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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar det praktiska utfallet av kapitalbristreglerna i 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Regelverket är starkt kritiserat av 

rättvetenskapsmän och yrkesverksamma jurister som anser att kapitalbristreglerna 

inte utgör ett reellt skydd för borgenärer. Syftet med uppsatsen är att tillföra fakta 

till den rättspolitiska debatten om kapitalbristreglerna. Kapitalbristreglerna har 

studerats med en rättsvetenskaplig metod. Utvärderingen av kapitalbristreglerna 

har genomförts med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden baseras på 

analys av insamlad statistik över likvidationer, konkurser och utdömt medansvar 

för styrelseledamöter under en tidsperiod. Uppsatsen är hypotesdriven, hypotesen 

är att kapitalbristreglerna inte utgör ett reellt borgenärsskydd därför att bolag där 

kapitalbrist uppstått i praktiken inte hinner likvideras innan de förorsakar 

kreditförlust för bolagsborgenärerna. En analys av statistiken kan bekräfta 

hypotesen. 

Förord 

Genom mitt intresse för företagsekonomi vilket jag tidigare haft förmånen att 

studera i USA, samt praktiskt arbete på advokatbyrå med ansvarsfrågor för 

styrelseledamöter i ett nu aktuellt bolagsrättsligt mål, fann jag det självklart att 

skriva en uppsats som belyser det praktiska utfallet av kapitalbristreglerna. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jan Andersson för att han inspirerar 

mig och andra studenter till att pröva nya vägar och utmana rådande 

forskningsmetodik. Ett stort tack är jag även skyldig advokaterna vid Öberg & 

Heijne på Sturegatan som låtit mig delta i spännande bolagsrättsliga utredningar 

under min tid som anställd där samt använda kontoret kvällar och helger för 

uppsatsarbete. Ert stöd har gett mig en bra skjuts ut i arbetslivet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aktiebolag är en populär bolagsform därför att ägarna under vissa förutsättningar 

befrias från personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser, detta är en 

nackdel för bolagens borgenärer. Ansvarsfriheten vägs till bolagsborgenärernas 

fördel upp av regler om bundet minsta aktiekapital samt regler om förbjudna 

värdeöverföringar, men bolagsborgenärerna skall även skyddas av regler för hur 

långt ett aktiebolag får drivas om detta drabbas av kapitalbrist, dessa regler kallas 

för kapitalbristreglerna. 

Sverige har till skillnad från många andra länder valt att stå kvar vid ett 

aktiebolagsrättsligt regelverk som kräver ett bundet minimikapital för aktiebolag. 

Genom att behålla minimikapitalet har vi således även valt att ha kvar 

kapitalskyddsreglerna i syfte att skydda detta bundna kapital, samt den bortre 

gräns dit underkapitaliserade bolag får drivas innan de måste likvideras genom 

kapitalbristreglerna.  

Valet att stå kvar vid ett system med minimikapital är till stort förtret för forskare 

och yrkesverksamma jurister inom bolagsrätt. Befintlig kritik mot 

kapitalskyddsreglerna och kapitalbristreglerna är omfattande och mestadels 

koncentrerad kring argument för att kravet på ett lagstadgat minimikapital bör tas 

bort. Kritik har även riktats specifikt mot kapitalbristreglerna. Framstående 

forskare och yrkesutövare inom bolagsrätten anser att kapitalbristreglerna är 

verkningslösa i praktiken därför att de inte utgör något reellt skydd för 

bolagsborgenärer. 

Att systemet utgör ett klent eller obefintligt skydd för borgenärer tas närmast som 

en självklar utgångspunkt i den rättspolitiska debatten. 

Jag har i min bakgrundsforskning i ämnet funnit mycket få befintliga konkreta 

belägg eller studier som bekräftar att kapitalbristreglerna är verkningslösa i 

praktiken. Detta väckte frågor hos mig, jag undrade hur ofta reglerna om 
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tvångslikvidation inträdde i praktiken, och hur vanligt förekommande det är att 

styrelseledamöter åläggs personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. 

För att gå till botten med mina frågor kontaktade jag en statistiker på bolagsverket 

och bad vederbörande ta fram statistik som jag sedan grunnade över och jämförde 

med annan tillgånglig statistik. Resultatet var klart intressant, därför valde jag att 

genom en hypotesdriven kvantitativ analys av sammansatt statistik över 

likvidationer och konkurser utreda och fastslå huruvida kapitalbristreglerna kan 

anses vara verkningslösa i praktiken eller ej. 

Uppsatsen avser fylla den lucka i forskningen och det rättspolitiska 

debattunderlaget som jag menar finns gällande kapitalsystemets och 

kapitalbristreglernas tillkortakommanden. Resultatet och slutsatserna skulle kunna 

ge näring åt den rättspolitiska debatten kring reformering av minimikapital och 

kapitalskyddsregler i aktiebolagslagen. 

1.2 Syfte och hypotes 

Uppsatsen har som syfte att bidra till den rättspolitiska debatten genom att 

utvärdera hur kapitalbristreglerna uppfyller sitt syfte som borgenärsskydd i 

praktiken. 

Hypotesen är att kapitalbristreglerna utgör ett otillräckligt skydd för 

bolagsborgenärer därför att regelverket i praktiken inte hindrar ett bolag med 

uppkommen faktisk kapitalbrist från att förorsaka kreditförluster för dess 

bolagsborgenärer.  

Hypotesen kan bekräftas om det med statistik går att visa att: 

• Bolag med uppkommen kapitalbrist i praktiken inte hinner likvideras 

innan de orsakar kreditförluster för borgenärer. 

• Reglerna om tvångslikvidation inte tillämpas i praktiken 

• Medansvar sällan utdöms. 

Uppsatsen skall bekräfta eller förkasta den uppsatta hypotesen. 
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1.3 Avgränsningar 

Givet den praktiska inriktning uppsatsen har för bolag med uppkommen 

kapitalbrist och att lagkraven till viss del skiljer sig åt mellan privata och publika 

aktiebolag har jag valt att begränsa uppsatsen till regelverket kring svenska privata 

aktiebolag. När termerna bolag och aktiebolag används åsyftas svenska privata 

aktiebolag. 

Uppsatsen utvärderar hur olika utfall efter uppkommen kapitalbrist orsakar 

kreditförlust hos bolagsborgenärer. Bolagsborgenärer indelas traditionellt i två 

kategorier; frivilliga respektive ofrivilliga.1 De frivilliga borgenärerna har en 

kontraktuell relation till bolaget medans de ofrivilliga har ett anspråk på bolaget 

genom ett utomobligatoriskt skadestånd eller utgörs av krav från staten som 

skatteborgenär. I uppsatsen kommer ingen skillnad göras mellan olika typer av 

borgenärer. När termen borgenär används avses dock främst frivilliga borgenärer. 

Det är främst kapitalbristreglerna i ABL som behandlas, men eftersom kapitalbrist 

i praktiken kan ha ett nära samband med obestånd kommer uppsatsen till en viss 

del behandla obeståndsreglerna i KonkL och dess inverkan på 

kapitalbristreglernas utfall i praktiken. 

Utfallen som analyserats kvantitativt begränsar sig till tidsperioden mellan år 2007 

och 2014 på grund av tillgänglig statistik. 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är en hypotesdriven studie av hur syftet med kapitalbristreglerna 

uppfylls i praktiken. 

Lagstiftningens utformning och syfte har studerats genom traditionell 

rättsvetenskaplig metod. Den rättsvetenskapliga metoden utgår ifrån klassisk 

rättskällelära som består i studier av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

                                                           
1 Andersson, s. 54. 
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Hypotesen har bekräftats med en kvantitativ metod genom sammanställande och 

analys av statistik över likvidationer, konkurser och domstolsavgöranden av 

medansvar under en tidsperiod. 

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de 

arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, 

sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.2 

1.5 Disposition 

För att sätta lagarna som studeras i sitt sammanhang kommer kapitalbristreglerna 

presenteras tillsammans med en översiktlig helhetsbild av den svenska 

aktiebolagslagens historia och syfte samt en detaljerad och exemplifierad 

beskrivning av systemet med aktiekapital. Kapitalbristreglerna och dess 

handlingskorrigerande syfte kommer beskrivas i detalj.  

De praktiska utfall (legala följder) som bolag med uppkommen kapitalbrist kan få 

har fastslagits och kategoriserats. Sedan har statistik sammanställts över de utfall 

som fastslagits för tidsperioden år 2007-2013. Statistiken presenteras i form av 

tabeller och stapeldiagram. Statistiken som sammanställts utgör olika typer av 

likvidationer samt konkurser som inträffat under åren 2007-2013. Statistiken 

pressenteras i form av tabeller och stapeldiagram. Statistik över 

domstolsavgöranden om personligt betalningsansvar för styrelseledamöter under 

åren 2007-2013 kommer även presenteras i form av tabeller och stapeldiagram. 

De tabeller och diagram som pressenteras har skapats i datorprogrammet 

Microsoft Excel av mig, hur data inhämtats redovisas i fotnoter vid respektive 

diagram och tabell. Diagrammen bör ses i färg för att bäst uppfattas av läsaren. 

Avslutningsvis kommer i en analys utvärderas hur syftet med kapitalbristreglerna 

som borgenärsskydd uppfylls i praktiken och hur kapitalbristreglernas syfte att 

verka handlingskorrigerande uppfylls. 

                                                           
2 Nationalencyklopedin, kvantitativ metod. 
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Utvärderingen sker genom en jämförelse av den presenterade statistiken med den 

hypotes som uppställts. Genom analysen uppfylls uppsatsens syfte och hypotesen 

bekräftas. 

2. Historisk bakgrund 
Aktiebolaget är, och har länge varit, en viktig förutsättning för affärslivets och 

innovationers möjlighet att utvecklas i Sverige, Europa och Världen. 

Bolagsformen har sina rötter i medeltiden men det var först under 1600 och 1700-

talet aktiebolaget fick någon utbredning av betydelse och det dröjde ända fram till 

1848 innan Sverige fick sin första aktiebolagslag.3  

2.1 Kapitalbristreglernas historia  

De första kapitalbristreglerna tillkom i Sverige år 1895 då det stadgades i 

dåvarande ABL 54§ att om aktiekapitalet gått förlorat till två tredjedelar hade 

bolaget 3 månader på sig att få kapitalbristen läkt, annars blev bolaget skyldigt att 

träda i likvidation. Agerandet sanktionerades genom att de som beslutade om 

fortsatt drift av bolaget, trotts vetskap om kapitalbristen, solidariskt svarade för 

bolagets uppkommande förpliktelser. 

1910 års ABL stadgade i 97§ att bolaget var skyldigt att träda i likvidation om 

aktiekapitalet gick förlorat till två tredjedelar och denna kapitalbrist inte läkts 3 

månader efter det att styrelsen fått meddelande om kapitalbristen. Styrelsens 

förpliktigades att vid misstanke om kapitalbrist tillkalla en bolagsstämma samt 

upprätta ett bokslut för att utreda kapitalbristens omfattning, detta är regler som 

idag lever kvar i förändrad form genom nuvarande krav på upprättande av 

kontrollbalansräkning. 

1944 års ABL föreskrev att det vid befarad kapitalbrist skulle upprättas en 

likvidationsbalansräkning, som om denna visade på kapitalbrist som sedan 

fortskred under 4 månader föranledde att bolaget blev likvidationsskyldigt. 

                                                           
3 Prop. 2004/05:85 s. 197. 
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Sanktionen för den styrelse som beslutade om fortsatt drift var solidariskt 

betalningsansvar med bolaget.  

1975 års ABL stadgade i 13kap. 2§ att styrelsen snarast möjligt skulle hänskjuta 

fråga om likvidation till bolagsstämma om aktiekapitalet kunde anas understiga en 

tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Valde bolagets företrädare att inte 

likvidera trotts dessa aningar blev de tvungna att likvidera bolaget vid 

nästkommande års ordinarie bolagsstämma om balansrapporten inte visade att mer 

än halva det registrerade aktiekapitalet täcktes. Styrelsens handlande 

framtvingades genom personligt solidariskt ansvar för de företrädare som 

handlade å bolagets vägnar trots vetskap om att likvidationsplikt uppstått. 

Regelverket reformerades och ändrades till sin nuvarande lydelse 1 januari år 

2002. Kapitalbrist anses nu ha uppstått redan när hälften av aktiekapitalet är 

förbrukat. 

Valet att i aktiebolagslagen behålla en bortre gräns dit underkapitaliserade bolag 

får drivas innan de måste likvideras motiverades av bolagsrättskommittén 1999 i 

ett delbetänkande om ändringar i ABL med följande resonemang: 

”Som kommittén ser det är det i hög grad påkallat att lagen även fortsättningsvis, 

i bolagsborgenärernas intresse, sätter en gräns för hur långt täckningen för 

aktiekapitalet får sjunka innan verksamheten måste avbrytas och bolaget träda i 

likvidation. Kommittén föreslår därför att aktiebolagslagen även fortsättningsvis 

skall uppta bestämmelser om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.”
4 

De nu gällande kapitalbristreglerna återfinns i 25kap 13-20§§ i 2005 års ABL5, 

dessa har i stora drag överförts oförändrade från 13 kap. 12-19 §§ i 1975 års 

ABL.6 Reglerna har anpassats till EU-rättens minimiregler på området, den 

                                                           
4 SOU 1999:36 s. 17. 
5 SFS 2005:551. 
6 SFS 1975:1385. 
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svenska lagstiftaren har dock valt att införa betydligt mer omfattande och 

detaljerade regler än EU kräver.7  

3. Aktiebolagets funktion 

3.1 Aktiebolagets syfte  

Syftet med ett aktiebolags verksamhet är i regel att ge vinst åt aktieägarna.8 För att 

kunna ge vinst behöver ofta bolags ägare initialt investera pengar i verksamheten 

och ibland stå som garanter för bolagets förpliktelser. Investeringar och satsningar 

på företagande framtvingar oftast ett avvägt risktagande, detta eftersom 

investeringar och satsningar på företagande så gott som alltid innebär en större 

eller mindre ekonomisk risk och ägarna tvingas förhålla sig till denna.  

En avgörande anledning till att människor väljer att ordna sina investeringar, och 

starta företag, i form av aktiebolag är att denna bolagsform under vissa 

förutsättningar möjliggör en begränsad ekonomisk risk för ägarna personligen. 

Det finns även många andra fördelar med att driva bolag i aktiebolagsform. Ett 

aktiebolag möjliggör investeringar, stora som små, under ordnade former. Bland 

annat möjliggörs en smidig överlåtelse av verksamheter genom att ägarandelarna 

knutits till överlåtbara aktier som fritt kan överlåtas.9 Värvande av kapital kan 

strukturerat genomföras då bolaget kan utfärda aktier mot att en investerare går in 

med exempelvis pengar i bolaget. Dock torde den främsta fördelen för ägare i 

aktiebolag vara möjligheten till begränsat personligt ansvar för bolagets 

förpliktelser. 

3.1 Begränsat personligt ansvar och dess motstående intressen 

En grundläggande indelning inom aktiebolagsrätten, som kan härledas ur 

associationsrätten, är regler uppställda i aktieägarnas intresse respektive regler 

                                                           
7 Andersson, s. 255. 
8 Prop. 2004/05:85 s. 219. Jämför även 3 kap. 3 § ABL. 
9 4 kap. 7 § 1st. ABL. 
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uppställda i borgenärernas intresse.10 Det begränsade personliga ansvaret är ett 

exempel på en regel som uppställts i aktieägarnas intresse. Kapitalskyddsreglerna 

är ett exempel på regler uppställda i borgenärernas intresse. 

En nyckelkomponent i aktiebolagets utformning, och aktiebolagets främsta 

kännetecken, är just att ägarna under vissa förutsättningar kan begränsa sitt 

ekonomiska ansvar till det satsade kapitalet.11 

Svenska aktiebolags ägare har genom utformningen av ABL givits ett mycket 

begränsat personligt ansvar för bolagets skulder.12 Bolagets fordringsägare är 

hänvisade till att söka få betalning för sina fordringar ur bolagets tillgångar.13 

De ovan nämnda komponenterna i aktiebolagets utformning gynnar risktagande 

bland ägare och styrelse i bolaget, men kan komma att vara till nackdel för 

bolagets borgenärer och avtalsparter som riskerar kreditförluster vid alltför 

vidlyftigt risktagande i bolagets affärsverksamhet. 

För att balansera friheten från personligt ansvar mot borgenärernas intressen har 

det i aktiebolagslagen införts ett flertal regler som syftar till att ge bolagets 

borgenärer ett visst skydd. Detta skyddsbehov har lagstiftaren delvis tillgodosett 

genom det som kallas kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen. 

Kapitalskyddsreglerna avser främst garantera att bolaget har tillgångar som svarar 

mot bolagets förpliktelser.14  

3.2 Aktiekapitalet 

Kapitalskyddsreglerna och kapitalbristreglerna är uppbyggda kring aktiekapitalet 

och därför kommer aktiekapitalets utformning och funktion förklaras ingående.  

Aktiebolaget är förbundet med aktiekapitalet från den dag då bolaget bildas, det 

krävs nämligen att bolaget har ett registrerat aktiekapital och att bolaget av 

                                                           
10 Andersson, s. 15. 
11 Prop. 2004/05:85 s. 196. 
12 1 kap. 3 § 1st. ABL. 
13 Andersson m.fl., kommentaren till 1 kap. 3 § ABL.  
14 Prop. 2004/05:85 s. 212. 
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stiftaren tillförs värde motsvarande det registrerade aktiekapitalet när bolaget 

bildas.15 Det minsta tillåtna registrerade aktiekapitalet för svenska aktiebolag är 

50 000 kr.16  

Reglerna om registrerat aktiekapital och aktiekapital vid bolagsbildning syftar till 

att säkerställa att aktieägarna tillför bolaget tillgångar av värde motsvarande det 

registrerade aktiekapitalet.17 Kapitalbristreglerna syftar till att förmå bolaget att 

bibehålla tillgångar av värde som motsvarar det registrerade aktiekapitalet samt att 

återställa detta om brist uppstår. För att skydda borgenärer har svenska 

aktiebolags egna kapital delats in i två kategorier; det fria egna kapitalet som fritt 

disponeras av bolaget och dess ägare, respektive det bundna aktiekapitalet som 

omfattas av bolagsborgenärernas berättigade skyddsintresse.18 

Bolagets egna kapital kan minska främst genom dispositioner från aktieägarna (så 

som uttag och utdelning) eller genom förlustbringande verksamhet. 

Kapitalbristreglerna i 25:13-20 §§ ABL syftar till att dra en gräns för hur mycket 

av aktiekapitalet som tillåts förbrukas genom förlustbringande verksamhet innan 

vissa angivna åtgärder från bolagets ledningsorgan måste vidtas. Rättsverkningar 

av kritisk kapitalbris uppstår om aktiekapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet.19  

3.3 Aktiekapitalet i praktiken 

Mitt syfte med att förklara vad aktiekapitalet är för något i praktiken och hur det 

är tänkt att fungera som en buffert för bolagsborgenärer är att ge läsaren 

förutsättningar att förstå hur regelverket kring kapitalbrist fungerar i praktiken. 

                                                           
15 2 kap. 3 § 1st. p.3 ABL. 
16 1 kap. 5 § ABL. 
17 Prop. 2004/05:85 s. 220. 
18 Lindskog, s. 15. 
19 Lindskog, s. 25. 
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Aktiekapitalet är endast en bokföringspost på passivsidan i aktiebolagets 

balansräkning.20 Det ska motsvaras av tillgångar på aktivsidan i balansräkningen 

som uppgår till minst summan av bolagets skulder och aktiekapitalet.  

Kraven på registrerat, tillfört och bibehållet aktiekapital är därför tänkt att 

gemensamt skapa och bibehålla en buffert av övervärde motsvarande 

aktiekapitalets storlek i bolagets tillgångar. 

Aktiekapitalet är som ovan beskrivet inget faktisk eller fysiskt av värde utan 

endast en bokföringspost som skall motsvaras av något faktiskt av värde, 

exempelvis en maskin, en bil eller tillgångar på bolagets bankkonton. 

3.4 Exempel på aktiekapitalets funktion 

Här nedan upptecknas som exempel en förenklad balansräkning för det påhittade 

bolaget Glassbilen AB under olika datum för räkenskapsåret 2014. Glassbilen AB 

har ett registrerat aktiekapital på 50 000 kr.  

Glassbilen AB, 1 januari 2014 

Tillgångar:     Eget kapital och Skulder: 

Glass:   25 000 kr   Leverantörsskuld  25 000kr 

Bil   75 000 kr   Billån   25 000kr 

Växelkassa  1000 kr   Aktiekapital  50 000kr 

 

      Fritt eget kapital 1 000kr 

Totalt:  101 000 kr.   Totalt:   101 000 kr 

Kommentar: Bolaget har nu som vi ser 51 000 kr i aktiekapital och ”buffert” 

eftersom tillgångarnas värde överstiger skuldernas värde med 51 000 kr. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
20 Andersson, s. 11. 
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Glassbilen AB, 1 Juli 2014 

Följande inträffar: På grund av olycka smälter glassen och blir värd 0kr.  

Tillgångar:     Skulder: 

Glass   0 kr    Leverantörsskuld 25 000kr 

Bil   75 000 kr.   Billån   25 000kr 

Växelkassa 1000 kr   Aktiekapital  26 000  

          

Totalt:  76 000 kr.   Totalt:   76 000 kr 

Kommentar: 

Som vi ser gör nu aktiekapitalets bufferteffekt att trots olyckan och glassens nya 

värde 0kr, kommer bolaget kunna sälja bilen och betala sina leverantörsskulder 

och billån. Ingen kreditförlust uppstår för borgenärerna. Dock har brist uppstått i 

aktiekapitalet som nu är nere på 26 000 kr (av minimikapitalet 50 000 kr). Bolaget 

är således väldigt nära en kritisk kapitalbrist (hälften av aktiekapitalet) Styrelsen 

har nu skäl att anta
21 att en kritisk kapitalbrist föreligger. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                                                           
21 25 kap. 13 § 1st. p.1 ABL. 
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Glassbilen AB, 1 oktober 2014 

Följande händer: bolaget säljer bilen för att betala leverantörsskulder och billån, 

dock inbringar försäljningen bara 70 000kr pga. fel i bilen (prisavdrag 5000 kr).  

Tillgångar:      Skulder: 

Glass:   0 kr     Leverantörsskuld  0kr 

Bil   0 kr.     Billån   0kr 

Växelkassa  21 000 kr    Aktiekapital  21 000 

kr  

Totalt:  21 000 kr.    Totalt:  21 000kr 

Kommentar: 

Bilen är såld och nu värd 0kr. Glassen är fortfarande borta och värd 0kr. Endast 

växelkassan på 1000 kr är kvar på tillgångssidan och har ökat med 20 000 från 

överskottet vid försäljning av bilen. Skulderna på 50 000 är nu betalda från 

växelkassan, men tillgångarna motsvarar inte längre det registrerade aktiekapitalet 

på 50 000kr. Eget kapital går från 26 000 till 21 000.  

I Glassbilen AB har kritisk kapitalbrist nu uppstått. Kapitalbristen måste läkas, 

eller så måste bolaget likvideras enligt kapitalbristreglerna. 
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3.4.1 Diagram över eget kapital i Glassbilen AB år 2014 
Här upptecknas en graf över det egna kapitalet under år 2014 i Glassbilen AB. Vi 

ser hur det snabbt kan ändras över tid. 

 

Till höger om diagrammet visas kapitalbristens omfattning. När det egna kapitalet 

understiger det registrerade aktiekapitalet på 50 000 kr uppstår en brist i 

aktiekapitalet, när aktiekapitalet understiger 25 000 kr uppstår en kritisk 

kapitalbrist. 

I ovan exempel med Glassbilen AB uppfylls kapitalbristreglernas syfte om 

styrelsen agerar i enlighet med lagens handlingskorrigerande mönster innan 

aktiekapitalet förbrukats helt. Likvideras bolaget innan aktiekapitalet är förbrukat 

helt undgår borgenärerna kreditförlust.  Får bolaget ett kapitaltillskott så återställs 

aktiekapitalet och kapitalbristen läks. 
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Ovan exempel visar en förenklad teoretisk bild av ett aktiebolags ekonomiska 

förutsättningar under en tidsperiod av ekonomisk kris. Under avsnitt 7 kommer 

olika utfall för verkliga företag i ekonomisk kris att utvärderas.  

3.5 Skillnaden mellan insolvens och insufficiens 

Solvens betyder betalningsförmåga och sufficiens betyder balans i 

balansräkningen mellan tillgångar och skulder.22 Kapitalbristreglerna i 25 kap. 13-

20 ABL utgår ifrån bolagets sufficiens. Har ett aktiebolag förbrukat hela sitt 

aktiekapital och har ett negativt aktiekapital är bolaget insufficient.23 Saknar ett 

bolag möjlighet att betala sina skulder är bolaget insolvent och är på obestånd.24 

 

Exempelbolaget Glassbilen AB har inte vid något tillfälle under år 2014 haft 

betalningssvårigheter. Bolagets borgenärer har alltid varit skyddade eftersom 

bolaget hela tiden haft en buffert och betalningsförmåga genom det egna kapitalet. 

Glassbilen AB har således inte varit insolvent och hamnat på obestånd eftersom 

bolaget haft möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Bolaget har heller 

inte vid någon tidpunkt varit insufficient eftersom aktiekapitalet inte förbrukats 

helt, dock har en faktisk kapitalbrist uppstått eftersom det egna kapitalet 

understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet.25 

4 Kapitalbristreglerna 
 

I detta avsnitt pressenteras kapitalbristreglerna. 

4.1 EU-Rättslig reglering av kapitalbrist i aktiebolag 

Regler om kapitalbrist infördes i EU-rätten genom det andra bolagsdirektivet som 

antogs av europeiska gemenskapens råd 1976.26 Där stadgades i art.17 att: 

                                                           
22 Prop. 1986/87:90 s. 127. 
23 Oppenheimer m.fl., s. 17 
24 1 kap. 2 § 2 st. KonkL. 
25 Oppenheimer m.fl., s. 19 
26 77/91/EEG 
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1 . Vid betydande förlust av det tecknade kapitalet skall kallelse inom den tid som 

anges i medlemsstaternas lagstiftning ske till en bolagsstämma, som skall pröva 

om Bolaget skall upplösas eller om andra åtgärder skall vidtas. 

 

2. Gränsen för betydande förlust enligt punkt 1 får i medlemsstaternas lagstiftning 

inte sättas högre än till hälften av det tecknade kapitalet. 

 

Direktivet upphävdes år 2012 och reglerna om kapitalbrist överfördes då 

oförändrade till art.19 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/30/EU där 

de nu återfinns.  

 

4.2 Syftet med den Europarättsliga regleringen av kapitalbrist i 
aktiebolag 

Det övergripande syftet med det andra bolagsdirektivet, och det ersättande 

direktivet från år 2012, är att upphäva begränsningar i etableringsfriheten genom 

att samordna lagstiftningen kring aktiebolag inom gemenskapen.27 

 

Det närmare syften med att samordna just kapitalbristreglerna går enligt mig att 

utläsa ur direktivets preambel28  Dessa syften har sammanfattats av mig i tre 

punkter nedan och framstår vara främst att; 

 

1. Upphäva begränsningar i etableringsfriheten genom samordning av de 

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av aktiebolag, i 

bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna 

likvärdiga inom gemenskapen.29 

 

                                                           
27 2012/30/EU, s. 1. 
28 2012/30/EU, s. 1. 
29 2012/30/EU, s. 1, (2) 
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2. Garantera borgenärer och aktieägarna i alla medlemsstater ett likvärdigt 

skydd genom att harmonisera de nationella reglerna om att bilda ett 

aktiebolag, samt om att bevara, öka och sätta ned dess kapital.30 

 

3. Införa unionsregler om att bevara det kapital som utgör borgenärernas 

säkerhet.31 

 

4.3 EU-regleringen utgör ett minimikrav 

Art. 19 2012/30/EU är ett minimikrav och täcks med råge av den svenska 

lagstiftningen genom 25kap. 13§ ff. ABL.32 Det andra bolagsdirektivet avser 

främst reglera förutsättningarna för publika bolag men Sverige har en gemensam 

aktiebolagslag för både privata och publika bolag. 

4.4  Det svenska kapitalsystemets grundpelare. 

Kapitalsystemet i ABL kan beskrivas vara uppbyggt kring tre grundpelare: 

kapitalkrav, kapitaluppbyggnad och kapitalskydd.33 Kapitalbristreglerna som 

återfinns i 25 kap 13-20§§ ABL har samband med alla grundpelare i 

kapitalsystemet men hör främst till kapitalskyddet. 

4.5 Kapitalbristreglernas syfte 

Syftet med regelverket i 25 kap ABL är att skydda bolagets borgenärer genom att 

upprätthålla kapitalsystemet.34 Kapitalbrisreglerna i sig har främst ett 

handlingsdirrigerande syfte.35 Kapitalbristreglerna bygger på att när en kritisk 

kapitalbrist uppstår skall bolagets företrädare motiveras att agera enligt ett i lagen 

angivet mönster så att kapitalbristen antingen hävs eller bolaget träder i 

                                                           
30 2012/30/EU, s. 1, (3) 
31 2012/30/EU, s. 1, (5) 
32 Andersson, s. 255. 
33 Prop. 2009/10:61, s. 18. Se även Andersson, s. 32. 

34 Malmborg, s. 117. 
35 Lindskog, s. 17. 
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likvidation, en likvidation innan dess att aktiekapitalet förbrukats helt innebär att 

borgenärerna undgår kreditförlust. Agerar inte bolagets företrädare i enlighet med 

lagens mönster skall sanktioner utgå. Passivitet vid befarad kapitalbrist skall 

sanktioneras kraftigt genom att bolagets företrädare, främst styrelsens 

medlemmar, riskerar ådra sig ett personligt betalningsansvar för de skulder som 

uppkommer efter den tidpunkt lagen uppmanat dem att agera (den kritiska 

punkten).36 I nedan avsnitt kommer reglerna och lagstiftarens påbjudna mönster 

och agerande att redovisas i detalj. 

4.6 Tre intressegrupper 

Ovan har beskrivits att kapitalbristreglerna är handlingsdirrigerande samt att de 

syftar till att praktiskt upprätthålla bolagsborgenärernas berättigade 

skyddsintresse. Det går att närmare bestämma och kategorisera intressenterna för 

det handlingskorrigerande syftet i två externa grupper med varsitt individuellt 

intresse, samt en intern grupp med ett individuellt intresse.37 

 

Befintliga bolagsborgenärer, vars intresse är att en avveckling av bolaget ska ske 

så snart som möjligt när risk för kritisk kapitalbrist har uppstått. 

(avvecklingsintresset) 

 

Tillkommande bolagsborgenärer vars intresse är att bli varnade för att göra affärer 

med ett bolag som har kapitalbrist.(varningsintresset) 

 

Det går även att urskilja en tredje intressegrupp som regelverket avser skydda, 

nämligen aktieägarna.38 Aktieägarna är en bolagsintern intressegrupp vars 

intressen kan förväntas vara motsatta till bolagsborgenärerna som räknats upp 

ovan. Den fördel aktieägarna får är att de genom de handlingsdirrigerande 

reglerna uppmärksammas på bolagets egna kapital inte täcker det registrerade 

aktiekapitalet. Aktieägarna ges då en möjlighet att välja mellan att likvidera 

                                                           
36 SOU 1999:36 s. 18. 
37 Lindskog, avsnitt 1.1 
38 Prop. 1975:103 s. 501. 
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bolaget på grund av kapitalbristen, att driva bolaget vidare under en rådrumsfrist 

eller att själva tillföra bolaget kapital.  

4.7  Kapitalbristreglernas påbjudna handlingsmönster 

Nedan kommer en genomgång av de svenska kapitalbristreglerna i ABL. De 

svenska reglerna om kapitalbrist som återfinns i ABL 25:13-20§§ är 

handlingsdirrigerande och bygger på en utlösande faktor, nämligen att 

aktiekapitalet befaras vara till mer än hälften förbrukat.39 Det innebär att 

tillgångarna inte längre motsvarar mer värde än skulderna + 49% av det 

registrerade aktiekapitalet. (det egna kapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet).  

 

Kravet riktas till styrelsen som har i uppgift att både befara när akut kapitalbrist 

kan föreligga, och se till att en första kontrollbalansräkning blir upprättad.40 Det är 

alltså styrelsen som främst är adressat för de handlingsdirrigerande mönster som 

lagstiftaren avser framtvinga efterlevnad utav. 

 

Nedan räknas i punkt 1-5 upp de steg som utgör det handlingsmönster som skall 

företas av bolagets företrädare vid befarad kapitalbrist. 

 

1. Genast upprätta kontrollbalansräkning vid befarad kapitalbrist 

När det befaras att aktiekapitalet understiger hälften skall en 

kontrollbalansräkning genast upprättas enligt lämplig lag om årsredovisning, med 

nedan angivna avvikelser i värderingen. Kontrollbalansräkningen skall 

undertecknas av minst hälften av styrelsens ledamöter och granskas av en 

revisor.41  

 

                                                           
39 25 kap. 13 § 1st. 1p. 
40 Lindskog, avsnitt 3.1 
41 25 kap. 13 § 1st. 1p. ABL. 
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Kontrollbalansräkning skall även genast på samma sätt upprättas om ett 

misslyckat utmätningsförsök42 företagits mot bolaget.43 

 

2. Vid faktisk kritisk kapitalbrist – kalla till en första kontrollstämma. 

Visar en upprättad kontrollbalansräkning att en kritisk kapitalbrist har uppstått har 

styrelsen en ytterligare plikt, styrelsen skall då kalla till en särskild bolagsstämma 

och därvid hänskjuta frågan om huruvida bolaget skall likvideras på grund av den 

uppkomna kapitalbristen eller ej.44 

 

3. Aktieägarna kan anta rådrumsfrist 

Om aktieägarna inte beslutar att likvidera aktiebolaget på grund av kapitalbristen 

antar de att fortsätta driva bolaget, trots att kapitalbrist uppstått, under en 

rådrumsfrist om 8 månader.45 Under denna tid kan bolaget på olika sätt försöka 

öka det egna kapitalet till att motsvara hela det registrerade aktiekapitalet (läka 

kapitalbristen). 

 

4. Rådrumsfristen löper ut 

Har aktieägarna inte inom rådrumsfristen kallat till en andra kontrollstämma där 

de uppvisat en ny kontrollbalansräkning som konstaterar att det egna kapitalet 

täcker hela det registrerade aktiekapitalet inträder likvidationsplikt för bolaget. 

Om bolagsstämman inte fattar beslut om likvidation skall styrelsen ansöka om 

likvidation hos tingsrätten. Ansökan om likvidation kan efter rådrumsfristen löpt 

ut göras även av enskild styrelseledamot, VD, revisor och aktieägare.46 

 

  

                                                           
42 Genom verkställighet i UB 4kap.   
43 25 kap. 13 § 1st. 2p. ABL. 
44 25 kap. 15 § ABL. Se även Lindskog, avsnitt 5.1 
45 25 kap. 16 § ABL. 
46 25 kap. 17 § ABL. 
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4.8 Personligt betalningsansvar inträder - Ansvarsperiodens 
uppkomst 

Sanktionen i lagens handlingskorrigerande syfte är personligt betalningsansvar för 

bolagets företrädare – främst styrelsens ledamöter. Personligt betalningsansvar för 

styrelsens ledamöter inträder vid underlåtelse att företa något av de ovan angivna 

åtgärderna47 från den tidpunkt då åtgärden skulle vidtagits.48 Endast förpliktelser 

som uppkommer efter tidpunkten då åtgärder skulle vidtagits omfattas av det 

personliga ansvaret. Detta innebär att en ansvarsperiod börjar löpa från den 

tidpunkt då åtgärden skulle vidtagits.49 

 

Under punkt 1. När skäl att anta att kapitalbrist uppstått skall styrelsen genast låta 

upprätta en kontrollbalansräkning, detta får dock dröja en rimlig tid och den 

möjliga tidsutdräkten ska situationsanpassas till styrelsens aktuella 

förutsättningar.50 Den yttre gränsen för tidsutdräkten har i praxis och doktrin som 

längst bedömts vara 1,5 till 2 månader efter det att styrelsen bort befara 

kapitalbrist.51 Gällande underlåtelse att upprätta en kontrollbalansräkning vid 

befarad kapitalbrist i punkt 1. ovan gäller att denna är villkorad att det visar sig att 

faktisk kapitalbrist uppstått.52 Det skall således föreligga såväl befarad som faktisk 

kapitalbrist för att personligt ansvar skall kunna göras gällande.53 För att en 

enskild styrelseledamot ska vara betalningsansvarig krävs emellertid därutöver att 

denne varit försumlig och det ankommer på vederbörande att visa att så inte är 

fallet.54 

  

                                                           
47 Avsnitt 4.7 p. 1-4 
48 25 kap. 18 § 1st. p.3 ABL. 
49 Lindskog, s. 146 
50 Lindskog, s. 54 
51 RH 1989:43 samt NJA 2005 s.792, Se även Nerep m.fl., s. 202 ”två till sex veckor”.  
52 25 kap. 18 § 5st. 
53 Oppenheimer m.fl., s. 35. 
54 25 kap. 18 § 4st. ABL. 
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4.9 Ansvarsperiodens upphörande 

Det personliga ansvaret gäller för bolagets uppkommande förpliktelser ”under den 

tid som underlåtenheten består”55. Det innebär, in fine, att när styrelsen agerar 

enligt lagstiftarens handlingsdirrigerande mönster så upphör ansvarsperioden och 

inga ytterligare förpliktelser kan då åläggas styrelseledamöterna personligen.56 

 

Sammanfattningsvis undviker styrelsen personligt betalningsansvar om de i tid 

upprättar och låter revisor granska en kontrollbalansräkning, i tid kallar till en 

första kontrollstämma och i tid ansöker om likvidation efter rådrumsfristens 

utgång då kapitalbristen inte läkts under rådrumsfristen.57 

4.10 Kontrollbalansräkningen 

Kapitalbristreglerna bygger på att det vid misstanke om kapitalbrist går att 

kontrollera och fastslå bolagets finansiella ställning vid en bestämd tidpunkt 

genom en konrollbalansräkning. Vid denna tidpunkt kommer en 

kontrollbalansräkningen visa om bolagets finansiella ställning är så illa däran att 

ytterligare åtgärder måste vidtas av styrelsen.58 

4.11 Förutsättningar för kontrollbalansräknings upprättande 
samt tillgångsvärdering 

En plikt att upprätta kontrollbalansräkning blir meningslös om det inte, när som 

helst under räkenskapsåret, praktiskt går att upprätta en sådan med kort varsel när 

misstanke om kapitalbrist har uppstått. En kontrollbalansräkning fyller heller 

ingen adekvat funktion om värderingen av kapitalet inte ger en rättvisande bild av 

tillgångars värde vid fortsatt drift av företaget jämfört med värdet om företaget 

likvideras.59 

 

                                                           
55 25 kap. 18 § 1st. ABL. 
56 Oppenheimer m.fl., s. 35. 
57 Oppenheimer m.fl., s. 22. 
58 Oppenheimer m.fl., s. 25. 
59 Oppenheimer m.fl., s. 48. 
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Förutsättningarna för att praktiskt utföra en kontrollbalansräkning bör vara goda i 

svenska aktiebolag därför att bolag enligt bokföringslagen skall föra en löpande 

bokföring och ”Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera 

fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, 

ställning och resultat”.60 Kravet på löpande bokföring innebär att om företagets 

räkenskaper är ordnade så som lagen föreskriver så kommer en 

kontrollbalansräkning kunna visa den aktuella balansen på kontrolldagen.61 Det 

bör påpekas att kontrollbalansräkningen endast kommer utvisa om aktiekapitalet 

är intakt och om bolaget vid tillfället är sufficient. 

4.12 Värderingsprinciper vid kontrollbalansräkning 

En viktig skillnad mellan en balansräkning och en kontrollbalansräkning är att i 

kontrollbalansräkningen får andra värderingsregler användas.62 Vid en 

balansräkning används en försiktigare och lägre värdering av exempelvis lager, 

detta för motverka skönmålning av företagets ekonomi.63 De särskilda 

värderingsreglerna vid kontrollbalansräkning har tillåtits för att kunna skilja ut de 

bolag som inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta sin verksamhet, 

samtidigt ska reglerna förhindra att en onödig eller för tidig avveckling av 

livskraftiga bolag sker till nackdel för ägare, anställda och samhället.64 

 

Ett bolags tillgångar får vid kontrollbalansräkning skrivas upp till ett mer 

realistiskt värde som mer motsvarar det marknadsmässiga värde tillgången skulle 

inbringa vid en likvidation eller försäljning än vad en vanlig balansräkning skulle 

visa.65 Värdering kan om det är lämpligt ske genom en fortlevnadsprincip (going 

concern) som ger en värdering baserad på fortsatt drift av företaget om denna 

visar ett realistiskt värde av bolagets tillgångar.66 Dock krävs det för en värdering 

                                                           
60 5 kap. 1 § BFL. 
61 Oppenheimer m.fl., s. 47-48. 
62 25 kap. 14 § ABL. 
63 Prop. 2000/01:150 s. 39. 
64 Oppenheimer m.fl., s. 111. 
65 Enligt lägsta värdets princip och försiktighetsprincipen, Se 4 kap. 9 § ÅRL. 
66 Prop. 2000/01:150 s. 38 
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genom fortlevnadsprincipen att det finns vilja och ekonomiska förutsättningar att 

fortsätta driva verksamheten.67 

4.13 Likvidation och likvidationsplikt 

Den första kontrollstämman har vid konstaterad kapitalbrist en möjlighet att välja 

om bolaget ska likvideras eller ej. Tar deltagarna inte beslut om likvidation vid 

den första kontrollstämman löper som vi sett en rådrumsfrist om 8 månader från 

den dag kontrollstämman ägt rum. Likvidationsplikt uppstår först i steg 4 ovan, 

när rådrumsfristen löpt ut och styrelsen inte på en andra kontrollstämma kan 

pressentera en kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet uppgår till 

minst det registrerade aktiekapitalet. Det får följden att en definitiv 

likvidationsåtgärd får skjutas fram 8 månader i tiden från kontrollstämman. Om 

kontrollstämma hållits för sent kan tänkas att rådrumsfristen istället räknas från 

det datum då stämman senast rättidigt skulle hållits.68 

4.14 Obestånd under rådrumsfrist  

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina 

skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.69 Det bör understrykas att 

en rådrumsfrist inte innebär att bolaget kan vänta till rådrumsfristens utgång med 

att vidta åtgärder om en obeståndssituation uppstått. Reglerna om när åtgärd måste 

vidtas vid obestånd enligt konkurslagen gäller således fortsatt under en eventuell 

rådrumsfrist.70  

 

Det torde dock inte vara ovanligt att ett bolag med faktisk kritisk kapitalbrist, där 

företrädarna för bolaget valt att fortsätta verksamheten under en rådrumsfrist, 

hamnar på obestånd och tvingas gå i konkurs under rådrumsfristen. Det torde inte 

heller vara ovanligt att företrädarna för ett bolag med kritisk faktisk kapitalbrist, 

när rådrumsfristen löpt ut, väljer att försätta bolaget i konkurs. 

                                                           
67 Se NJA 1993 s. 484. 
68 Oppenheimer m.fl., s. 42. 
69 1 kap. 2 § KonkL. 
70 Oppenheimer m.fl., s. 42. 
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4.15 Upplösning av aktiebolag 

Upplösning av ett aktiebolag kan ske genom likvidation eller konkurs. Nedan gås 

olika varianter av dessa igenom. 

4.15.1 Frivillig likvidation 
Vid likvidation realiseras vanligen bolagets tillgångar. Skulderna betalas och de 

överskjutande medlen delas ut till aktieägarna. Ett aktiebolag kan besluta att gå i 

likvidation utan att någon skyldighet att göra detta föreligger genom frivillig 

likvidation.71 Ett frivilligt likvidationsbeslut tas av bolagsstämman.72 När 

likvidationen avslutats är bolaget upplöst.73 

4.15.2  Tvångslikvidation 
Under vissa förhållanden är bolag emellertid skyldiga att gå i likvidation vare sig 

aktieägarna vill det eller inte. I en sådan situation föreligger grund för 

tvångslikvidation. Om det finns grund för tvångslikvidation och bolagsstämman 

inte beslutar om likvidation, kan ett sådant beslut slutligen fattas av rätten.74 I 

kapitalbristreglerna som förklarats ovan finns de situationer där ett bolag kan bli 

skyldigt att gå i tvångslikvidation uppräknade. 

4.15.3  Konkurs 
Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det befinner sig på obestånd.75 Obestånd 

innebär att bolaget inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte 

endast är tillfälliga, bolaget är således insolvent.76 Vid konkurs är det vanligt att 

bolagets skulder är större än tillgångarna samt att aktiekapitalet är förbrukat, 

bolaget är då både insolvent och insufficient.77 En sådan konkurs avslutar 

tingsrätten genom att besluta om utdelning eller avskrivning, efter ett sådant 

beslut är bolaget upplöst.78 

                                                           
71 Prop. 2000/01:150 s. 31. 
72 25 kap. 1 § ABL. 
73 25 kap. 41 § ABL. 
74 25 kap. 17 § ABL. 
75 1 kap. 2 § 1 st. KonkL. 
76 1 kap. 2 § 2 st. KonkL. 
77 Oppenheimer m.fl., s. 18. 
78 25 kap. 50 § ABL, se även 11 kap. 18 § KonkL. 
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4.15.4  Likvidation av konkursbo 
Om det visar sig att det finns mer tillgångar än skulder ska bolaget gå i likvidation 

i samband med att konkursen avslutas. Det innebär att även vid en konkurs med 

överskott ska bolaget avvecklas.79 

4.15.5  Konkurs under likvidation 
Visar det sig under likvidationen att bolaget är på obestånd eller inte har tillgångar 

som täcker dess skulder försätts bolaget istället i konkurs. Visar det sig sedan av 

någon anledning att det bolag under likvidation som sedermera försatts i konkurs 

har överskott kommer likvidationen återupptas åter igen.80 

5 Utvärdering av kapitalbristreglerna 

5.1 Befintlig kritik mot kapitalbristreglerna 

Uppsatsens syfte är att utreda om kapitalbristreglerna är undermåliga, så som de 

beskrivs av regelverkets kritiker. Här presenteras en kort sammanfattning av den 

befintliga kritik som finns mot de svenska kapitalbristreglerna avseende 

minimikapital och kapitalbrist. 

Uppsatsen utreder om nuvarande regelverk ger ett reellt borgenärsskydd och 

därför fokuseras sammanfattningen av befintligt kritik mot kapitalsystemet just 

mot de delar av kritiken som pekar på avsaknaden av ett reellt borgenärsskydd. 

Den befintliga kritiken mot kapitalbristreglerna är utbredd, omfattande och hård. 

Regelverket har sågats av rättsvetenskapsmän världen över. Stefan Lindskog 

skriver i förordet till sin kommentar om regelverket att ”Reglerna om kapitalbrist i 

aktiebolag är ett exempel på lagstiftning när den är som sämst” Linskog skriver 

vidare att han skulle känna verklig tillfredställelse om regelverket avskaffades 

helt.81 

                                                           
79 25 kap. 51 § 1st. ABL. 
80 25 kap. 51 § 2st. ABL. 
81 Lindskog, förord. 
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Jan Andersson anger bland annat att kapitalskyddsreglerna i sin helhet inte ger 

något reellt skydd för borgenärerna, vilka är dess skyddsobjekt.82 

Kritiken är främst riktad mot det sammansatta system av minimikapital och 

kapitalskyddsregler som finns i Sverige. Kritikerna anser att minimikapitalet är 

onödigt och bör avskaffas av olika anledningar, bland annat därför att det i 

praktiken inte erbjuder borgenärerna något reellt skydd. 

Det är bland annat med hänvisning till det uteblivna reella borgenärsskyddet som 

kapitalbristreglerna och kravet på ett minsta aktiekapital avskaffats i andra länder, 

exempelvis flera delstater i USA.83 Det argument som bäst beskriver åsikten är att 

”om en pelare i kapitalsystemet brister kommer hela systemet att rasa” därför bör 

inte lagstiftaren justera regelverket eller ta bort delar av detta utan istället avskaffa 

hela regelverket. Ett regelverk utan minimikapital, eller med försumbart 

minimikapital omöjliggör en garanterad buffert eftersom inget eget kapital krävs. 

De övriga reglerna om kritisk kapitalbrist blir överflödiga i borgenärssynpunkt om 

det inte längre finns något specificerat belopp att skydda.84 

Kritikerna ger uttryck för att hela det svenska systemet med kapitalbristregler bör 

bytas ut mot ett alternativt system som istället bygger på skydd mot olämpliga 

värdeöverföringar från krisande bolag, likt det engelska kapitalskyddssystemet 

med wrongful trading.85 Wrongful trading påbjuder bolagets företrädare att vidta 

åtgärder för att minska risken för kreditförluster för bolagsborgenärer samt 

rättidigt avveckla det krisande bolaget.86 

Sveriges regering har i Prop. 2009/10:61 om ändring av aktiekapitalets storlek 

från 100 000 kr till 50 000 kr tydligt ifrågasatt aktiekapitalets funktion som reellt 

borgenärsskydd för de flesta borgenärer i praktiken. I propositionen går gällande 

aktiekapitalet att läsa: 

                                                           
82 Andersson, s. 60. 
83 Andersson, s. 33. 
84 Andersson, s. 38. 
85 SvJT 2006/889 Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer s. 889 ff. 

86 EBOLR 2004, s. 297 ff. 
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”Ett lagstadgat krav på ett belopp i den storleksordningen utgör i praktiken ett 

klent skydd för de allra flesta borgenärer. Enligt regeringens mening kan 

aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd ifrågasättas. Sannolikt anser 

borgenärer i allmänhet att faktorer som kassaflöde och likviditet är viktigare än 

aktiekapitalets storlek. Att aktiekapitalet inte utgör något påtagligt skydd för 

borgenärerna illustreras av att många borgenärer kräver säkerheter för sina 

fordringar mot bolaget, t.ex. i form av pant eller personlig borgen från bolagets 

ägare.”
87

 

Vidare skrivs: 

”Från borgenärsskyddssynpunkt bedöms förslaget inte innebära några större 

konsekvenser. Skillnaden mellan 100 000 kr och 50 000 kr i aktiekapital torde i de 

allra flesta fall vara försumbar för borgenärerna, eftersom ett aktiekapital av 

sådan storlek snabbt kan förbrukas. Det kan emellertid inte uteslutas att förslaget 

innebär nackdelar för borgenärer som inte avtalsvis kan kräva säkerheter. 

Sannolikt är det endast i ett fåtal fall som det uppkommer en kreditförlust i fråga 

om ett bolag med 50 000 kr i aktiekapital som inte hade uppkommit även med det 

gällande kapitalkravet.” 

Sammanfattningsvis är kritikerna eniga och kritiken tydlig gällande att kravet på 

minimikapital och dess kapitalskyddsregler är verkningslösa och utgör inget reellt 

skydd för borgenärer. 

5.2 Kvantitativ utvärdering av kapitalbristreglerna 

Kvantitativ utvärdering (genom statistik) av hur kapitalbristreglerna uppfyller sitt 

syfte i praktiken kräver att vissa utgångspunkter för hur utvärderingen skall 

utföras formuleras. Metoden går ut på att analysera de utfall (följder) som kan 

uppstå för underkapitaliserade bolag när kapitalbristreglerna aktiveras, sedan kan 

dessa följder kategoriseras i sådana följder där syftet med regelverket uppfylls, 

respektive inte uppfylls. Visar det sig att utfall där regelverkets syfte inte uppfylls 

                                                           
87 Prop. 2009/10:61, s.10. 
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är vanligt förekommande i statistiken talar det för att regelverket är 

dysfunktionellt i praktiken och inte uppfyller sitt syfte. 

5.3  Utgångspunkter för fastställande av möjliga utfall 

Som upprepats tidigare är kapitalbristreglernas syfte att skydda borgenärer, och 

vara en motvikt mot aktieägarnas och styrelsens frihet från betalningsansvar. Får 

inte borgenärerna ett reellt skydd av regelverket uppfyller regelverket således inte 

sitt syfte i praktiken. Ett reellt skydd innebär att borgenärer i praktiken skyddas 

mot kreditförluster när ett bolag blir underkapitaliserat.  Följande tes kan 

formuleras som förutsättning:  

Förutsatt att kapitalbrist uppstår i ett aktiebolag - innebär ett fortsatt scenario 

(utfall, följd) där bolagets borgenärer lider kreditförlust - att regelverket inte 

uppfyllt sitt syfte i det fallet. 

Utgångspunkten är att kapitalbristreglerna endast uppfyller sitt syfte om det i 

praktiken skyddar borgenärer från kreditförluster från aktiebolag där kapitalbrist 

uppstått, därför kommer utfallen kategoriseras utifrån de utfall som förorsakar 

kreditförlust för bolagsborgenärer, respektive utfall där kreditförlust för 

borgenärer undviks. 
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5.4 Möjliga utfall 

Det finns 8 möjliga utfall när kapitalbrist uppstått i ett aktiebolag. Nedan följer en 

förteckning över dessa. 

5.4.1 Åtgärder mot kapitalbrist  
Då kritisk kapitalbrist har uppstått kan den endast undanröjas genom någon av 

följande fyra åtgärder88: 

(a) Bolaget får ett kapitaltillskott som återställer det registrerade 

aktiekapitalet. 

(b) Vinstdrivande verksamhet genererar återställt aktiekapital 

(c) Bolaget minskar sitt aktiekapital genom oäkta sanering 

(d) Bolaget företar överkursemission 

Alla åtgärder (a)-(d) för sig innebär att kapitalbristen i det krisande bolaget läks. 

Den omedelbara följden av att kapitalbristen läks blir att bolaget kan drivas 

vidare, och borgenärerna undgår att bli drabbade av kreditförluster i enlighet med 

kapitalbristreglernas syfte. 

5.4.2 Utfall när ingen åtgärd mot kapitalbrist vidtas 
När kritisk kapitalbrist har uppstått och ingen av åtgärderna (a)-(d) har vidtagits 

för att undanröja kapitalbristen kommer något av följande utfall ske: 

(e) Bolaget träder frivilligt i likvidation innan aktiekapitalet förbrukats 

helt. 

(f) Bolaget tvingas i träda i likvidation efter beslut av rätten. 

(g) Bolaget hamnar på obestånd och går i konkurs med brist i boet. 

(h) Bolaget beviljas företagsrekonstruktion och offentligt ackord89 

                                                           
88 25 kap. 17 § ABL ger dessa alternativ, Se även Andersson, s. 261. 
89 3 kap. 2 § FrekL. 
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5.4.3 Visualisering av det egna kapitalet i ett bolag som drabbats av 
kapitalbrist vid olika åtgärder och utfall90 

 

  

                                                           
90 Diagrammet är ett illustrativt exempel. Siffrorna är ej absoluta utan syftar endast till att 
illustrera aktiekapitalets påverkan av de olika utfallen  
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5.5 Förekomsten av kreditförluster vid utfall (a)-(h). 

Vid utfall (a)-(d) kan bolaget fortsätta sin verksamhet och borgenärerna blir 

skyddade av det nya kapitalet. Märk dock att utfall (c) endast är en 

bokföringsteknisk åtgärd som inte tillför bolaget något nytt kapital.91 

Vid utfall (e) och (f) finns en praktisk möjlighet för borgenärer att undgå att 

drabbas av kreditförlust om likvidationen avslutas med överskott innan det egna 

kapitalet understiger 0kr. 

Vid utfall (g) och (h) är kreditförlust för borgenärer dock oundvikligt. Vid utfall 

(g) innebär konkurs att det uppstår kreditförluster för borgenärer, skulle konkursen 

mot förmodan avslutas med överskott kommer den att omvandlas till en 

likvidation med överskott, vilket i modellen motsvarar utfall (e). En särskild utväg 

ur kapitalbristen är utfall (d) företagsrekonstruktion, som kan häva kapitalbristen 

genom att minska skuldsidan i balansräkningen genom ackord.92  Ackord är en 

nedskrivning av borgenärernas fordringar på bolaget som har kapitalbrist och 

innebär per definition en kreditförlust för borgenären. 

Sammanfattningsvis innebär utfall (a) - (d) att kreditförlust inte uppstår för 

borgenärer, utfall (e) och (f) innebär om de företas i tid att inga kreditförluster 

uppstår, och utfall (g) och (h) att kreditförlust uppstår för borgenärer. 

Vid utfall (a) - (f) uppfylls kapitalbristreglernas syfte med stor sannolikhet. 

Vid utfall (g) och (h) uppfylls uppenbarligen inte kapitalbristreglernas syfte. 

5.6 Utfallets påverkan av antagen rådrumsfrist 

När ett bolag konstaterat att kritisk kapitalbrist har uppstått kan de välja att anta en 

rådrumsfrist på 8 månader för att försöka läka kapitalbristen.93 En antagen 

rådrumsfrist påverkar inte vilka åtgärder som bolaget kan vidta för att läka 

kapitalbristen. Rådrumsfristen sätter endast en bortre tidsgräns för när en åtgärd 

                                                           
91 Andersson, s. 165-166. 
92 3 kap. 1-2 § FrekL. 
93 25 kap. 13 § 1st. ABL. 
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enligt utgångspunkt måste vidtas. Om ingen av åtgärderna (a)-(d) vidtagits vid 

rådrumsfristens bortre tidsgräns aktualiseras utfallen (e)-(h).94  

Således har antagandet av rådrumsfrist i sig ingen påverkan på vilka utfall som 

kan uppstå. 

5.7 Utfallets påverkan av rekonstruktion och ackord 

En särskild utväg ur kapitalbristen är företagsrekonstruktion som kan häva 

kapitalbrist genom att minska skuldsidan i balansräkningen genom ackord.95 

Ackord är en nedskrivning av borgenärernas fordringar på bolaget som har 

kapitalbrist och innebär per definition en kreditförlust för borgenären.  

Således har företagsrekonstruktion och ackord ingen påverkan på utfallet förutom 

att kreditförlust med säkerhet uppstår för borgenärer. 

6 Statistik 
 
För att kunna bekräfta hypotesen om att kapitalbristreglerna utgör ett obefintligt 

borgenärsskydd genom en kvantitativ metod har statistik över utfallen (e),(f),(g) 

och (h) inhämtats. 

6.1 Förutsättningar för inhämtning av statistik 

Nedan statistik är inhämtad av myndigheter, domstolar och organisationer som 

handlägger ärenden som kring kapitalbrist. Den har inhämtats och sammanställts 

av mig för att kunna utvärdera de praktiska utfallen för bolag med kapitalbrist. 

6.1.1 Statistikunderlag för åtgärderna (a)-(d) 
En stor brist i möjligheten att utvärdera åtgärder enligt (a)-(d) statistiskt, är att 

dessa åtgärder inte rapporteras till någon offentlig myndighet, detta innebär att det 

inte genom tillgänglig data hos myndigheter går att kontrollera hur ofta detta sker. 

                                                           
94 25 kap. 17 § ABL. 
95 1 kap. 1-2 § FrekL. 
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Det är bolagsinterna angelägenheter som antecknas i bolagens bokföring. Därför 

kan ingen statistik över åtgärderna (a)-(d) presenteras.  

6.1.2 Statistikunderlag för utfall (e)-(h) 
För utfallen (e)-(h) visade det sig finnas en mängd tillgänglig data hos olika 

myndigheter, domstolar och organisationer eftersom dessa utfall i olika 

sammanhang registreras hon offentliga myndigheter och går att kartlägga. 

Statistik över utfall (e)-(h) kommer att pressenteras nedan. 

6.2 Inhämtad statistik 

All statistik som pressenteras nedan är framtagen för åren 2007-2013, i de 

kategorier där det inte gått att få fram data över år 2007 har istället statistik för år 

2008-2013 använts. Mot slutet av uppsatsen och året 2014 fick jag tag på viss 

statistik över 2014 därför kommer något lite utav den pressenteras. 

6.2.1  Statistik over utfall (e) - antal aktiebolag som frivilligt trätt i 
likvidation år (med eller utan kapitalbrist) 2008-2013.96  
 

År  Antal 

2007 - 

2008 4483 

2009 5016 

2010 4942 

2011 4356 

2012 4091 

2013 4740 

 

  

                                                           
96 Statistik inhämtad av Institutet Tillväxtanalys och SCB. Sammanställd av Isak Hübinette. 
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6.2.2  Statistik over utfall (f) - antal aktiebolag som tingsrätterna har beslutat 
att försätta i tvångslikvidation pga. kapitalbrist år 2007-2014. 97  
 

År  Antal 

2007 1 

2008 1 

2009 0 

2010 1 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 (tom 

20140901) 

0 

Totalt 3 aktiebolag försattes I tvångslikvidation pga. Kapitalbrist 2007-2014 

6.2.3 Statistik over utfall (g) antal konkurser för aktiebolag under år 2007-
201398  
 År  Antal 

2007 4343 

2008 5029 

2009 6428 

2010 5704 

2011 5539 

2012 6163 

2013 6483 

Totalt 39 689 

 

                                                           
97 Statistik inhämtad av Bolagsverket 
98 Statistik inhämtad av institutet Tillväxtanalys 
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 6.2.4 Statistik över utfall (h)- antal företagsrekonstruktioner 2008-2013.99 
År  Antal 

2008-2013 totalt 1 045 

  

6.2.5 Statistik över utfall (h) - offentliga ackord 2008-2013.100 
År  Antal 

2008 38 

2009 108 

2010 79 

2011 77 

2012 85 

2013 

Totalt 

87 

474 

  

 

6.2.6 Statistik over konkurser som avlutats med överskott 2008-2013.101 
 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Statistik inhämtad av Upplysningscentralen AB och sammanställd av Isak Hübinette 
100 Statistik inhämtad av Institutet Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån. Sammanställd av 
Isak Hübinette 
101 Statistik inhämtad av Bolagsverket. Sammanställd av Isak Hübinette 
102 Genomsnittet har räknats ut genom att det totala antalet konkurser under tidsperioden 
dividerats med antalet år. 

År  Antal 

2008 24 
2009 23 

2010 25 
2011 17 
2012 22 
2013 8 
Genomsnitt per 
år102 

20 
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6.2.7 Statistik över totalt antal mål slutligt avgjorda gällande medansvar enl. 
25:18 ABL på instansnivå år 2007-2013103 

År  TR HovR HD 
2007 4 7 0 
2008 6 10 0 
2009 23 6 2 
2010 10 8 0 
2011 17 7 1 
2012 9 6 1 
2013 1 3 1 
 
Totalt 

  
70 

       
      47 

  
5 

 

 

6.2.8 Totalt antal mål där medansvar enl. 25:18 ABL utdömts respektive 
ogillats år 2007-2013104 

Utfall TR HovR HD Totalt 

Ansvar 66 33 1 100 
Ej ansvar 3 13 4 20 
          

 

7. Analys 
Här pressenteras de slutsatser som kan bekräfta uppsatsens hypotes. 

7.1 Alla bolag som går i konkurs orsakar kreditförlust för 
borgenärer 

Påståendet att alla konkurser orsakar kreditförlust för borgenärer kan bekräftas 

genom den statistik som presenterats. 

Antalet bolag som gått i konkurs under tidsperioden som analyserats uppgår till 

5670st per år i genomsnitt.105 Antalet bolag som gått i konkurs, där konkursen 

avslutats genom likvidation med överskott uppgår till 20st per år i genomsnitt. 

                                                           
103 Oppenheimer m.fl., s. 116-123, Räknade och sammanställda av Isak Hübinette 
104 Oppenheimer m.fl., s. 116-123, Räknade och sammanställda av Isak Hübinette 
105 Genomsnittet är beräknat utifrån det totala antalet konkurser under tidsperioden enligt SCB 
och institutet Tillväxtanalys dividerat med antalet år. 
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Konkurser som avslutas med överskott kan således bekräftas vara en försvinnande 

liten del av alla konkurser. 

Analysen utgår ifrån att de bolag där inte konkursen avslutas med överskott 

istället genererar en kreditförlust för minst en borgenär. Den kan bekräftas att så 

gott som alla konkurser leder till att kreditförlust för borgenärer uppstår och därför 

kan analysen utgå ifrån att alla konkurser leder till kreditförlust för 

bolagsborgenärer. 

Det ska tilläggas att alla bolag som går i konkurs dock inte nödvändigtvis behöver 

ha haft en kritisk kapitalbrist när konkursen bröt ut, detta då konkurs bedöms 

genom en obeståndsprövning (solvens) vilken skiljer sig ifrån 

kapitalbristreglernas kontroll av det egna kapitalet genom en särskild 

kontrollbalansräkning (sufficiens). 

7.2 Bolag hinner inte likvideras frivilligt med överskott innan de 
går i konkurs  

Om vi analyserar antalet frivilliga likvidationer jämfört med antalet konkurser 

under samma tidsperiod och sammanställer dessa i nedan stapeldiagram utvisar 

detta tydligt skillnaden mellan antalet frivilliga likvidationer och antalet konkurser 

under samma tidsperiod. Sammanlagt är konkurserna under tidsperioden 28 % fler 

än det totala antalet likvidationer. 
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Statistiken över alla frivilliga likvidationer innehåller delvis de utfall där 

kapitalbristreglernas syfte uppfyllts, nämligen fall då kritisk kapitalbrist i 

aktiebolag uppstått, konstaterats och likvidation hunnit avslutats med överskott 

innan insolvens uppstått. I dessa specifika fall har inga kreditförluster drabbat 

borgenärerna. 

Emellertid är statistiken över alla frivilliga likvidationer ensam, mycket 

missvisande att använda för att lägga till grund för de fall där kapitalbristreglernas 

syfte uppfyllts. Den största anledningen till detta är att kapitalbrist inte behöver 

föreligga vid en ansökan om likvidation. Många av dessa likvidationer består 

naturligtvis av likvidationer av aktiebolag där kapitalbrist inte föreligger eller 

förelegat överhuvudtaget. Hur stor respektive andel är går inte att fastställa med 

tillgänglig statistik, dock är det högst troligt att endast en liten del av alla dessa 

frivilliga likvidationer verkligen utgörs av utfall (e) där kapitalbristreglerna fyllt 

sitt syfte. 

Den lilla andel som verkligen utgörs av utfall (e) jämfört med det stora antalet 

konkurser varje år talar starkt för att hypotesen stämmer.  Konkurs, utfall (g), 

hinner oftast inträda innan kapitalbristreglerna förmår bolagets företrädare att 

likvidera bolaget, utfall (e). 
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7.3 Många frivilliga likvidationer leder till konkurs  

Det går att med statistik bekräfta att många av de bolag som återfinns i statistiken 

över frivilliga likvidationer senare går i konkurs, utfall (e) som senare blir utfall 

(g). 

Antalet Aktiebolag som likviderats eller gått i konkurs har approximerats och 

jämförts med övrig statistik i en statlig offentlig utredning år 2005.106 I denna 

utredning togs data ur databasen FRIDA107 som baseras på inkomstdeklarationer 

som inkommit till skatteverket åren 2001-2003. 

Genom att det analyserats hur många bolag som försvunnit ut databasen FRIDA 

varje år och samtidigt deklarerat noll i tillgångar och aktiekapital året innan det 

försvann ur databasen får man fram ett ungefärligt värde över hur många bolag 

som gått i konkurs eller likviderats under tidsperioden. Dessa kriterier uppfylldes 

av ca 5000 aktiebolag per år. Det kan till en början fastslås att många av dessa 

bolag haft kapitalbrist då de deklarerat noll i tillgångar och aktiekapital. 

Summeras statistiken från institutet för tillväxtanalys ITPS108 (över konkurser) 

och Bolagsverket (över likvidationer), över antalet årliga konkurser och 

likvidationer samma år, så blir dessa sammanlagt i snitt ca 8000 stycken, alltså 60 

% fler än det antal bolag som försvann ur databasen FRIDA.  

Det finns en differens på ca 3000 aktiebolag som förekommer i den ena 

statistiken, men inte i den andra. Nedan stapeldiagram illustrerar skillnaden. 

                                                           
106 SOU 2005:99 s. 335. Fotnot 1. 
107 Statistiska centralbyråns Företagsregister och individdatabas – FRIDA 
108 Sedan år 2007 kallat ”Institutet Tillväxtanalys” och är en del av SCB 
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7.3.1 Differens i statistiken 

 

 

En stor anledning till differensen är att aktiebolag kan dubbelräknas i denna 

statistik eftersom en del aktiebolag först likvideras sedan försätts i konkurs. Om 

det vid likvidation visar sig att bolagets skulder överstiger dess tillgångar, anses 

bolaget vara på obestånd och försätts i konkurs av likvidatorn.109 

Det finns ingen exakt statistik tillgänglig över hur många bolag som först går i 

likvidation för att sedan gå i konkurs men de kan konstateras vara ganska många 

genom differensen ovan. Det finns dock exakt statistik över det omvända 

förhållandet - de bolag som gått i konkurs och sedan likviderats. 

7.3.2Statistik over konkurser som avlutats med överskott.110 
 

                                                           
109 Se avsnitt 4.15.5 ovan. Se även SOU 2005:99 s. 334. 
110 Statistik inhämtad av Bolagsverket. Sammanställd av Isak Hübinette 
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Konkurser med överskott avslutas genom likvidation.111 Dessa kan bekräftas vara 

mycket få i förhållande till såväl differensen som det totala antalet frivilliga 

likvidationer. 

En ytterligare i rapporten angiven anledning till differensen är att beräkningen i 

databasen FRIDA missar några konkurser och likvidationer på grund av 

räknefel.112 

Alla de bolag som dubbelbokförs som likvidationer trots att de sedan också 

återfinns i konkursstatistiken har, likt övriga konkurser, genererat kreditförluster 

hos borgenärer i praktiken. Dessa utfall är således praktiska exempel på när 

kapitalbristreglernas syfte inte uppfyllts i praktiken och motsvarar utfall (g). 

Det således med statistik bekräftas att många frivilliga likvidationer leder till 

konkurs och detta är ett ytterligare belägg för att hypotesen stämmer, bolag går i 

konkurs istället för att likvideras i tid på grund av kapitalbristreglerna. 

Kapitalbristreglerna kan i detta hänseende bekräftas utgöra ett obefintligt 

borgenärsskydd i praktiken. 

7.4 Tvångslikvidationer är mycket ovanliga 

Det kan med statistik bekräftas att sanktionen tvångslikvidation enligt 

kapitalbristreglerna är närmast obefintligt förekommande i praktiken. 

Enligt bolagsverket är det endast tre stycken bolag under tidsperioden 2007-2014 

som försatts i tvångslikvidation av domstol. 

Det är väldigt få tvångslikvidationer i jämförelse med att upp emot 50 000 bolag 

tvingades gå i konkurs under samma tidsperiod. 

                                                           
111 Se avsnitt 4.15.4 ovan. 
112 SOU 2005:99 s.334 
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Det faktum att en tvångslikvidation inträffar så sällan bekräftar i sig att 

kapitalristreglerna är dysfunktionella, fler bolag borde helt enkelt tvångslikvideras 

om regelverket uppfyllde sitt syfte. Om det mot förmodan är så att det endast finns 

behov av att tvångslikvidera ett bolag mer sällan än vart tredje år så är det enligt 

min mening överflödigt med ett så rigoröst regelverk som det som omfattar 

tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. 

Det minimala antalet tvångslikvidationer talar för att kapitalbristreglerna utgör ett 

obefintligt borgenärsskydd i praktiken. 

7.5 Sanktionen medansvar är ovanligt förekommande i praktiken 

Kapitalbristreglernas handlingskorrigerande syfte skall tvingas fram genom 

sanktionen medansvar. Främst aktualiseras medansvar för bolagsstyrelsers 

ledamöter. Genom att analysera hur ofta sanktionen medansvar utdöms i praktiken 

kan vi få en bild av hur effektivt kapitalbristreglerna verkar. 

Nedan har jag sammanställt de mål där medansvar avgjorts per instans respektive 

totalt med utgången utdömts eller ogillats. 113 

7.5.1 Diagram över alla mål där fråga om medansvar enl. 25 kap. 18 § ABL 
avgjorts år 2007-2013 

 

                                                           
113 Målen har sammanställts ur rättsfallsregistret i Oppenheimer m.fl.  
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7.5.2 Diagram över det totala antalet mål där medansvar utdömts respektive 
ogillats 2007-2013 

 

 

De flesta mål om medansvar rör styrelseledamöter för aktiebolag som vid 

tidpunkten utdömandet av medansvar gått i konkurs. Detta är naturligt då 

medansvar förutsätter att aktiebolaget inte haft ekonomisk förmåga att uppfylla 

sina förpliktelser. När ett aktiebolag inte kan uppfylla sina ekonomiska 

förpliktelser är bolaget per definition insolvent och ska gå i konkurs.114 

Som vi ser i stapeldiagrammen har enligt den insamlade statistiken totalt 120 mål 

rörande medansvar avgjorts under tidsperioden 2007-2013 varav 100 mål lett till 

utdömt medansvar.  

Antalet konkurser under samma period var 39 689. 

Det låga antalet utdömda medansvar kan inte bero på att endast 100 stycken av 

alla dessa 39 689 + okänt antal likvidationer på grund av kapitalbrist, bort 

aktualisera medansvar. Det antagandet kan dras av att medansvar uppstår redan 1-

2 månader efter att en kontrollbalansräkning bort upprättas, många utav dessa 

bolag går sedermera i konkurs och först då kan vanligtvis det personliga ansvaret 
                                                           
114 Se 4.15.3 ovan. 
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aktualiseras. Det är helt enkelt orimligt att en så liten andel av alla konkurser och 

likvidationer leder till medansvar för bolags företrädare. Den enda rimliga 

förklaringen är att kapitalbristreglerna är dysfunktionella och därför inte uppfyller 

sitt syfte i praktiken. 

Syftet med sanktionen medansvar är att få ledamöter att agera innan skadan är 

skedd genom att upprätta balansräkning och likvidera aktiebolaget i tid för att 

undvika kreditförluster hos borgenärer. Syftet är inte att medansvaret skall fylla en 

reparabel funktion som ekonomisk garant för aktiebolags borgenärer. 

Det kan inte uteslutas att reglerna om medansvar uppfyller sitt 

handlingskorrigerande syfte i den mening att kontrollbalansräkningar upprättas i 

tid, ingen statistik finns nämligen över hur och när kontrollbalansräkningar 

upprättas i bolag där kritisk kapitalbrist uppstått (upprättad kontrollbalansräkning 

rapporteras inte till någon myndighet). Det stora antalet konkurser talar dock för 

att kontrollbalansräkningarna ofta upprättas för sent eller inte hinner upprättas alls 

innan obestånd uppkommer, i annat fall skulle fler bolag hinna likvideras innan 

obestånd inträffar. 

De slutsatser som kan dras av jämförelsen mellan antalet utdömda medansvar 

jämfört med antalet konkurser under en tidsperiod är att kapitalbristreglerna i 

praktiken misslyckas med att uppfylla sitt syfte att utgöra ett reellt 

borgenärsskydd och att det troligtvis även finns brister i uppfyllelsen av att verka 

handlingskorrigerande. 

7.6 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av den framtagna och analyserade statistiken är 

sammanfattningsvis följande:  

1. Alla konkurser förorsakar kreditförlust för bolagsborgenärer. 

2. Antalet konkurser är ca 28 % fler än alla typer av likvidationer totalt under 

samma tidsperiod. (Detta trotts att de allra flesta aktiebolag som träder i 

likvidation inte haft kapitalbrist och inte bör tas i beaktning). 
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3. Många aktiebolag som gått i konkurs har haft kritisk kapitalbrist. 

4. Det är ett rimligt antagande att många bolag som går i likvidation, 

sedermera går i konkurs. 

5. Sanktionen medansvar utdöms sällan i praktiken. 

6. Att företag tvångslikvideras på grund av kapitalbrist är mycket ovanligt. 

Dessa slutsatser talar var och en för sig för att bolag med kritisk kapitalbrist går i 

konkurs istället för att rättidigt gå i likvidation och därigenom orsakar 

kreditförlust för borgenärer. Dessa slutsatser talar tillsammans för att 

kapitalbristreglerna kan konstateras vara verkningslösa i praktiken och inte utgör 

ett reellt borgenärsskydd samt att det troligtvis brister i uppfyllelsen av att verka 

handlingskorrigerande. 

8 Avslutande kommentar 

Den sammantagna bild statistiken över de olika utfallen ger och de slutsatser som 

kan dras genom analysen är att kapitalbristreglerna med rätta kan beskrivas som 

verkningslösa så som de beskrivits av regelverkets kritiker.  

Kapitalbristreglerna utgör inte något reellt borgenärsskydd i praktiken när kritisk 

kapitalbrist uppkommer i aktiebolag, det är därför i borgenärsskyddshänseende 

inte motiverat att behålla kapitalbristreglernas nuvarande utformning i den 

svenska aktiebolagslagen. 

Hypotesen kan bekräftas stämma och den befintliga kritiken mot 

kapitalbristreglerna i den rättspolitiska debatten har genom uppsatsen nu 

underbyggts med fakta genom en kvantitativ analys enligt vald metod. 

Det återstår att se om de i uppsatsen anförda aspekterna kan komma att bli en del 

av framtidens debatt kring reformering av aktiebolagslagen. 
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