av detta är, som 

påpekats av Simon-Almendal, att företrädaransvaret träffar utanför sitt tilltänkta område och 

drabbar inte bara brottslingar utan även seriösa entreprenörer som försöker göra rätt för sig.229 

 Ett alltför strängt ansvar skulle också kunna leda till att människor inte vågar starta företag 

och ett dåligt entreprenörsklimat har negativa samhällsekonomiska effekter, vari också ligger 

att skatteintäkterna minskar. Den näringsidkare som drabbas av ett företrädaransvar för skat-

teskulder kommer troligen inte att få en andra chans eftersom det kan röra sig om betydande 

belopp. Det är dåligt för entreprenörskapsklimatet i Sverige med allt vad det innebär i form av 

färre arbetstillfällen och lägre skatteintäkter. 

4.7 Sammanfattande kommentarer 

Reglernas utformning ger en tydlig förskjutning mot statens borgenärsintresse. Skatteverket 

kan på ett relativt enkelt sätt driva in skatter och de hårda sanktionerna medför troligen att 

många bolagsföreträdare ser till att skatter betalas alternativt att bolaget försätts i konkurs. Ur 

gäldenärssynpunkt är regleringen väldigt sträng. En fråga är om det faktum att skatten inte be-

talats på förfallodagen och avvecklingsåtgärder inte vidtagits rent objektivt kan anses så pass 

klandervärt att personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder ska följa. Sanktionen kan 

för den enskilde innebära en personlig tragedi som medför att en andra chans omöjliggörs. 

 I nästa kapitel genomförs en gemensam analys av de tre olika regelsystemen för att utröna 

olikheter i reglernas syften, vilka skillnader som finns med avseende på hur regelverken aktu-

aliseras, vilka åtgärder som regelverken frammanar och om ansvarsreglerna kan undantas under 

en pågående företagsrekonstruktion samt vilken påverkan det har på möjligheterna till en andra 

chans. 

  

                                                
229 Se Simon-Almendal (2015), s. 225. 
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5 GEMENSAM ANALYS 

5.1 Inledning 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan behandlas inledningsvis i analysen nedan frågan om 

regelverken har olika syften. Därefter behandlas frågan om regelverken uppfyller varandras 

syften. Inom ramen för denna fråga analyseras vid vilka tidpunkter de olika regelverken ”trig-

gas” och vilka olika tidsfrister som gäller för agerande samt vilket agerande reglernas uppbygg-

nad leder till hos gäldenären. Därefter analyseras om det finns förutsättningar att, som vissa 

författare påstått, låta reglerna i 25 kap. ABL överta företrädaransvaret i 59 kap. SFL. Vidare 

analyseras om det finns förutsättningar att, med beaktande av de olika intressena, undanta  

25 kap. ABL och 59 kap. SFL under en pågående företagsrekonstruktion. Slutligen analyseras 

hur företagande i allmänhet om möjligheterna till en andra chans påverkas. 

5.2 Har regelverken olika syften? 

Kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL har borgenärsskydd som främsta syfte, men gäldenären ska 

ges ett rådrum för att komma tillrätta med sina ekonomiska problem. Reglerna aktualiseras när 

det föreligger kritisk kapitalbrist och syftar till att motverka att underkapitaliserade bolag kan 

fortsätta sin verksamhet, genom att aktiekapitalet antingen måste återställas eller bolaget likvi-

deras. Kapitalbristreglerna kan ses som en motvikt till den aktiebolagsrättsliga principen om 

frihet från personligt ansvar. För att undgå personligt ansvar måste bolaget ha tillräckligt med 

kapital. Syftet med företrädaransvaret i 59 kap. SFL är främst att säkra statens skattefordringar 

på ett område där frihet från personligt ansvar gäller som huvudregel. Även företrädaransvaret 

kan alltså ses som en motvikt till principen om frihet från personligt ansvar. Både 25 kap. ABL 

och 59 kap. SFL är handlingsdirigerande och kräver att bolagets företrädare agerar på ett visst 

sätt för att undgå personligt ansvar. Båda regelverken har en förskjutning mot borgenärsskydd. 

 LFR:s syfte är att bolag som i grunden har en god affärsidé men som hamnat i tillfällig 

finansiell stress ska rekonstrueras istället för att försättas i konkurs. Möjligheten att rekonstru-

era verksamheten ska dock enbart vara förbehållen bolag som har faktiska framtidsutsikter och 

inte rent generellt vara ett alternativ till konkurs. Gäldenärsintresset gör sig starkt gällande i 

LFR, men borgenärsskyddet är tillika en viktig aspekt. 
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5.3 Uppfyller regelverken varandras syften? 

5.3.1 Inledande anmärkningar 

Under följande avsnitt analyseras frågan om regelverken uppfyller varandras syften. Det görs 

inledningsvis genom att analysera vilka tidpunkter som är aktuella för agerande i de olika reg-

lerna samt vilka olika tidsfrister som finns. Därefter analyseras om reglernas utformning leder 

till olika agerande från gäldenärens sida. Slutligen analyseras om det är möjligt att undanta 

något regelverk till förmån för ett annat. 

5.3.2 Tidpunkter för aktualiserande av regelverken och tidsfrister för agerande? 

Som konstaterats ovan är kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL konstruerade med utgångspunkt i 

bolagets sufficiens. Kritisk kapitalbrist uppkommer när bolagets egna kapital understiger hälf-

ten av det registrerade aktiekapitalet. För att regleringen enligt 25 kap. ABL ska aktualiseras 

och styrelsens handlingsplikt inledas krävs att ett misslyckat utmätningsförsök skett eller att det 

finns ”skäl att anta” att kritisk kapitalbrist föreligger. Enligt 25 kap. ABL ska en KBR upprättas 

och för det fall den utvisar kritisk kapitalbrist ska styrelsen kalla till en bolagsstämma, vilken 

kan besluta om likvidation eller att verksamheten ska fortsätta under åtta månader. Under denna 

rådrumsfrist kan bolaget försöka komma tillrätta med sina finansiella problem, men om det inte 

lyckas måste bolagets företrädare likvidera bolaget för att undvika medansvar. 

 I 59 kap. SFL inleds handlingsplikten istället när det finns ”skäl att anta” att skatten inte 

kommer betalas i tid. Handlingsplikten enligt de två regelverken skiljer i såväl tidpunkt för 

inledande som kravet på aktivitet. Enligt 59 kap. SFL ges ingen rådrumsfrist. Skattefordringen 

ska antingen betalats eller verksamma avvecklingsåtgärder vidtagits före förfallodagen för att 

företrädaransvar ska kunna undgås. I det avseendet är företrädaransvaret strängare och ABL:s 

regler förefaller mer avvägda med hänsyn till olika intressen. 

 Vid en företagsrekonstruktion är det bolagets kortsiktiga betalningsförmåga eller likviditet 

som är av intresse. Att bolaget är insufficient är inte tillräckligt för att besluta om inledande av 

en företagsrekonstruktion, utan det krävs illikviditet eller nära förestående illikviditet. I detta 

avseende föreligger således en skillnad mellan de olika regelverken. I SOU 2016:72 konstate-

rades att ett av problemen med nuvarande LFR är att ansökan om företagsrekonstruktion in-

kommer till tingsrätten alltför sent, när möjligheterna att rekonstruera bolaget är små. Istället 

för en ändring av lagtexten föreslog utredningen åtgärder för att göra gäldenären medveten om 

de möjligheter som finns. Gäldenären får enligt LFR en rådrumsfrist om tre månader med en 

möjlig förlängning upp till ett år. För att domstolen ska besluta om en förlängning krävs ”sär-

skilda” respektive ”synnerliga skäl”.  
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 Med grund i vad som framkommit ovan kan konstateras att regelverken aktualiseras vid 

olika tidpunkter och har olika rådrumsfrister. 25 kap. ABL har ur gäldenärens perspektiv den 

mest generösa rådrumsfristen. Från stämmans beslut att verksamheten ska fortsätta löper råd-

rumsfristen om åtta månader, utan att det krävs någon ytterligare åtgärd eller förutsättning. Hur 

lång fristen är från det att kritisk kapitalbrist uppstår till dess att likvidationsplikt föreligger är 

svårt att ange exakt eftersom den förefaller vara beroende av faktorer i det enskilda fallet. Vid 

sammanläggning av fristen från konstaterande av kapitalbrist till dess att KBR1 ska vara upp-

rättad och kallelsen utskickad, med beaktande av den längsta möjliga kallelsefristen, torde fris-

ten i sin helhet vara mellan tio och tolv månader. I 59 kap. SFL ges ingen rådrumsfrist, men 

det är tydligt vid vilken tidpunkt företrädaren måste agera för att undgå ansvar. Skatter och 

avgifter ska vara betalda, eller verksamma åtgärder för avveckling av verksamheten vidtagna, 

senast på förfallodagen. Tidpunkten för när agerande senast ska ske får därför anses vara tydlig 

i jämförelse med 25 kap. ABL där tidpunkten är när det finns ”skäl att anta” kritisk kapitalbrist. 

Sufficiens är ett trubbigt verktyg i detta hänseende eftersom hänsyn inte tas till bolagets faktiska 

kapitalbehov. Den kritiska kapitalbristen behöver de facto inte ha uppstått vid en tidpunkt när 

bolaget redan antingen är insolvent eller i vart fall illikvitt.  

 I LFR finns det inte någon tidpunkt när åtgärder senast måste vara vidtagna. Istället rör det 

sig om en tidpunkt från vilken det är möjligt att ansöka och få en företagsrekonstruktion bevil-

jad. Risk för kortsiktig betalningsoförmåga är en tidpunkt som inträder relativt tidigt, eftersom 

det inte handlar om att betalningsoförmågan måste vara ett faktum. Denna tidigarelagda tid-

punkt motiverades i utskottsbetänkandet av att förfarandena inte skulle komma igång för 

sent.230 Det handlar dock enbart om en möjlighet och det finns i LFR inte någon ”trigger” som 

handlingsdirigerar på samma sätt som det finns i de övriga regelverken. Det finns ingen bortre 

gräns för hur länge gäldenären kan vänta med ansökan, dessutom kan tingsrätten besluta om att 

inleda en företagsrekonstruktion även om bolaget är insolvent. 

5.3.3 Leder regelverkens utformning till olika agerande från gäldenärens sida? 

Det finns varken lagstiftning eller praxis som behandlar frågan om hur LFR förhåller sig till  

25 kap. ABL som därmed torde gälla fullt ut under en pågående företagsrekonstruktion.231 Sty-

relsen måste alltså för det fall kritisk kapitalbrist uppkommer upprätta en KBR och kalla till 

                                                
230 Se not 26. 
231 Se dock Värmlands tingsrätt dom 2005-09-19 i mål nr T 1771-05 redovisad i Oppenheimer m.fl. (2013), s. 
511–512, vari tingsrätten fann att en företagsrekonstruktion kunde accepteras som ett formlöst sätt att beakta de 
upprättande av KBR1 och en första kontrollstämma. Styrelsen hade dock fortsatt skyldighet att upprätta KBR2 
och kalla till en andra kontrollstämma samt i förlängningen ansöka om tvångslikvidation. 
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kontrollstämma i enlighet med de frister som föreskrivs i 25 kap. ABL. Utmätningssituationen 

är inte aktuell under en företagsrekonstruktion, eftersom gäldenären är skyddad mot exekut-

ionsåtgärder. För det fall ett misslyckat utmätningsförsök gjorts före företagsrekonstruktionens 

inledande gäller styrelsens handlingsplikt enligt 25 kap. ABL utan undantag. Rådrumsfristen 

om åtta månader löper under pågående företagsrekonstruktion och påverkas inte av om rekon-

struktionen inleds eller upphör. Om aktiekapitalet inte fullt återställts vid rådrumsfristens ut-

gång föreligger en likvidationsplikt för bolaget oberoende av om en lyckad rekonstruktion är 

nära förestående eller inte. Om förfarandereglerna enligt 25 kap. ABL inte följs måste en ansö-

kan om tvångslikvidation göras för att undgå medansvar. När bolaget väl är försatt i likvidation 

torde en pågående företagsrekonstruktion upphöra. Reglerna i 25 kap. ABL driver alltså gälde-

nären till att i sista hand likvidera bolaget för att undgå att drabbas av medansvar och tar inte 

hänsyn till rekonstruktionsintresset. 

 Som konstaterats ovan fråntar inte en företagsrekonstruktion i sig företrädaren från ansvar 

för skatteinbetalningar.232 Skatter som uppkommit och förfallit till betalning före rekonstrukt-

ionen ska betalas på förfallodagen och skatter ska löpande betalas om de uppkommit och för-

fallit till betalning under rekonstruktionen. Den juridiska personen behöver dock inte betala 

sådana skatteskulder som uppkommit före rekonstruktionen, men förfallit till betalning under 

rekonstruktionen. Vad gäller övriga skulder vid en företagsrekonstruktion får, med anledning 

av principen om likabehandling av borgenärerna, skulder som uppkommit före rekonstrukt-

ionen inte betalas under rekonstruktionen, oberoende av om de förfaller till betalning före eller 

under rekonstruktionsförfarandet. Således behandlas skattefordringar och övriga fordringar en-

bart delvis på samma sätt. Precis som HFD konstaterade i HFD 2015 ref. 58 skulle rekonstrukt-

ionssyftet motverkas om skatteskulden som uppkommer före men förfaller till betalning under 

rekonstruktionen skulle behandlas annorlunda än övriga skulder. 

 Fordringar som uppkommer under en pågående företagsrekonstruktion ska antingen betalas 

direkt eller, under förutsättning att rekonstruktören lämnat sitt samtycke, erhålla s.k. superför-

månsrätt i en eventuell efterföljande konkurs. Skattefordringar måste å sin sida betalas omedel-

bart på förfallodagen, alternativt företagsrekonstruktionen avslutas och konkurs inledas, för att 

företrädaransvar inte ska aktualiseras. 

 Om företagsrekonstruktionen avslutas och det funnits skatteskulder som rätteligen inte be-

talats måste skulderna omedelbart regleras eller bolaget försättas i konkurs för att företrädaran-

svar inte ska inträda. En vecka har av HFD bedömts vara för lång tid. Hänsyn tas i ett sådant 

                                                
232 Se avsnitt 4.3.4 
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fall inte till om Skatteverkets ställning som borgenär försämrats eller inte, grov oaktsamhet 

stipuleras redan av det faktum att företrädaren dröjt med att försätta bolaget i konkurs. En jäm-

förelse kan göras med borgenärsbrotten i 11 kap. BrB som samtliga kräver att gäldenärens eko-

nomiska ställning försämrats. Vid ett offentligt ackord ska ansvaret för skatt sättas ner i lika 

hög grad som fordran i ackordet. Eftersom det krävs mer av en ansökan om företagsrekonstrukt-

ion jämfört med en konkursansökan, måste nog ansökan om företagsrekonstruktion påbörjas en 

tid före förfallodagen. 

 En företagsrekonstruktion är en verksam åtgärd i SFL:s mening och det är därmed möjligt 

att undgå företrädaransvar genom att ansöka om företagsrekonstruktion. 59 kap. SFL kan såle-

des vara handlingsdirigerande på så vis att gäldenären ansöker om rekonstruktion när denne 

inser att skatteskulderna inte kommer kunna betalas. Det skulle alltså kunna vara så att den 

”trigger”, med hot om företrädaransvar, som finns inbyggd i 59 kap. SFL de facto leder till att 

gäldenären ansöker om företagsrekonstruktion när det fortfarande finns möjlighet att lyckas. 

Med anledning av det stränga ansvar som fortsatt kan uppkomma under rekonstruktionen är det 

dock möjligt att en konkurs ses som den enkla utvägen. Om skatteskulder som uppkommer och 

förfaller till betalning under rekonstruktionsförfarandet inte betalas direkt måste en ansökan om 

konkurs göras senast på förfallodagen för att ansvar ska undgås. Övriga skulder kan istället 

erhålla superförmånsrätt. I detta hänseende kan 59 kap. SFL vara konkursdrivande. 

 Det kan konstateras att styrelsen i ett aktiebolag måste beakta reglerna i 25 kap. ABL och  

59 kap. SFL samtidigt för att kunna undgå personligt ansvar.233 Staten har som borgenär möj-

lighet att använda sig av båda regelsystemen. De ansvarssubjekt som kan bli aktuella enligt  

25 kap. ABL är styrelsen, var och en som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på 

bolagets vägnar och aktieägare som med vetskap om likvidationsplikt medverkar i beslut om 

att fortsätta verksamhet. Ansvaret gäller för förpliktelser som uppkommer under ansvarspe-

rioden. Ansvarsperioden upphör om en KBR utvisande att aktiekapitalet är fullt återställt läggs 

fram på en bolagsstämma eller om bolaget försätts i likvidation. Både legala företrädare, såsom 

styrelse och verkställande direktör, och faktiska företrädare kan drabbas av företrädaransvar 

enligt 59 kap. SFL. Den som har ett bestämmande inflytande och ett betydande ekonomiskt 

intresse i den juridiska personens verksamhet kan vara faktisk företrädare. Företrädaransvaret 

gäller för bolagets skatteskulder som förfallit till betalning. Medansvaret i 25 kap. ABL före-

faller alltså omfatta fler personer. 

                                                
233 Se Oppenheimer m.fl. (2013), s. 42. 
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 Det är borgenären som i bägge fallen bär bevisbördan. Vad gäller medansvar i 25 kap. ABL 

ska borgenären visa att det förelegat faktisk kritisk kapitalbrist och att det förelegat objektiva 

förutsättningar för ansvar. Bedömningen om det fanns ”skäl att anta” kritisk kapitalbrist utgår 

från vad en normalt aktsam styrelseledamot skulle förstått. Viss bevislättnad förekommer i frå-

gan om det förelegat faktisk kritisk kapitalbrist. Det finns en exculperingsmöjlighet för den 

ansvarige med möjlighet att visa att denne inte varit försumlig. I ett mål om företrädaransvar är 

det Skatteverket som har bevisbördan. Dock rör det sig, som Simon-Almendal framhållit,234 om 

en form av presumtionsansvar. Om Skatteverket visar att skatten inte betalats på förfallodagen 

och att några verksamma avvecklingsåtgärder inte vidtagits är det upp till företrädaren att visa 

att denne inte varit grovt oaktsam. Bevismässigt förefaller det vara enklare att bevisa förekoms-

ten av ansvar enligt 59 kap. SFL. Det finns enligt 59 kap. SFL möjlighet för domstolen att 

jämka ansvaret, även om tillämpningen är restriktiv. En sådan jämkningsmöjlighet föreligger 

inte enligt 25 kap. ABL, varför ABL:s ansvar i detta hänseende får anses aningen strängare. 

 Medansvar enligt 25 kap. ABL kan i sista hand undvikas genom att bolaget träder i likvidat-

ion, antingen genom att bolagsstämman beslutar om en frivillig likvidation eller att något av de 

andra ansvarssubjekten inger en ansökan till tingsrätten som beslutar om tvångslikvidation. En 

företrädare kan undgå företrädaransvar om denne vidtagit verksamma åtgärder för en samlad 

avveckling av bolaget till skydd för samtliga borgenärer före skattefordringens förfallodag. Av-

vecklingsåtgärderna enligt 59 kap. SFL är konkurs, företagsrekonstruktion eller betalningsin-

ställelse som följs av en samlad avveckling. Reglerna i 25 kap. ABL gäller under en företags-

rekonstruktion. En frivillig likvidation är, vilket framgår av HFD 2016 ref. 60, inte en verksam 

avvecklingsåtgärd. Under en sådan likvidation måste likvidatorn försätta bolaget i konkurs om 

skatten inte kan betalas på förfallodagen. Enligt likvidationsreglerna i ABL gäller istället att 

bolaget ska försättas i konkurs om det kommer på obestånd. Att 59 kap. SFL gäller under en 

frivillig likvidation kan vara konkursdrivande.  

5.3.4 Kan en tvångslikvidation anses vara en verksam åtgärd i SFL:s mening?  

Som skäl för att en frivillig likvidation inte kan anses vara en sådan ”verksam åtgärd” anförde 

HFD i rättsfallet HFD 2016 ref. 60 att syftet och rättsverkningarna av en frivillig likvidation 

skiljer sig alltför betydande från syftet och rättsverkningarna med en konkurs eller företagsre-

konstruktion. HFD framhöll särskilt att en frivillig likvidation sker i aktieägarnas intresse. I 

förarbetena framkommer att ”åtgärder som likvidatorn vidtar skall syfta till att få till stånd en 

                                                
234 Se avsnitt 4.3.3. 
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skyndsam och för aktieägarna gynnsam avveckling av bolaget”.235 HFD argumenterade vidare, 

med hänvisning till förarbetena, att en konkurs eller företagsrekonstruktion sker i borgenärernas 

intresse.236 Härvid kan dock ifrågasättas om en företagsrekonstruktion, som alltså anses vara en 

verksam åtgärd för att undgå företrädaransvar, verkligen genomförs främst i borgenärernas och 

inte aktieägarnas intresse. Speciellt regleringen om offentligt ackord kan sägas ge uttryck för 

ett motsatt synsätt. Vid ett offentligt ackord kan ett bolag räddas på borgenärernas bekostnad 

eftersom dessa skriver ner sina skulder. Aktieägarnas värden kvarstår då till skillnad från i en 

konkurssituation. LFR innehåller ingen reglering avseende hur ett möjligt mervärde av en 

lyckad rekonstruktion ska fördelas mellan aktieägarna och borgenärerna.237 

 En likvidation liknar på flera sätt en konkurs.238 Båda förfarandena går ut på att avveckla 

bolaget och omvandla tillgångarna till likvida medel, reglera skulder och därefter utbetala even-

tuellt överskott till aktieägarna. I ett konkursförfarande finns sällan något sådant överskott och 

det torde gälla även under en tvångslikvidation som beslutats med anledning av kritisk kapital-

brist. En företagsrekonstruktion å sin sida har inte till syfte att avveckla bolaget utan att få det 

på fötter för att kunna fortsätta sin verksamhet. På många sätt kan därför en likvidation anses 

likna en konkurs mer än vad en företagsrekonstruktion gör. 

 Frågan om en tvångslikvidation kan anses vara en verksam åtgärd besvaras inte av HFD i 

det nämnda rättsfallet. Förfarandet går till på samma sätt oavsett om det är en frivillig likvidat-

ion eller en tvångslikvidation, dock med den stora skillnaden att tvångslikvidationen sker under 

tvång. Tvångsinslaget medför att likvidationen inte lika tydligt görs i aktieägarnas intresse. Be-

slutet fattas, i kapitalbristfallet, av domstol. Eftersom en frivillig likvidation och en tvångslik-

vidation förfarandemässigt regleras på samma sätt och har samma syfte är det troligt att inte 

heller en tvångslikvidation räknas som en verksam avvecklingsåtgärd enligt 59 kap. SFL. Rätts-

läget är dock oklart. 

5.3.5 Kan företrädaransvaret enligt SFL ersättas av medansvarsreglerna i ABL? 

Som framkommit ovan har båda regelverken utsatts för kritik och gällande reglernas inbördes 

förhållande menar Persson Österman och Svernlöv att företrädaransvaret i 59 kap. SFL strider 

mot hela syftet med 25 kap. ABL eftersom rådrumsfristen inte gäller för skatteskulder.239  

                                                
235 Se not 200. 
236 Jfr prop. 1986/87:90 s. 183 och prop. 1995/96:5 s. 58. 
237 Se Persson & Karlsson-Tuula (2017), s. 181. 
238 Malmborg har jämfört konkursförvaltaren med likvidatorn i Malmborg (2014), s. 293. 
239 Se Persson Österman & Svernlöv (2013), s. 72. 
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Simon-Almendal har framfört att två olika ansvarsregleringar för bolagsföreträdare att ta hän-

syn till skapar en disharmoni i regelsystemet.240 Svernlöv, Nyquist och Persson Österman me-

nar att det är möjligt och kanske till och med lämpligt att statens särreglering enligt 59 kap. SFL 

tas bort och att regleringen ersätts av 25 kap. ABL.241 Simon-Almendal är av uppfattningen att 

båda regelverken har inkonsekvenser och träffar utanför sina tilltänkta områden, varför en ut-

redning, enligt henne, är nödvändig.242 

 Om staten hänvisades till reglerna i 25 kap. ABL skulle enbart sådana skatteskulder som 

uppkommit under ansvarsperioden omfattas av medansvaret och inte skatteskulder som förfallit 

till betalning under ansvarsperioden men uppkommit dessförinnan. Vidare hade skatternas för-

fallodag inte haft fullt lika stor betydelse för ansvaret, som istället varit beroende av styrelsens 

handlande vid en misslyckad utmätning eller när ”skäl att anta” kritisk kapitalbrist förelegat. 

5.3.6 Kan kapitalbristreglerna undantas under en pågående företagsrekonstruktion? 

5.3.6.1 Borgenärsintresset 

Aktiekapitalet är tänkt att fungera som en buffert för täckning av borgenärernas fordringar och 

därmed aktualiseras en aktivitetsplikt, enligt 25 kap. ABL, för bolagsföreträdarna när det före-

ligger kritisk kapitalbrist. Som konstaterats ovan anser jag att buffertintresset inte tillgodoses i 

tillräcklig utsträckning eftersom lägsta gräns för aktiekapitalet kan vara så lågt som 25 000 kr. 

Regleringen tar till följd av detta inte hänsyn till bolagens faktiska kapitalbehov. Med anledning 

av min slutsats finns inte något behov av att ha regleringen kopplad till aktiekapital och därmed 

kan ur den aspekten LFR och en likviditetsbedömning fungera tillfredställande. 

  Borgenärernas inflytande är enligt kapitalbristregleringen begränsat. Borgenärerna har ingen 

talerätt och har inte möjlighet att ansöka om att gäldenären försätts i likvidation för det fall 

sådan plikt föreligger för bolagsföreträdarna. Det är möjligt för borgenären att begära bolaget i 

konkurs, men då krävs att gäldenärens insolvens kan styrkas. Borgenären har dock möjlighet 

att under rådrumsfristen enligt 25 kap. ABL fortsatt ansöka om exekutionsåtgärder. 

 I LFR finns regler som syftar till att ge borgenärerna inflytande i förfarandet. Dels ska ett 

borgenärssammanträde genomföras där borgenärerna ska ges möjlighet att komma till tals, dels 

finns möjlighet att upprätta en borgenärskommitté med vilken rekonstruktören har skyldighet 

att samverka i vissa väsentliga frågor. Vidare är det enligt LFR möjligt för en borgenär att 

ansöka om att ett förfarande både ska inledas och avslutas. Borgenärerna har dock inte under 

                                                
240 Se Simon-Almendal (2015), s. 18. 
241 Se t.ex. Persson Österman & Nyquist (2009), s. 102 och Persson Österman & Svernlöv (2013), s. 77. 
242 Se Simon-Almendal (2015), s. 142. 
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en pågående företagsrekonstruktion möjlighet att begära gäldenären i konkurs och det finns ett 

förbud mot att vidta andra exekutionsåtgärder. Förfarandet övervakas av en rekonstruktör som 

har till uppgift att övervaka och tillvarata borgenärernas intressen under rekonstruktionen. Vi-

dare ska även den domstol som beslutat om företagsrekonstruktionen övervaka förfarandet och 

besluta om förlängning eller avslutande. Med anledning härav tillgodoses borgenärsintresset 

även ur denna aspekt tillfredställande genom en tillämpning av LFR. I förslaget till nytt EU-

direktiv föreslås en bestämmelse om att borgenärerna ska ges möjlighet att rösta om den om-

struktureringsplan som ska fastställas av domstol. En sådan ändring av LFR skulle ytterligare 

öka befintliga borgenärers inflytande över förfarandet. 

 Borgenärernas intresse av att erhålla information om gäldenärens ekonomiska problem till-

godoses inte i kapitalbristregleringen. Det föreligger inte någon lagstadgad skyldighet för gäl-

denären att informera befintliga och potentiella borgenärer om det ekonomiska läget och KBR 

är enbart en bolagsintern handling. Den rekonstruktionsplan som ska upprättas inom ramen för 

en företagsrekonstruktion ska sändas in till tingsrätten och den blir därmed en offentlig hand-

ling. Rekonstruktören har även en skyldighet att underrätta samtliga befintliga borgenärer och 

att tillsända dem såväl information om gäldenärens ekonomiska läge som en rekonstruktions-

plan. Det finns således enligt LFR god möjlighet för både befintliga och potentiella borgenärer 

att få tillgång till information om gäldenärens ekonomiska läge i ett tidigt skede.  

 I LFR finns det inte någon motsvarighet till medansvaret och det finns heller inte direkt i 

lagen några specifika skadeståndsregler, för varken gäldenären eller rekonstruktören, för skador 

som orsakats under rekonstruktionsförfarandet. Skadestånd får härledas ur allmänna skade-

ståndsrättsliga principer. Som redogjorts för ovan är bl.a. Lindskog av den uppfattningen att 

medansvaret inte har något reparativt syfte utan att det enbart ska fungera handlingsdirigerande. 

Som jag konstaterat ovan måste ändå medansvaret ses som en möjlighet för potentiella borge-

närer att erhålla ersättning. Det är dock inte möjligt för en potentiell borgenär att påverka sin 

ställning och säkra sin fordran genom medansvaret, eftersom ersättningsmöjligheterna är bero-

ende av slumpen. För möjlighet till ersättning genom medansvar krävs att borgenären rätts-

handlar med gäldenären i rätt ögonblick, under en ansvarsperiod. Som redogjorts för ovan kan, 

enligt HD, en borgenär som haft vetskap om gäldenärens ekonomiska situation och styrelsens 

underlåtenhet inte göra medansvaret gällande om detta inte förbehållits särskilt. I LFR finns 

istället, under förutsättning att ett avtal ingås med rekonstruktörens samtycke, en möjlighet att 

erhålla s.k. superförmånsrätt. Vid en eventuell konkurs är då möjligheterna till utdelning bety-

dande, under förutsättning att det finns värde kvar i bolagets tillgångar. Huvudregeln under en 
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pågående företagsrekonstruktion är att rättshandlingar ska ske enligt kontantprincipen och där-

med betalas potentiella borgenärer direkt. Sammantaget finns en större möjlighet för en poten-

tiell borgenär att säkra sin fordran enligt LFR. 

 Gällande det handlingsdirigerande syftet har rekonstruktören under en företagsrekonstrukt-

ion en skyldighet att tillse att rekonstruktionen sker på bästa sätt. Om gäldenären inte följer 

rekonstruktörens anvisningar finns det möjlighet för rekonstruktören att hos tingsrätten begära 

att förfarandet ska avslutas. Både medansvarets handlingsdirigerande syfte och möjlighet till 

ersättning kan under en företagsrekonstruktion ersättas av bestämmelserna i LFR då borgenärs-

intresset tillgodoses i lika stor utsträckning. I de nya förslagen på förändringar av LFR finns 

regler om införande av specifika skadeståndsregler för rekonstruktören och gäldenären. En så-

dan förändring skulle medföra att LFR i än större utsträckning skulle kunna ges företräde före 

reglerna i 25 kap. ABL, utan förfång för borgenärerna. Vidare föreslås att rekonstruktören får 

mer inflytande i förfarandet, vilket skulle leda till att borgenärernas intressen skyddas än mer. 

5.3.6.2 Gäldenärsintresset 

Vid analys av gäldenärsintresset måste inledningsvis påpekas att kapitalbristreglerna i 25 kap. 

ABL inte har som huvudsakligt syfte att tillgodose gäldenärens intressen, även om gäldenären 

ska ges visst rådrum att komma tillrätta med sin finansiella stress. Tyngdpunkten ska enligt 

förarbetena ligga på borgenärsskydd. I LFR är saken en annan. Företagsrekonstruktionsinstitu-

tet har till syfte att ge gäldenärer som har tillfälliga ekonomiska problem möjlighet till fortsatt 

verksamhet. Borgenärsskyddet är trots det en viktig aspekt. 

 Rådrumsfristen är enligt 25 kap. ABL åtta månader från den första kontrollstämmans beslut 

att fortsätta verksamheten och enligt LFR tre månader med en möjlig förlängning upp till ett år. 

För en förlängning av företagsrekonstruktionen krävs ”särskilda” respektive ”synnerliga skäl”. 

Ur den aspekten är ABL:s reglering förmånligare för gäldenären, men under företagsrekon-

struktionen är LFR ur gäldenärssynpunkt förmånligare. Rådrumsfristen är förvisso lång, men 

det finns i 25 kap. ABL inte något skydd mot konkurs- och andra exekutionsåtgärder från bor-

genärernas sida. Ett sådant skydd finns däremot i LFR. De skulder som uppkommit före rekon-

struktionens inledande ska inte betalas. Enligt 25 kap. ABL måste skulderna betalas på förfal-

lodagen för att exekutionsåtgärder ska kunna undvikas. Gäldenären har möjlighet att inled-

ningsvis få lönefordringar betalda genom den statliga lönegarantin, vilket initialt kan underlätta 

skuldbördan. Det finns som huvudregel ett förbud för borgenärer att häva avtal under en rekon-

struktion. Inom ramen för företagsrekonstruktionen kan även beslutas om ett offentligt ackord 
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med möjlighet till skuldnedskrivning. Gäldenären har tillgång till en rekonstruktör som en ex-

tern resurs. Det finns dock möjlighet att anlita en rekonstruktör även utan en formell företags-

rekonstruktion. Ur gäldenärssynpunkt är LFR mer förmånlig. 

 En annan viktig fråga är vilket av regelverken som tidigast tvingar gäldenären att analysera 

sin verksamhet och besluta om att vidta åtgärder eller inte. Det kan mycket väl förhålla sig så 

att bolaget är illikvitt men sufficient till sådan del att kritisk kapitalbrist inte föreligger, likväl 

som bolaget kan ha kortsiktig betalningsförmåga men vara insufficient. Lindskog och Posselius 

m.fl. anför att det vanligaste är att insolvens inträder före insufficiens.243 Härav torde också 

slutsatsen kunna dras att illikviditet i högre utsträckning inträder före det att kritisk kapitalbrist 

uppstått. Med anledning av detta torde även illikviditet vid flertalet fall vara det som först ini-

tierar en analys från gäldenären. Eftersom en företagsrekonstruktion kan beviljas redan innan 

illikviditeten uppstått torde LFR tidigast kunna möjliggöra ett agerande. Det saknas dock i LFR 

något som tvingar gäldenären till en analys. 

5.3.7 Kan företrädaransvar undantas under en pågående företagsrekonstruktion? 

Nedan ska analyseras vilka möjliga effekter som skulle uppkomma om skattefordringar be-

handlades som andra fordringar under och i samband med en företagsrekonstruktion. En effekt 

skulle bli att skattefordringar som uppkommer och förfaller under en rekonstruktion, och som 

inte betalas direkt, skulle ges superförmånsrätt eftersom skatteskulderna får förutsättas upp-

komma med rekonstruktörens samtycke. Ur skattesynpunkt skulle möjligen ett sådant system 

vara mer förmånligt eftersom det kan motverka att rekonstruktioner avslutas till förmån för en 

konkurs strax före skattens förfallodag. I en konkurs saknar skattefordringar förmånsrätt.  

 Om skattefordringar och andra fordringar skulle behandlas lika i samband med en rekon-

struktion kan tänkas att ansvar för skatteskulder som förfallit till betalning en begränsad tid före 

rekonstruktionen ändå skulle omfattas av undantaget från företrädaransvar, under förutsättning 

att Skatteverkets ställning som borgenär inte försämrats, och därmed inte betalas under på-

gående rekonstruktion. En effekt av detta kan vara att företrädare ansöker om företagsrekon-

struktion enbart i syfte att undgå ansvar. En sådan effekt skulle vara till nackdel för staten. Här 

kan påminnas om att ett beslut om företagsrekonstruktion ska fattas av domstol, vilken har att 

göra en bedömning av rekonstruktionssyftet kan uppnås. En förutsättning för att domstolen ska 

kunna bevilja en ansökan är att syftet kan förväntas bli uppnått. I de förändringsförslag som 

                                                
243 Se t.ex. Lindskog (2015), s. 22 och Posselius, Elisabet, Grosskopf, Göran, Gometz, Ulf & Huldén, Lennart, 
Skyddet för aktiebolagets egna kapital, 4 uppl., Ernst & Young, Stockholm, 2000, s. 98–99. 
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lämnats med avseende på LFR finns förslag på att öka kravet på ansökan om företagsrekon-

struktion och därmed ge domstolen ett utförligare underlag och möjlighet att göra en bättre 

bedömning av den ansökande gäldenärens framtidsutsikter.  

 Om skattefordringen skulle ges förmånsrätt borde även en logisk slutsats vara att företrädar-

ansvar inte skulle kunna utkrävas vid företagsrekonstruktionens avslutande, oaktat tiden innan 

konkursansökan lämnas in. Skatteskulder som inte erhållit förmånsrätt borde kunna aktualisera 

företrädaransvar under förutsättning att konkurs inte följer direkt på avslutad företagsrekon-

struktion. Eftersom företagsrekonstruktion är en verksam åtgärd i SFL:s mening är det möjligt 

att ett bolag ser det som ett alternativ till konkurs, trots att det egentligen inte finns förutsätt-

ningar att rekonstruera. Ett högre krav på ansökan och i förlängningen ett bättre underlag för 

domstolen som prövar rekonstruktionsansökan skulle kunna skulle kunna bidra till en lösning 

av det problemet. Om ansökan avslås torde krävas att bolaget omedelbart försätts i konkurs. 

 Sammanfattningsvis är det inte självklart att möjligheten att säkra skatteintäkter skulle för-

sämras om skatter behandlades som övriga skulder under en företagsrekonstruktion. Skatterna 

kan säkras med förmånsrätt om de inte betalas direkt på förfallodagen. Alternativet är att före-

tagsrekonstruktionen måste avbrytas och bolaget försättas i konkurs vari skatter saknar för-

månsrätt. En lyckad rekonstruktion skulle däremot kunna leda till framtida skatteintäkter. 

5.4 Påverkas företagande och möjligheterna till en andra chans? 

Rent generellt främjas inte entreprenörskap av konkursdrivande och sträng lagstiftning, och 

stränga regler om personligt ansvar försvårar möjligheterna till en andra chans.244 Både med-

ansvarsreglerna i 25 kap. ABL och företrädaransvaret i 59 kap. SFL är stänga mot den enskilde 

om ansvar utdöms. Beloppen kan vara betydande och det är troligt att ansvarssubjekten sällan 

kommer ha möjlighet att göra sig kvitt sina skulder. Oklarheter om vilket ansvar som kan ak-

tualiseras, och när det inträder, under en pågående rekonstruktion kan medföra att många före-

trädare väljer att försätta bolaget i konkurs istället för att ansöka om företagsrekonstruktion för 

att vara på den säkra sidan.  

  

                                                
244 Se avsnitt 1.4.2 med hänvisning till SOU 2016:72. 
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6 SLUTSATSER 

6.1 Uppfyller regelverken sina egna syften? 

Som framgått ovan är kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL omdiskuterade. Syftet är främst bor-

genärsskydd och det kan med bakgrund i analysen ovan, enligt min mening, inte anses uppfyllt 

på ett tillfredställande sätt. Att potentiella borgenärers intresse till viss del tillgodoses är i det 

sammanhanget inte tillräckligt. Aktiekapitalets buffertssyfte uppfylls inte heller i tillräcklig 

grad. Det finns goda skäl till att ha en reglering som en motvikt till principen om frihet från 

personligt ansvar för att det inte ska vara möjligt att driva aktiebolag hur långt som helst. Den 

aspekten kan regleringen delvis, i vart fall teoretiskt, enligt min uppfattning anses uppfylla. 

Framhållas ska dock att ett bolag troligen många gånger är insolvent och försatt i konkurs innan 

skyldighet att vidta åtgärder enligt kapitalbristreglerna ens är aktuella. 

 Syftet med 59 kap. SFL, att säkra statens skattefordringar, är enligt min mening uppfyllt. 

Nästa relevanta fråga är om det rör sig om ett legitimt syfte och om regleringen även träffar 

utanför sitt tänkta område. Vid införandet var tanken främst inriktad på företrädare i fåmansak-

tiebolag. Praxis har utvidgat tillämpningen till att träffa en större krets, exempelvis likvidatorer. 

Staten är inte som vilken borgenär som helst och kan svårligen jämföras med det övriga borge-

närskollektivet. Att staten skulle vara mer skyddsvärd än borgenärer som de facto tillför bolaget 

något och står med en reell risk har jag svårt att se. Med det inte sagt att staten är mindre 

skyddsvärd. Regleringen uppfyller således till del sitt syfte, men har utvidgats och träffar även 

utanför vad som är det ursprungliga syftet. Simon-Almendal menar att prövningen av de sub-

jektiva rekvisiten innebär ett i det närmaste strikt ansvar och att det inte är acceptabelt eller 

förenligt med kravet på en rättssäker beskattning att pröva subjektiva rekvisit mot objektiva 

omständigheter.245 I denna slutsats kan jag inte annat än instämma. 

 LFR har till syfte att ge bolag som i grunden har en god affärsidé men som hamnat i tillfällig 

finansiell stress möjlighet att rekonstrueras istället för att försättas i konkurs. Möjligheten att 

rekonstruera verksamheten ska enbart vara förbehållen bolag som har faktiska framtidsutsikter. 

Som konstaterats i analysen skulle förändringsförslagen sannolikt medföra att både gäldenärs- 

och borgenärsintresset skulle stärkas. För att tydligt kunna besvara frågan om syftet uppfylls 

hade krävts en grundligare analys och en empirisk undersökning som ligger utanför ramen för 

denna framställning. Av vad som framkommit är det dock troligt att LFR till del uppfyller sitt 

syfte, men att vissa förändringar skulle kunna medföra att syftet uppfylls bättre. Det sker de 

                                                
245 Se Simon-Almendal (2015), s. 228–229. 
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facto lyckade företagsrekonstruktioner, om än inte i den utsträckning lagstiftaren tänkt sig vid 

införandet. 

6.2 Slutsatser de lege lata 

Så som regleringen ser ut idag måste bolagsföreträdare ta hänsyn och agera i förhållande till 

både kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL och företrädaransvarsreglerna i 59 kap. SFL för att 

undgå personligt ansvar. Reglerna är inte i harmoni eftersom ansvar kan drabba företrädaren 

trots att denne följer vad som föreskrivs enligt det ena regelverket. Under en företagsrekon-

struktion gäller kapitalbristreglerna fullt ut. Det innebär en risk för en situation där aktieägarna 

i ett bolag beslutar om likvidation eller styrelsen ansöker om tvångslikvidation för att undgå 

medansvar, trots att en lyckad rekonstruktion är nära förestående. Under en pågående rekon-

struktion behöver inte skatter som uppkommit före men förfaller till betalning under rekon-

struktionen betalas. När rekonstruktionen avslutats måste skatterna betalas omgående eller bo-

laget försättas i konkurs för att företrädarna ska undgå ansvar. Skatter som uppkommer under 

rekonstruktionen måste betalas, eller bolaget försättas i konkurs, senast på förfallodagen. I detta 

hänseende finns det risk för att regleringen i 59 kap. SFL är konkursdrivande. 

 Varken regleringen i 25 kap. ABL eller 59 kap. SFL främjar möjligheten att kunna genom-

föra en företagsrekonstruktion när väl rekonstruktionen inletts. Möjligen kan reglernas hand-

lingsdirigerande verkan leda till att gäldenären ansöker om rekonstruktion i ett tidigare skede 

än vad som skulle skett om reglerna inte existerat. Det gäller främst reglerna i 59 kap. SFL 

eftersom företagsrekonstruktion är en verksam åtgärd för att undvika företrädaransvar. 

 Rättsläget är otillfredsställande. Bolagsföreträdare måste beakta två olika ansvarsregelverk 

för att undgå personligt ansvar och ansvarsreglerna kan försvåra en pågående företagsrekon-

struktion. Det kan även tänkas ha negativa effekter på företagande i allmänhet och möjlighet-

erna till en andra chans. 

6.3 Synpunkter de lege ferenda 

Det bör inledningsvis framhållas att det är svårt att dra, och det bör heller inte dras, några långt-

gående slutsatser de lege ferenda eftersom analysen inom ramen för denna framställning inte 

berör samtliga relevanta aspekter. Exempelvis saknas en grundlig genomgång av hur EU-rätts-

liga aspekter och ekonomiska konsekvenser påverkar utformningen av regelsystemen.  

 Av vad som framkommit i analysen är min slutsats att systemen borde ses över. Det är inte 

tillräckligt att utreda och utveckla instituten var för sig, utan det krävs en utredning av helheten 

eftersom insolvensrätten, associationsrätten och skatterätten hänger ihop och påverkar varandra 

i så pass hög utsträckning. Utformningen bör medföra att gäldenären i ett så tidigt skede som 
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möjligt tvingas analysera sin situation och fatta beslut om en företagsrekonstruktion ska inledas 

eller inte. Inom ramen för denna framställning saknas tillräckligt underlag för ett uttalande om 

ett eller båda ansvarsregelverken bör slopas helt. Det bör tillsättas en utredning med uppdrag 

att utreda detta, med beaktande av det insolvensrättsliga regelverket. Om en ansvarsregel ska 

finnas vore det önskvärt att skatt behandlas på samma sätt som övriga fordringar samt att tid-

punkten för handlingspliktens inträdande inte är beroende av aktiekapitalet. 

 Det finns ett antal författare som förordat att företagsrekonstruktionsinstitutet ska ersätta 

kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL under en pågående rekonstruktion.246 Inom ramen för dagens 

lagstiftning instämmer jag i den slutsatsen. Med stöd i analysen ovan anser jag att LFR tillgo-

doser samtliga undersökta intressen på ett bättre sätt än vad 25 kap. ABL gör. Eftersom före-

tagsrekonstruktionsinstitutet är ett insolvensförfarande med särskilda krav för beviljande före-

ligger låg risk för att underkapitaliserade bolag kan fortsätta verksamheten på borgenärernas 

bekostnad. Under en pågående företagsrekonstruktion bör därför LFR:s regler ges företräde 

framför kapitalbristreglerna 25 kap. ABL. Jag anser att detta kan ske inom ramen för nuvarande 

lagstiftning och det anförda riktar sig därför till domstolarna. 

 Reglerna i 59 kap. SFL kan, enligt min mening, undantas under en pågående företagsrekon-

struktion så att skatter behandlas som övriga skulder. Med vad som framkommit i analysen 

ovan anser jag att risken med att företrädaransvarsreglerna är konkursdrivande inte står i pro-

portion till det skattebortfall som kan säkras genom företrädaransvaret under en pågående fö-

retagsrekonstruktion.  

 Med anledning av den slutsats jag redovisat ovan om att kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL 

inte uppfyller sitt eget syfte bl.a. avseende borgenärsskydd, är det enligt mig inte möjligt att 

ersätta företrädaransvaret med just dessa regler. Jag menar att företrädaransvarets syfte inte 

skulle uppfyllas av kapitalbristreglerna.247  

 För att förbättra LFR och i vissa hänseenden än tydligare göra det möjligt att undanta an-

svarsreglerna under en pågående rekonstruktion skulle följande förslag vara av betydelse. Som 

SOU 2016:72 föreslår bör rekonstruktörens ställning stärkas eftersom det visat sig att rekon-

struktören ofta är avgörande för en lyckad rekonstruktion. Samtidigt bör även rekonstruktörens 

och gäldenärens skadeståndsansvar regleras direkt i lagen. Avsaknad av rekonstruktörens sam-

                                                
246 Se t.ex. Lindskog (2015), s. 165 not 448, Moll, Sebastian, Upprättande av kontrollbalansräkning under på-
gående företagsrekonstruktion, InraTi nr 2 2017 s. 22–33 på s. 32, Renman, Hans & Svernlöv, Carl, Kontrollba-
lansräkningsansvaret måste rekonstrueras, Realtid.se 2016-12-14, <www.realtid.se/debatt/kontrollbalansrak-
nings-ansvaret-behover-rekonstrueras>, besökt 2017-09-19. 
247 Se avsnitt 5.3.5 
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tycke bör medföra rättshandlingens ogiltighet för att ytterligare stärka rekonstruktörens ställ-

ning. En annan svårighet vid företagsrekonstruktioner är att få borgenärerna att medverka. För 

att komma tillrätta med detta bör borgenärernas inflytande stärkas t.ex. genom att de ges möj-

lighet att rösta om den rekonstruktionsplan som läggs fram. Av fortsatt stor vikt är att det enbart 

är de bolag som kan lyckas med en företagsrekonstruktion som ska ges möjligheten. Ett ökat 

krav på ansökan för att öka domstolarnas möjlighet att göra korrekta bedömningar av företagets 

framtidsutsikter kan medverka till detta. Bolag som inte har möjlighet att lyckas ska försättas i 

konkurs direkt istället för att beviljas en rekonstruktion med den värdeförstöring en sådan om-

väg skulle medföra. Den typ av ansvarsregel som föreslås i förslaget till EU-direktiv, med en 

skyldighet att agera vid förestående insolvens, kan vara ett sätt att motivera gäldenären att an-

söka om företagsrekonstruktion i ett tidigare skede och därmed också öka möjligheterna att 

rekonstruktionen lyckas. 

 Företrädaransvaret infördes för nästan sextio år sedan och reglerna är fortfarande i princip 

desamma som vid införandet. Många av de institut som påverkas av regleringen, t.ex. företags-

rekonstruktion, infördes långt senare. Redan bestämmelsens höga ålder motiverar en översyn. 

Regeringen beslutade den 7 september 2017 om att ge Statskontoret i uppdrag att utreda före-

trädaransvaret.248 Direktivet begränsar dock utredningen till att enbart avhandla 59 kap. 15 § 

SFL. I en motion till riksdagen den 10 oktober 2017 har delar av den politiska oppositionen 

yrkat att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen ska uppmana till ändring av direktiven 

till att omfatta hela företrädaransvaret.249 Vad som slutligen blir Statskontorets uppdrag och hur 

det redovisas återstår att se. 

 Sammanfattningsvis anser jag att det är möjligt att inom ramen för domstolarnas verksamhet 

undanta kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL och företrädaransvaret i 59 kap. SFL under en på-

gående företagsrekonstruktion och att samtliga regelverk borde ses över inom ramen för en 

gemensam utredning. 

  

                                                
248 Regeringsbeslut Fi2015/02473/S3 (delvis), Fi2015/04393/S3, Fi2017/03428/S3 Uppdrag avseende skatte-
rättsligt företrädaransvar 
249 Mot. 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD). 
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7 KÄLLFÖRTECKNING 
 
Offentligt tryck 
 
Propositioner 
 
Prop. 1967:130    med förslag till förordning om ändring i uppbördsförordningen 
Prop. 1975:6     om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. 
Prop. 1975:103    med förslag till ny aktiebolagslag m.m.  
Prop. 1979/80:143   med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag m.m. 
Prop. 1982/83:94    om ändrade regler för beskattning av näringsbidrag, m.m. 
Prop. 1986/87:90    om ny konkurslag 
Prop. 1987/88:10    med förslag till ny lag om styrelserepresentation för de privatan- 
         ställda, m.m. 
Prop. 1990/91:198   om vissa ändringar i aktiebolagslagen 
Prop. 1995/96:5    Lag om företagsrekonstruktion 
Prop. 1996/97:100 del 1 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. 
Prop. 2000/01:150   Likvidation av aktiebolag m.m. 
Prop. 2002/03:128   Företrädaransvar m.m. 
Prop. 2004/05:57    Lönegaranti vid företagsrekonstruktion 
Prop. 2004/05:85    Ny aktiebolagslag 
Prop. 2009/10:204   En frivillig revision 
Prop. 2013/14:194   Skärpt straff för mord 

 
Utskottsbetänkanden 
 
Bet. 1995/96:LU11   Lag om företagsrekonstruktion, m.m. 
 
Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1941:9     Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m. 
SOU 1965:23     Uppbördsfrågor 
SOU 1971:15     Förslag till aktiebolagslag m.m. 
SOU 1987:59     Ansvarsgenombrott m.m. 
SOU 1992:113    Lag om företagsrekonstruktion 
SOU 1999:36     Likvidation av aktiebolag 
SOU 2001:80     Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden 
SOU 2008:32     Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
SOU 2010:2     Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag 
SOU 2016:72     Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet 
 
Övrigt offentligt tryck 
 
Regeringsbeslut Fi2015/02473/S3 (delvis), Fi2015/04393/S3, Fi2017/03428/S3 Uppdrag avse-
 ende skatterättsligt företrädaransvar 
Mot. 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Företrädaransvar och anstånd i skattemål 
Regeringskansliets Faktapromemoria 2016/17:FPM34 Direktiv om företagsrekonstruktion och 
 en andra chans för företagare 
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Europeiska unionen 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter 
 av bolagsrätt 
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för om ramar för förebyggande 
 omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, 
 insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU, KOM 
 (2016) 723 

 
 

Avgöranden 
 
Högsta domstolen 
 
NJA 1969 s. 326  
NJA 1971 s. 296 I-III 
NJA 1972 s. 115 
NJA 1972 s. 205 
NJA 1973 s. 544 
NJA 1974 s. 297 
NJA 1974 s. 423 
NJA 1975 s. 480 
NJA 1975 s. 745 
NJA 1977 s. 711 
NJA 1979 s. 229 
NJA 1979 s. 555 
NJA 1981 s. 1014 
NJA 1985 s. 13  

NJA 1985 s. 439 
NJA 1988 s. 620 
NJA 1993 s. 484 
NJA 1993 s. 740 
NJA 1999 s. 725 
NJA 2002 s. 112 
NJA 2005 s. 738 
NJA 2005 s. 792 
NJA 2009 s. 221 
NJA 2012 s. 858 
NJA 2013 s. 725  
NJA 2014 s. 892   
NJA 2014 s. 948 
NJA 2016 s. 3 

 
Högsta förvaltningsdomstolen
 
RÅ 2007 ref. 48 
RÅ 2008 ref. 75 
RÅ 2009 ref. 72  
HFD 2013 ref. 75 I–III 
HFD 2015 ref. 19 

HFD 2015 ref. 58 
HFD 2016 ref. 60 
HFD 2017 ref. 12 
HFD beslut 2017-06-22 i mål nr 3544-16 
HFD beslut 2017-06-22 i mål nr 3547-16 

 
Övriga domstolar 
 
RH 1989:43 
Svea hovrätt dom 2005-06-16 i mål nr T 3553-04 
Hovrätten för Övre Norrland beslut 2013-02-01 i mål Ö 1003-11 
Kammarrätten i Stockholm dom 2008-01-09 i mål nr 1987-07 
Kammarrätten i Jönköping dom 2016-04-29 i mål nr 2017-15 
Kammarrätten i Jönköping dom 2016-04-29 i mål nr 2446-15 
Värmlands tingsrätt dom 2005-09-19 i mål nr T 1771-05  
Lycksele tingsrätt beslut 2011-11-16 i mål K 605-07  
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