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Sammanfattning 
Uppsatsen utreder funktionen av de svenska tvångslikvidationsreglerna på grund av kapitalbrist 

enligt 25:13-25:20 a aktiebolagslagen (ABL). Det är reglernas funktion som borgenärsskydd som 

står i centrum för granskningen. För att ge en nyanserad bild av de svenska reglernas funktion 

jämförs de med de australienska reglerna om ”insolvent trading”. Reglerna är en del i det 

australienska borgenärsskyddssystemet vid kapitalbrist, som skiljer sig mycket från de svenska 

reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Tvångslikvidations- och ”insolvent trading”-

reglerna påför den styrelseledamot som ej följt reglerna ett personligt betalningsansvar för bolagets 

skulder. Uppsatsen utreder reglernas funktion som borgenärsskydd och vilka regler som gynnar 

borgenärerna mest. Reglernas funktion presenteras i en komparativ analys för att avgöra vilka regler 

som fungerar bäst som borgenärsskydd. 

Aktiebolagsrätten är uppbyggd för att skapa ett ekonomiskt effektivt affärsliv. För att utvärdera 

tvångslikvidations- och ”insolvent trading”-reglernas effektivitet och reglernas ekonomiska effekt 

för samhället har en rättsekonomisk analys gjorts. 

Syftet med den svenska tvångslikvidationslagstiftningen är att hålla kvar aktiekapitalet i bolaget och 

tvinga styrelsen att agera innan hela aktiekapitalet är förbrukat så att borgenärerna fortfarande har 

en chans att få sina fordringar betalda. För att skydda borgenärerna åläggs styrelsen att följa ett 

specifikt handlingsmönster när de misstänker kritisk kapitalbrist. ”Insolvent trading”-reglerna syftar 

till att skydda borgenärerna genom att motverka ökad skuldsättning när ett bolag är insolvent eller 

håller på att bli insolvent. Om reglerna inte följs påförs styrelseledamöterna ett personligt 

betalningsansvar. En skillnad mellan ländernas regler är att de svenska reglerna använder sig av en 

insufficiensbedömning för att utvärdera kapitalbristen i bolaget medan de australiensiska reglerna 

använder sig av en insolvensbedömning. Sverige har ett noga reglerat handlingsmönster som talar 

om för ledamoten exakt hur denne ska handla när bolaget är i en ekonomisk krissituation. Australien 

har ett friare handlingsmönster när kapitalbrist misstänks som leder till att kritisk kapitalbrist 

upptäcks tidigare än i Sverige. De svenska reglerna har kritiserats för att vara ineffektiva och driva 

bolag djupare ned i ekonomisk kris. I uppsatsen konstateras att Australiens regler ger ett bättre 

borgenärsskydd eftersom dess handlingsdirigerande funktion fungerar bättre och kritisk kapitalbrist 

upptäcks tidigare.  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1   Inledning 

1.1 Introduktion  

Ett aktiebolag möjliggör företagande utan personligt ansvar.  Många menar att möjligheten att driva 1

bolag utan personligt ansvar har bidragit starkt till den ekonomiska utvecklingen i världen.  2

Aktiebolagets personliga ansvarsfrihet leder dock till att konflikter uppstår mellan borgenärernas 

och aktieägarnas intressen.  Borgenärer är de juridisk eller fysiska personer som bolaget har en 3

skuld till, till exempel en bank eller en annan långivare. Aktieägarna, vars risk är begränsad till det 

kapital de satsat i bolaget, är ofta mer riskbenägna än borgenärerna, vars främsta intresse är att få 

sina fordringar betalda. Intressekonflikten har uppmärksammats av lagstiftaren och har infört ett 

antal borgenärsskyddsregler i ABL för att skapa en balans mellan aktieägarnas och borgenärernas 

intresse. Omsättningsintresset är en viktig anledning till att borgenärernas intresse skyddas.  Utöver 4

den intressekonflikt som kan uppstå mellan borgenärer och aktieägarna kan även en intressekonflikt 

uppstå mellan bolagets styrelse och borgenärerna eftersom bolagets styrelse åtnjuter personlig 

ansvarsfrihet precis som aktieägarna. Den personliga ansvarsfriheten får i vissa situationer ge vika 

för borgenärsskyddsintresset.  5

Uppsatsen utreder ABLs borgenärsskydd vid tvångslikvidation enligt reglerna i 25 kap. 13-20 a §§ 

ABL. Tvångslikvidationsreglerna är en av de tre grundpelarna i ABLs borgenärsskydd.  Reglerna 6

ålägger styrelsen ett personligt medansvar i kritiska kapitalbristsituationer. Reglerna har fått mycket 

kritik i doktrin . Uppsatsen kommer därför att fokusera på att utreda reglernas funktion och 7

effektivitet som borgenärsskydd.  För att belysa reglernas för och nackdelar kommer en jämförelse 8

med de australiensiska reglerna om ”insolvent trading” att göras. De svenska och australienska 

reglerna skiljer sig mycket i hur de är utformade. En av de största skillnaden är att de australienska 

 SOU 2008:49, s. 811

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 1862

 Kraakman, mfl, The Anatomy of Corporate Law, s. 115 ff3

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 69 ff4

 Löfgren, K, Kornfeld, M, Personligt ansvar, s. 25 5

 SOU 2008:49, s. 81 f6

 Anderson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 255 7

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 16 f 8
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reglerna inte är uppbyggda kring ett krav på ett lagstadgat lägsta aktiekapital vilket leder till att 

utvärderingen av ett bolags ekonomiska situation sker på olika sätt i länderna. Australien använder 

sig av en insolvensbedömning medan Sverige använder sig av en insufficiens-bedömning.  Enligt 9

svensk rätt krävs det att styrelsen agerar när halva aktiekapitalet är förbrukat och enligt 

australiensisk rätt inträder handlingsplikten när styrelsen misstänker att bolaget är insolvent. En mer 

djupgående beskrivning av skillnaderna kommer ske i kapitel fem.  

Reglernas funktion och effektivitet kommer analyseras ur ett rättsekonomiskt perspektiv eftersom 

grundsyftet med uppsatsen är att utvärdera reglernas effektivitet. Aktiebolag är starkt styrda av 

ekonomiska intressen, rättsekonomiska perspektiv där reglernas ekonomiska effektivitet utvärderas 

passar därför uppsatsens syfte väl.   10

Reglerna har fått mycket kritik angående hur effektiva och funktionella de egentligen är.  Det har 11

menats att reglerna om tvångslikvidation inte uppfyller det borgenärsskyddande syfte de har och att 

andra typer av borgenärsskyddsregler som till exempel ”wrongful trading”-reglerna i engelsk rätt 

ger ett bättre borgenärsskydd.  De australienska ”insolvent trading”-reglerna har sitt ursprung i de 12

engelska ”wrongful trading”-reglerna. Eftersom de australiensiska reglerna om ”insolvens trading” 

sällan är komparerade med de svenska rättsreglerna finns det ett nyhetsvärde i att jämföra de 

svenska och australienska reglerna. De australiensiska reglerna skiljer sig dessutom från de 

engelska ”wrongful trading”-reglerna vilket ger nya perspektiv på borgenärsskyddet inom 

anglosaxisk rätt. ”Insolvent trading”-reglerna är väletablerade, väl utvecklade och välanvända i det 

australiensiska rättssystemet, vilket medför att det finns goda möjligheter att utreda funktionen och 

effektiviten av reglernas borgenärsskydd.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att utreda Sveriges tvångslikvidationsregler och Australiens ”insolvent 

trading”-reglers borgenärsskyddande funktion och effektivitet genom en jämförande analys. 

Uppsatsen kommer att undersöka vilka regler, de svenska eller de australiensiska, som är mest 

 SOU 2008:49, s. 52 ff samt Ramsy, I, (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 49

 Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem u., 1, s. 15 ff10

 Lindskog, Stefan, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 20 ff samt Leffler, Teodor, Kontrollbalansräkning, ansvar och 11

ansvarstalan, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2008/09 s. 803 

 Dnr JURFAK 2008/90, s. 9 ff12
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effektiva och som fungerar bäst som borgenärsskydd. För att utvärdera reglernas samhälls-

ekonomiska effektivitet kommer ett rättsekonomiskt perspektiv tas. Uppsatsen kommer utreda vilka 

regler som skyddar borgenärerna bäst samt vilken funktion reglerna har. 

Följande frågeställningar kommer att undersökas för att uppnå syftet: 

- Vad innebär de svenska reglerna om tvångslikvidation i 25 kap. ABL och hur utdöms styrelsens 

ansvar?  

- Hur effektiva är de svenska reglerna om tvångslikvidation när ansvar ska åläggas styrelsen?  

- Hur effektiva är de svenska reglerna om tvångslikvidation och australiensiska reglerna om 

”insolvent trading” i sin handlingsdirigerande effekt? 

- Hur ser de australiensiska reglerna om ”insolvent trading” ut och vad är likheterna respektive 

skillnaderna mellan dem och de svenska reglerna om tvångslikvidation? 

- Vilka regler är mest effektiva ur en borgenärs perspektiv, de svenska eller de australienska?  

- Vilken funktion har de svenska respektive det australiensiska reglerna? 

- Finns det skäl att ändra det svenska reglerna? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla privata aktiebolag. Publika bolag, kommer inte studeras i 

uppsatsen då de borgenärsskyddsproblem som uppstår i privata aktiebolag ofta undviks i publika 

aktiebolag då många borgenärer noga avtalsreglerar sina förhållanden med publika bolag. Även de 

regler om lagstadgat lägsta aktiekapital som finns i det svenska rättssystemet men inte det 

australienska undersöks bättre om fokus läggs på privata bolag.  

Avgränsning sker även genom att uppsatsen bara utreder de ansvar som kan åläggas styrelsens 

ledamöter. Aktieägarnas, ”shadow directors" och ”de facto-directors" ansvar lämnas därhän. 

1.4 Metod och teori  

Genom att undersöka de traditionella rättskällorna utreds i uppsatsen de svenska och australiensiska 

rättsreglerna. Inom svensk rätt betyder det att lagtext, förarbeten, praxis och rättsfall undersökts.  13

Särskilt fokus har lagts på just förarbeten och doktrin då lagtexten i 25 kap. ABL rörande 

tvångslikvidation inte är särskilt utförlig och lämnar mycket utrymme för fria bedömningar. 

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 2113
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Uppsatsen undersöker ändamålet med de svenska reglerna med hjälp av teologisk tolkning av den 

svenska lagtexten. I utredningen av den australienska rätten har även lagtext, rättsfall och doktrin 

studerats. Fokus har lagts på lagtexten som, i jämförelse med den svenska, är mer utförligt 

utformad. Det finns gott om australiensisk doktrin på området som undersökts och använts. Även 

praxis är välutvecklat på området och har använts i arbetet för att undersöka och utvärdera den 

australiensiska rätten.  

Uppsatsen är till stor del normativ i sin analys då den syftar till att utreda vad som är den rätta och 

mest förmånliga regleringen, den svenska eller den australiensiska. Källan till den normativa 

analysen är till stor del doktrin då det är där normativa åsikter uttryckts mest. 

Komparativ metod kommer att användas för att jämföra reglerna i svensk och australiensisk rätt 

men fokus ligger inte på jämförelsen utan på utvärderingen av reglernas funktion och syfte i 

respektive rättssystem. I centrum för uppsatsen ligger, utvärderingen av effektiviteten av reglerna 

och i hur stor utsträckning de uppfyller sitt borgenärsskyddande syfte för det är just borgenärens 

perspektiv som åläggs i uppsatsen. Då uppsatsen utgår från ett borgenärsperspektiv ligger 

utvärderingen av hur effektiva reglerna är och i hur stor utsträckning de uppfyller sitt borgenärs-

skyddande syfte i centrum.  

För att utvärdera reglernas samhällsekonomiska effektivitet kommer en rättsekonomisk analys att 

göras. Aktiebolagsrätten är uppbyggd kring att skapa ett så pass effektivt företagande och gynnsam 

samhällsekonomi som möjligt. 

Genomgående i uppsatsen har uttrycket ”kritisk kapitalbrist” använts för att beskriva ett bolag som 

är antingen insolvent eller insufficient. Lindskog använder i sin bok ”Kapitalbrist i aktiebolag”  14

ordet för att beskriva en situation där halva aktiekapitalet är förbrukat men ordet används istället 

med den förstnämnda betydelsen i uppsatsen eftersom Australien inte har något lagstadgat krav på 

ett lägsta aktiekapital.  

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag14
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1.4.1 Komparativ metod 

Den komparativa metoden försöker förstå likheter och skillnader mellan de olika rättssystemen 

genom att jämföra dem med varandra.  Användningen av en komparativ metod ger möjlighet att 15

jämföra rättsordningar och se brister och fördelar genom att förhålla sig kritisk. Uppsatsen syftar till 

att med hjälp av den komparativa metoden visa på skillnaderna mellan de svenska och 

australiensiska rättsreglerna vid kritisk kapitalbrist. Som nämnts tidigare är det reglernas funktion 

som uppsatsen syftar till att utreda, varför den komparativa metoden passar väl även i detta syfte.   16

Genom funktionell komparativ metod jämförs funktionen av två olika rättssystem. Varje rättssystem 

stöter i grund och botten på ungefär samma problem. Problemen löses ofta på ungefär samma sätt 

med ungefär samma resultat. Funktionell komparativ analys är till för att bortse från  

begreppsskillnader och att undvika att låsa fast sig i begrepp. Metoden ser i stället till funktionen av 

en rättsregel.  När komparativ metod används måste en faktisk jämförelse av systemen göras. Det 17

sker i uppsatsens femte, sjätte och sjunde kapitel. Viktigt att ha i åtanke när komparativ metod 

används är att tolkningen av rätten är subjektiv. Den svenska juristen tolkar ofta i första hand rätten 

ur ett svenskt perspektiv vilket man alltid bör vara vaksam på vid tolkning av utländsk rätt. 

Självklart ska ett objektivt tolkningsätt eftersträvas.   18

En rättstransplantation innebär att man hämtar rättsregler från en utländsk rättsordning och 

införlivar dem i ett annat lands rättsordning precis som rättsreglerna ser ut i landet där reglerna har 

sitt ursprung. Uppsatsen eftersträvar inte att föreslå en rättstransplantation av de australiensiska 

reglerna till svensk rätt eftersom tvångslikvidationsreglerna i ABL är en del av ett större system av 

borgenärsskydd och kapitalskydd.  19

När två rättsystem kompareras kommer dess olika språkbruk leda till att språk och termer måste 

översättas och förklaras. För speciella australiensiska rättsinstitut används de australiensisk-

engelska termerna genomgående i uppsatsen. Rättsinstitutet förklaras, översätts och jämförs med 

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 14115

 Ibid, s. 152 ff16

 Ibid, s. 152 f17

 Ibid, s. 141 ff18

 Ibid, s. 157 f19
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liknande svenska rättsinstitut när termen används första gången. Till exempel används ”insolvent 

trading” och ”voluntary administration” genom hela uppsatsen. 

1.4.2 Rättsekonomisk analys 

Traditionell juridisk metod ger inget utrymme för utvärdering av den ekonomiska effekten av 

lagstiftningen.  Rättsekonomisk analys låter oss analysera rätten ur ett samhällsekonomiskt 20

perspektiv för att se vilka rättsregler medför mest nytta för samhället.  Eftersom ett grundsyfte med 21

uppsatsen är att utvärdera reglernas effektivitet passar en rättsekonomisk analys väl.  

Rättsekonomi försöker visa hur välstånd skapas och utvärdera den samhällsekonomiska effekti-

viteten av en rättsregel eller ett rättsinstitut.  Rättsekonomisk analys är både positiv och normativ. 22

Positiv i den mening att den förklarar och analyserar rätten som den är och normativ i den mening 

att den utvärderar vilka rättsregler som är bäst för samhällsekonomin.  23

Ekonomisk effektivitet definieras antingen som Kaldor Hicks-effektivitet eller pareto-effektivitet.  24

Pareto-effektivitet innebär att en viss transaktion, regel, åtgärd eller agerande ökar välfärden för 

åtminstone en individ utan att välfärden minskas för någon annan. Kaldor Hicks-effektivitet 

definierar effektivitet genom som att den totala välfärden för alla individer blir högre i och med en 

transaktion eller ett agerande.  

Kaldor Hick-effektivitet kan anses vara ett mer realistiskt effektivitetsmått än pareto-effektivitet. En 

situation där den totala välfärden ökar är lättare att uppnå än att någon får det bättre utan att någon 

får det sämre. Om den vinnande gruppen, de vars välfärd ökar enligt Kaldor Hicks- effektivitets-

mått, kompenserar den förlorande gruppen leder Kaldor Hicks-effektiviteten även till pareto-

effektivitet. Pareto-effektivitet respekterar individers rättigheter tillskillnad från Kaldor Hicks-teorin 

som bara fokuserar på den totala välfärden. Ett grundantagande inom rättsekonomisk teori är 

utgångspunkten att alla människor beter sig rationellt.   25

 http://svjt.se/svjt/2004/108 och Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, u., 1, s. 16020

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 9 f21

 Ibid, s. 9 f 22

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 17823

Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag En lärobok, s. 35 ff24

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 176 f 25

http://svjt.se/svjt/2004/108
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Aktiebolag är starkt styrda av ekonomiska intressen och rättsekonomiska perspektiv som principal 

agent-problematiken, transaktionskostnader och informationssymmetri passar väl för att utvärdera 

effekten av reglerna.  

Det finns en intressekonflikt mellan borgenärer och aktieägare i ett bolag. Denna intressekonflikt 

kommer att analyseras med hjälp av principal agent-problematiken och problemen kring 

informationsasymmetri. Transaktionskostnaderna för att ingå ett avtal för borgenärerna och bolaget 

att ökar med en detaljerad och otydlig lagstiftning. Informationen om vad som är gällande rätt är 

svåråtkomlig och otydligt vilket leder till ökade transaktionskostnader.  26

1.4.2.1 Transaktionskostnader 

Enligt transaktionskostnadsteorin betungas alla transaktioner av kostnader som påverkar den 

ekonomiska effektiviteten av transaktionerna. De kostnader som uppstår är kostnader för identifiera 

en avtalspart, förhandla avtalet samt genomföra avtalet. Transaktionskostnadsteorin har som 

utgångspunkt att personer är egennyttiga och begränsat rationella på grund av informationsbrist 

vilket leder till opportunism.  Coase-teoremet kan visa vilka effekter transaktionskostnaderna får. 27

Teoremet visar att i en värld utan transaktionskostnader kommer marknaden självt att fördela 

resurserna på det mest effektiva sättet. Hur rättigheter fördelas mellan individer tas ingen hänsyn till 

i teoremet. Utan transaktionskostnader kommer marknaden frivilligt att uppnå det mest effektiva 

resultatet och behovet av lagstiftning upphör. På de områden av marknaden där misslyckanden har 

skett i och med att transaktionskostnader existerar visar dock coase-teoremet att lagar och annan 

statlig inblandning kan behövas för att minska transaktionskostnaderna.  28

1.4.2.2 Informationsasymmetri 

När ett aktiebolag sluter avtal med en borgenär föreligger det ofta informationsasymmetri. Bolagets 

ledning besitter många gånger ett informationsövertag över borgenärerna. Borgenärerna har svårt att 

beräkna risken avtalet innebär på grund av informationsunderläget. Risken blir svårberäknad 

eftersom borgenären inte vet om bolaget kommer förändra sitt beteende efter att avtalet ingåtts, 

rättsekonomin benämner problemet för moral hazard. Problemet leder ofta till högre räntor på lån 

och sämre kreditvillkor. Vilket i sin tur leder till att de bolag som är ekonomiskt stabila inte 

 Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, u., 1, s. 21226

 Kraakman, R, mfl, The Anatomy of Corporate Law, s. 116 ff27

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 187 ff28
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accepterar villkoren och väljer att inte sluta avtal. Moral hazard leder i sin tur till att kvar, villiga att 

sluta avtal, finns i stället bara de riskbenägna och instabila. Inom rättsekonomin kallas nyss nämnda 

problem för adverse selection.  Adverse selection tar sitt uttryck i det begränsade personliga 29

ansvaret aktieägare åtnjuter. Aktieägarna och styrelsen kan göra affärer utan att riskera mer än det 

de satt in i bolaget vilket gör dem mer riskbenägna. Borgenären har i sin tur ofta lite information om 

aktieägarnas och bolagets riskbenägenhet vilket leder till högre räntor.   30

1.4.2.3 Över- och underinvesteringsproblematik  

Över- och underinvesteringsproblematiken har sin grund i den intressekonflikt som föreligger 

mellan aktieägarna och bolagets borgenärer. Överinvesteringsproblemet uppstår när aktieägarna 

känner en ökad vilja att ta risker i en situation där bolaget är finansierat av mycket lånat kapital i 

förhållande till eget kapital eftersom risken tas på borgenärernas bekostnad. På grund av 

överinvesteringsproblematiken höjer borgenärerna räntorna för att kompensera för den risk som 

problemet skapar.  Underinvesteringsproblemet aktualiseras när ett bolaget lider av kapitalbrist. I 31

en sådan situation skulle bara borgenärerna gynnas av att en investering genomförs vilket leder till 

att styrelsen och aktieägarna har litet incitament till att genomföra investeringen.   32

Bolag värderas ofta genom ”going concern” vilket betyder att bolagets värde sätts efter de 

lönsamma investeringar som bolaget förväntas göra i framtiden vilket påverkas negativt av 

underinvesteringsproblematiken. En högre skuldsättning gör att bolaget kommer att fatta 

investeringsbeslut som inte är optimala och undvika vissa lönsamma investeringar för att agera i 

aktieägarnas intresse.  Underinvesteringsproblemet förekommer till exempel under rådrumsfristen 33

i en tvångslikvidationssituation eftersom investeringar till största del gynnar borgenärerna och inte 

aktieägarna i en sådan situation. Både över- och underinvesteringsproblemet är en del av 

informationsasymmetriproblematiken.  34

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 8529

 Ibid, s. 18730

 Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, u., 1, s. 161 ff31

 Ibid, s. 162 ff 32

 Ibid s. 16833

 Ibid s. 186 f 34
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1.4.2.4 Principal agent-problematik  

Principal agent-problematik innebär att en uppdragstagare (agent) som handlar rationellt och 

nyttomaximerande inte alltid enbart handlar i sin uppdragsgivares (principal) intresse. Principalen  

har svårt att övervaka agenten medan agenten har ett informationsövertag om hur denne kommer 

agera. I ett aktiebolag är aktieägarna principalen och styrelsen agenten samtidigt som en borgenär 

kan vara principal och aktieägarna agenten. Principalen har ofta stora kostnader för att övervaka 

agenten för att motverka opportunism hos agenten. För att minska övervakningsproblematiken 

används ofta garantier och utfästelser.   35

1.4.2.5 Collective action-problematik 

Collective action är en problematik som återfinns inom ekonomisk teori och aktualiseras när två 

eller flera individer ska tillgodogöra sig kollektiva nyttigheter (public good) genom att samarbeta. 

Problemet består i att varje individs individuella nytta genom att organisera sig är för liten för att 

individerna ska organisera sig. Anledningen till att samarbete inte sker är de transaktionskostnader 

individerna har för att samarbeta och free-rider-problematiken. Collective action-problematik 

förekommer i denna uppsatskontext när australienska borgenärer ska organisera sig för att föra en 

gemensam ”insolvent trading”-talan.  36

1.4.2.6 Kritik mot rättsekonomisk analys 

Rättsekonomisk analys inriktar sig enbart på att utvärdera lagstiftningens effektivitet. Många gånger 

är det missvisande eftersom många andra faktorer som påverkar att lagstiftningens uppbyggnad 

förbises. Syftet med en lagregel är inte alltid ökat ekonomiskt välstånd.  Aktiebolagsrättsligt passar 37

dock rättsekonomisk analys väl eftersom aktiebolag strävar efter att öka ägarnas ekonomiska 

välstånd. Ytterligare kritik som framförts mot rättsekonomisk analys är antagandet om att alla 

människor agerar rationellt och alltid gör nyttomaximerande val, vilket inte alltid stämmer.  38

Rättsekonomisk analys bygger på antaganden som förenklat världens komplexitet.  Till exempel är 39

det svårt att mäta den totala välfärden vilket många ekonomiska teorier förutsätter att man kan 

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s.18335

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 67 36

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 211 ff37

 Ibid s. 216 f38

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 225 39
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göra.  Den rättsekonomiska analysen bygger till stor del på antaganden, vilket leder till att 40

sanningsgraden i slutsatserna kan vara svårbevisade.  41

1.5 Litteratur 

Doktrin på området tvångslikvidation och det personliga betalningsansvaret är omfattande. En 

utvärdering av reglernas funktion är uppsatsens syfte och stor vikt har därför fästs vid doktrin, 

artiklar och kommentarer till lagstiftningen. De böcker som använts mest för att utreda den svenska 

rätten är Lindskogs ”Kapitalbrist i aktiebolag” och Anderssons ”Kapitalskyddet i aktiebolag”. 

”Insolvens trading” är väl omskrivet i australiensisk doktrin. Eftersom det är praktiskt svårt att få 

tag på australiensisk litteratur har få fysiska böcker använts däremot har många internetkällor 

kommit till nytta.. Framförallt har boken ”Company directors’ liability for insolvent trading” 

studerats för att undersöka de australiensiska reglerna. En internetkälla som varit till stor hjälp är 

Australiens motsvarighet till finansinspektionen ”Australian Security & Investment Commissions” 

hemsida (asic.gov.au). 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar. I den första delen behandlas de nationella reglerna i Sverige och 

Australien. Del nummer två utvärderar reglernas funktion och effekt. Först beskrivs de 

australiensiska reglernas funktion i kapitel fyra och sedan jämförs funktionen av Sveriges 

tvångslikvidationsregler och Australiens ”insolvent trading”-regler i kapitel fem. I uppsatsen sista 

del görs en rättsekonomisk analys av funktionen av de båda rättssystemens regler. En slutsats följer 

sedan där frågan om de svenska reglerna bör ändras till att överensstämma mer med australiensisk 

rätt. 

 Korling, F, Zamboni, M (red.), Juridisk Metodlära, s. 17740

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 21541

http://asic.gov.au
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2   Svensk rätt 

2.1 Introduktion till reglerna om tvångslikvidation 

Reglerna om styrelsens personliga ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag finns i 25:13-20 a ABL. 

Reglerna behandlar ansvaret för styrelsen vid kritisk kapitalbrist. Med kritisk kapitalbrist menas, i 

svensk kontext, att halva aktiekapitalet är förbrukat. I en sådan situation kan styrelseledamöterna bli 

personligt betalningsansvariga för de skulder bolaget dragit på sig från tidpunkten då kritisk 

kapitalbrist uppstod tills att handlingsplikten uppfylls och det personliga ansvaret upphör.  Enligt 42

den handlingsplikt som åligger styrelsen är det tvingande för styrelsen att upprätta en 

kontrollbalansräkning enligt 25:13 ABL när det finns skäl för styrelsen att anta att halva 

aktiekapitalet är förbrukat. Även ett misslyckat utmätningsförsök mot bolaget aktiverar 

handlingsplikten och tvingar styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning.  I de fall där den 43

upprättade kontrollbalansräkningen visar att halva det registrerade aktiekapitalet är förbrukat ska 

styrelsen kalla till en kontrollstämma.  Om likvidation inte sker kan ett personligt betalningsansvar 44

åläggas styrelsen.  45

På kontrollstämman läggs kontrollbalansräkningen fram och aktieägarna får rösta om bolagets 

framtid, kontrollstämman ska varsko aktieägarna om att bolaget befinner sig i ekonomisk kris.  46

Valet står mellan att avveckla bolaget omedelbart eller att genomföra räddningsåtgärder som 

tillexempel en rekonstruktion. Väljs det senare alternativet har bolaget åtta månader på sig att 

hantera kapitalbristen (rådrumsfristen) innan en andra kontrollstämma ska hållas enligt 25:16 ABL. 

Under den andra kontrollstämman läggs en andra kontrollbalansräkning fram av styrelsen. Visar 

inte den andra kontrollbalansräkningen att bolaget egna kapital uppgår till minst hela det 

registrerade aktiekapitalet måste bolaget genast likvideras.  Om likvidation inte sker kan ett 47

personligt betalningsansvar åläggas styrelsen.  48

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 16 samt NJA 2012 s 85842

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 18ff och 39 ff43

 Stattin, Daniel, Några frågor om personligt betalningsansvar i aktiebolag, Juridisk Tidskrift, Nr 1 2009/10 s. 12644

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 1945

 Prop. 1975:103, s. 501 46

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 255 ff47

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 1948
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2.2 Handlingsplikten 

Enligt 25:13 ABL åläggs styrelsen en aktivitetsplikt också kallat för handlingsplikt. Aktivitets-

plikten tvingar styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning genast när det finns skäl att anta att 

bolagets egna kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet. Skäl att anta ska förstås som 

att styrelsen ska inse eller borde inse att kritisk kapitalbrist föreligger.  Aktivitetsplikten utlöses vid 49

misstanke om kritisk kapitalbrist. Kapitalbristen behöver därför inte vara konstaterad för att 

aktivitetsplikten ska inträda. Aktivitetsplikten kräver att styrelsen håller sig konstant uppdaterad om 

hur det går för bolaget och dess affärer.   50

Frågan om när misstanke om kritisk kapitalbrist ska fattas är diskuterad i både doktrin och praxis . 51

Situationer som bör uppmärksammas av styrelsen som möjliga indikationer på kapitalbrist och 

möjlig start av aktivitetsplikten är till exempel en misslyckad affär och ägarförändringar som kan 

påverka värdet på bolaget.  52

Bedömningen av om aktivitetsplikten startat eller ej ska ske objektivt. Kan det vid en viss tidpunkt 

anses som naturligt och normalt att fatta misstanke om att kapitalbrist föreligger inträder aktivitets-

plikten för styrelsen och kontrollbalansräkning nummer ett ska upprättas.  Den ekonomiska 53

bedömningen som sedan sker i kontrollbalansräkningen är en sufficiensbedömning, det vill säga en 

bedömning av hur förhållandet mellan bolagets skulder och tillgångar ser ut.  I kontrollbalans-54

räkningen får vissa uppskrivningar av exempelvis anläggningstillgångar göras för att en mer 

rättvisande bild av bolagets faktiska ekonomiska situation ska ges enligt 25:14 ABL.   55

Det åligger styrelsen att när kontrollbalansräkningen upprättats kalla till en kontrollstämma. På 

kontrollstämman övergår beslutsrätten till aktieägarna.  Tar de beslutet att inte likvidera bolaget 56

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 25849

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 39f50

 bla NJA 2009 s 210 och NJA 2012 s 85851

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 4252

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. s 258 samt Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 43 samt NJA 2012 s 53

858

 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, s. 33254

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 62 f55

 Ibid, s.81 56
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omedelbart inleds en åtta månaders rådrumsfrist och bolaget får försöka komma på fötter igen. Efter 

utgången av rådrumsfristen ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning, kontrollbalans-

räkning nummer två, och kalla till en andra kontrollstämma. På stämman får aktieägarna återigen 

rösta om bolagets framtid. Om kontrollbalansräkning nummer två inte visar att bolagets hela 

aktiekapital är täckt av eget kapital måste bolaget likvideras. Röstar aktieägarna för att bolaget ska 

fortsätta drivas även om det inte uppfyller kapitalkravet är det tvingande för styrelsen att ansöka om 

bolaget likvidation hos tingsrätten enligt 25:17-18 ABL.  57

2.3 Det personliga betalningsansvaret  

Om styrelsen misslyckas med att uppfylla handlingsplikten enligt tvångslikvidationsreglerna 

uppstår ett personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna. Betalningsansvaret är ett medansvar 

som gäller vissa av bolagets skulder. De skulder som omfattas är de skulder som ådragits när 

bolagets halva aktiekapital var förbrukat men någon kontrollbalansräkning inte upprättats enligt 

styrelsens handlingsplikt. Om bolaget själv inte kan betala dessa skulder i en konkurs eller 

likvidation blir styrelsen personligen betalningsskyldiga för dessa enligt 25:18 ABL.  Bevisbördan 58

för styrelsens medansvar ligger primärt på borgenärerna men beror på den specifika situationen och 

omständigheterna i övrigt.   59

Styrelseledamoten kan bli personligt betalningsansvarig enligt tre olika grunder. Ansvar kan 

utkrävas för att man ej har upprättat kontrollbalansräkning nummer ett i rätt tid eller inte alls. 

Ansvarig kan ledamöterna även bli för att man inte har sammankallat första kontrollstämman i rätt 

tid eller inte alls. Om ledamöterna underlåtit att ansöka om likvidation hos tingsrätten enligt 25:17 

ABL om hela aktiekapitalet inte är täckt vid andra kontrollstämman och aktieägarna röstar emot en 

likvidation av bolaget blir dem även ansvariga.  Eftersom medansvar för bolagets skulder är en 60

ingripande påföljd bör rekvisiten för medansvar tillämpas restriktivt.  Om en styrelseledamot kan 61

visa att de inte har agerat försumligt utdöms inget personligt medansvar för bolagets förpliktelser.  62

Det som diskuteras i störst utsträckning i litteratur och praxis angående tvångslikvidationsreglerna 

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 256 ff57

 Sandström,T, Svensk aktiebolagsrätt, s. 330 58

 Leffler, Teodor, Kontrollbalansräkning, ansvar och ansvarstalan, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2008/09 s. 803 59

 Ibid, s. 12160

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 11961

 Ibid, s. 179 ff62
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är när styrelsen har skäl att anta att kritisk kapitalbrist föreligger och vilket typ av agerande som kan 

anses försumligt respektive vilka ageranden hos styrelsen som kan leda till ansvarsfrihet. 

2.4 Syftet bakom lagstiftningen 

Lagreglerna om tvångslikvidation och personligt betalningsansvar för styrelseledamöter är en del i 

ABLs borgenärsskydd. Reglerna om personligt betalningsansvar för styrelsen vid tvångslikvidation 

måste därför alltid ses i ljuset av övriga borgenärsskydds- och kapitalskyddsregler i ABL.  63

Benämningarna borgenärsskydd och kapitalskydd är båda i sig själv avslöjande för vilket syfte 

reglerna har. Reglerna är till för att skydda borgenärernas intresse av att få sina fordringar betalda 

och att hålla kvar kapital i bolaget samt undvika konkurs.  Anledningen till att det uppställs ett 64

borgenärs- och kapitalskydd i ABL är enligt många omsättningsintresset. Det ska inte anses som allt 

för riskfyllt att antingen låna ut pengar eller leverera varor på kredit till ett aktiebolag.  Eftersom 65

aktiebolagets grundidé, personlig ansvarsfrihet, kan ses som en risk av borgenärerna måste 

borgenärerna ges vissa försäkringar om att de kommer att få sina fordringar betalda. Syftet är att 

skapa en balans mellan borgenärernas och aktieägarnas intresse.  66

Reglerna om tvångslikvidation tar sikte på situationer där kapitalbristen är mycket kritisk och 

bolaget ligger nära konkurs. Att ställa ett krav på bolagets styrelse att de ska hålla sig uppdaterade 

om den ekonomiska situationen och agera om kritisk kapitalbrist föreligger har av lagstiftaren 

ansetts naturligt, trots att personligt betalningsansvar är en mycket ingripande åtgärd. Reglerna är 

handlingsdirigerande och syftar till att tvinga styrelsen att hålla sig uppdaterad om bolagets 

situation och inte ta för stora risker på borgenärernas bekostnad.   67

Intresset av att konkursmässiga bolag ska avvecklas i tid medan det fortfarande finns pengar att 

betala borgenärerna kallas för avvecklingsintresset och är ett ytterligare starka ändamålen med 

lagstiftningen.  68

 Pehrson, Lars, Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, Juridisk 63

Tidskrift, Nr 3 2005/06 s. 667

 Prop. 2000/01:150, s. 34 f64

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 11 ff 65

 Pehrson, Lars, Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, Juridisk 66

Tidskrift, Nr 3 2005/06 s. 667

 Prop. 2009/10:61, s. 12 ff67

 Stattin, Daniel, Några frågor om personligt betalningsansvar i aktiebolag, Juridisk Tidskrift, Nr 1 2009/10 s. 12668
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3   Australiensisk rätt 

3.1 Kort om australiensisk bolagsrätt  

Det australiensiska rättssystemet är uppbyggt av en blandning av ”common law” och skriven lag. 

Systemet påminner om rättssystemet i Storbritannien.  Australiensisk rätt bygger i grunden till stor 69

del på engelsk rätt och har hämtat många av sina grundidéer och stadganden från England. 

”Insolvent trading” är en sådan regel där inspiration hämtats från Englands regler om ”wrongful 

trading”. Reglerna om ”wrongful trading” kommer därför att kort beskrivas i slutet av detta kapitel 

för att vinna ökad förståelse för det australienska reglerna. 

Reglerna om Australiens motsvarighet till aktiebolaget hittas i Corporation Act från 2001. Den 

australienska bolagsformen utan personligt ansvar liknar i stora delar det svenska aktiebolaget men 

det finns även skillnader mellan det svenska och australiensiska aktiebolaget. En grundläggande 

skillnad är att i australiensisk rätt finns det inget lagstadgat krav på ett lägsta aktiekapital. 

Aktiekapitalets storlek bestäms av bolaget självt och registreras sedan hos australiensiska 

bolagsverket. Precis som Sverige har Australien regler om publika och privata aktiebolag. I 

Australien heter det privata aktiebolagsformen ”proprietary companies" och den publika 

aktiebolagsformen ”public companies”. Inga av dessa former har något lagstadgat krav på minsta 

aktiekapital.  70

Borgenärsskyddet har en central roll i australiensiska bolagsrätten. Borgenärsskyddet är till skillnad 

från i svensk rätt inte uppbyggt kring något lagstadgat aktiekapital utan reglerna fokuserar i stor 

utsträckning på bolagets betalningsförmåga och borgenärernas avtal med bolaget. Eftersom 

Australien inte har något lagstadgat krav på aktiekapital finns det inga lagregler motsvarande våra 

regler om tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist. Australien har i stället infört reglerna om 

”insolvent trading” för att skydda borgenärer i kritiska kapitalbristsituationer.   71

”Insolvent trading”-reglerna ålägger styrelsen i ett insolvent bolag personligt betalningsansvar för 

de skulder som inte bolaget själv kan betala i en konkurs eller likvidation. Under en likvidationen är 

det likvidatorn som kan kräva att bolagets ledning personligen ska ansvara för de skulder bolaget 

 http://www.pwc.com.au/legal/assets/GuideBusiness2011.pdf, s.169

 Corporation Act 2001 70

 http://www.pwc.com.au/legal/assets/GuideBusiness2011.pdf, s. 1171

http://www.pwc.com.au/legal/assets/GuideBusiness2011.pdf
http://www.pwc.com.au/legal/assets/GuideBusiness2011.pdf
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inte kan betala. En enskild borgenär som ej fått sin fordran betald när bolaget gått i konkurs eller 

likvideras kan även själv, med likvidationstillstånd, utkräva ansvar från styrelseledamöterna. Det 

finns en generell plikt för styrelsen att i insolvenssituationer agera för borgenärernas bästa till 

skillnad från i solvenssituationer då styrelsen ska agera i aktieägarnas bästa intresse.  72

3.2 ”Insolvent trading”  

Reglerna om ”insolvent trading” ger styrelsen ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder i 

kapitalbristsituationer. Styrelseledamöterna blir ansvariga om skulderförbindelser ingås av bolaget  

medan det är insolvent och skulderna ej kan betalas av bolaget i dess konkurs. Reglerna om 

”insolvent trading” finns i Corporations Act (CA) section 588 G till Z. I likhet med svensk rätt 

regleras styrelsens personliga ansvar i kapitalbristsituationer i bolagsrättslig lagstiftning. Reglerna 

om ”insolvent trading” tar sikte på att motverka kritisk kapitalbrist och utkräva ansvar i kritiska 

kapitalbristsituationer precis som de svenska reglerna om tvångslikvidation gör. 

Enligt ”insolvent trading”-reglerna utvärderas kapitalbristen i ett bolaget genom en insolvens-

bedömning görs. Bedömningen avgör bolagets ekonomi efter bolagets möjlighet att betala sina 

skulder när de förfaller till betalning.  Ansvarig för ”insolvent trading” blir den som är styrelse-73

ledamot i ett bolag när bolaget åtar sig en skuld när bolaget är insolvent eller bolaget blir insolvent i 

och med ett nytt skuldåtagande. För att ansvar ska kunna utdömas måste det finnas en rimlig 

möjlighet för en styrelseledamot att misstänka att bolaget är eller kommer bli insolvent. Om en 

styrelseledamot inte hindrar att bolaget ådrar sig en skuld när styrelseledamoten borde eller bort 

förstått att bolaget är eller kommer bli insolvent blir styrelseledamoten personligt 

betalningsansvarig. Ansvaret för ”insolvent trading” blir den som är styrelseledamot vid tiden för 

skuldåtagandet. Vem som är styrelseledamot definieras i section 9 i CA. Styrelseledamot är den som 

lagenligen valts till styrelseledamot men stadgandet omfattar även så kallade ”shadow directors” 

och ”de facto directors".  Även de svenska regleringen om tvångslikvidation kan omfatta ”shadow 74

directors” och ”de facto directors" men enligt den avgränsnings som gjorts i uppsatsen kommer 

ansvaret för dessa ej att behandlas.  75

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 272

 Ibid, s. 2 och 99 ff73

 Ibid, s. 274

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s.12275
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3.2.1 Insolvensbedömningen 

För att personligt betalningsansvar ska inträda för styrelsen måste bolaget vara insolvent. 

Definitionen av solvens och därmed indirekt insolvens finns i section 95A CA. Solvens definieras 

som förmågan att betala skulder när de förfaller till betalning vilket leder till att motsatsen, det vill 

säga, oförmågan att betala sina skulder när de förfaller till betalning är definitionen av insolvens. 

Bedömningen som domstolen alltså gör när de ska utvärdera ett bolags eventuella insolvens är om 

bolaget kan eller inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning, ett så kallat cash-flow-

test.  Definitionen av solvens i CA är relativt nyligen införd och ganska fåordig. Domstolarna har 76

därför tagit hjälp av definitionen av solvens i den australienska Bankruptcy Act  när de har tolkat 

CAs definition av solvens och insolvens.  77

Då definitionen av insolvens i lagtexten är kort har en diskussion skapats i Australiens domstolar 

och doktrin. Varierande åsikter har framförts angående vilka skulder, tillgångar och affärshändelser 

som ska beaktas vid en insolvensbedömning. En åsikt som vunnit stor respekt och allmängiltighet är 

att tillfällig likviditet inte är det samma som insolvens. Det är viktigt att skilja på likviditet och 

långvarig och obotlig kapitalbrist i ett bolag.  Diskussion har även förts om i vilket tidsskede 78

domstolen och styrelseledamöterna ska utvärdera bolagets insolvens. Det menas att insolvens-

bedömningen ska göras i det ögonblick när bolaget ådrog sig en skuld. Utrymme för att ge bolaget 

tid att få in likvida medel för att betala skulderna finns inte.  Andra  menar dock att företagets 79 80

möjlighet att låna kapital ska tas med i insolvensbedömningen. Något som står klart är att en 

eventuellt framtida lyckad affär inte ska beaktas vid bedömning av företagets insolvens. En sådan 

anses för osäker för att kunna inräknas som tillgångar.  Även diskussionen kring hur 81

insolvensbedömningen ska göras är livlig men finns det vissa metoder och hjälpmedel som 

domstolarna enats om och använder. I rättsfallet Metropolitan Fire Services Pty Ltd v Miller  82

uttryckte domaren vikten av att se till bolagets hela ekonomiska bild vilket innebär även bolagets 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 102. Se även s. 36 om effektiviteten av cash-76

flow-testet. 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 102 f och Stargard Security Systems Pty Ltd v 77

Goldie
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 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 10381

 (1997) 23 ACSR 699.82



!23

möjlighet att låna medel för att betala skulder, om tiden för betalning av en skuld utökas vid 

exempelvis en påminnelsefaktura samt om bolaget får några inkomster under påminnelsetiden.  

I rättsfallet Quick v Stolans Pty Ltd  gjordes en lista på frågeställningar som bör undersökas när det 83

ska avgöras om ett bolag är insolvent eller ej. Domstolen ska undersöka följande; alla bolagets 

skulder för att avgöra vilka skulder bolaget har som är förfallna till betalning, alla bolagets 

tillgångar för att avgöra vad som är likvida medel och ej, bolagets förväntade cash-flow ska 

utvärderas genom att framtida förväntade försäljningar och kostnader för dessa räknas bort och till 

sist ska de avtal som finns med banker och aktieägare kontrolleras för att kostnadsberäkna och 

riskallokera framtida inkomster och utgifter för företaget.  84

I section 588E CA finns vissa lagstadgade presumtioner för insolvens som kan användas som 

hjälpmedel för att avgöra om ett företag är insolvent enligt section 588G. Om en ansökan om 

konkurs eller likvidation lämnas in presumeras bolaget ha varit insolvent under hela 12 

månadersperioden innan ansökan lämnades in om det kan konstateras att bolaget har varit insolvent 

någon gång under den 12 månadersperioden. Presumtionen skapar enkelhet i bedömningen om ett 

bolag var eller inte var insolvent när en skuldförbindelse ingicks. En styrelseledamot kan motbevisa 

prestationen genom att visa att bolaget inte var insolvent vid den tidpunkt som diskuteras för 

presumtiv insolvens. Om ett bolag misslyckas med att föra korrekt bokföring enligt section 286 CA 

presumeras bolaget vara insolvent under hela den period som bokföringen saknas för.  85

3.2.2 Vilka skulder gäller ansvaret? 

Om bolaget konstateras vara eller har vart insolvent kan en styrelseledamot bli personligen ansvarig 

för skulder bolaget ådragit sig under perioden bolaget var insolvent enligt section 588M CA. Det 

personliga ansvaret omfattar även skuldförbindelser som gjorde bolaget insolvent.  För att en skuld 86

ska omfattas av ”insolvent trading”-stadgandet får en skuld inte ha någon säkerhet vilket betyder att 

”insolvent trading”-reglerna är till för att skydda oprioriterade borgenärer utan säkerheter för sina 

fordringar i första hand.   87

 (1998) 29 ACSR 130.83

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 104 ff84
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Ett bolag kan ingå många olika typer av skuldförbindelser men inte alla anses leda till att en skuld 

ådragits enligt section 588G CA. Enligt section 588G CA finns två typer av skulder som, om de 

uppstår när bolaget är insolvent eller skapar insolvens, leder till ansvar att styrelseledamoten blir 

ansvarig för ”insolvent trading”. Första kategorin skulder kallas för ”deemed debts”. I section 

588G(1A) CA räknas ett antal handlingar upp som leder till en ”deemed debt” om handlingen utförs 

när bolaget är insolvent eller om handlingen leder till att bolaget blir insolvet. Några av de 

handlingar som räknas upp i section 588G(A1) CA är aktieutdelning, återköp av egna aktier och 

utföranden av icke kommersiellt motiverade transaktioner. Om bolaget således fattar beslut om en 

utdelning till aktieägarna medan bolaget är insolvent eller om utdelningen leder till insolvens så kan 

personligt ansvar utkrävas från styrelseledamöterna.  ”Deemed debts” är ofta tydliga handlingar 88

och det leder sällan till någon diskussion om en skuld ådragits eller ej. 

Annorlunda är det med den andra kategorin skulder som kan leda till ansvar för ”insolvent trading”. 

Det har sagts att en sådan skuld ska vara bestämd till ett specifikt belopp och frivilligt ingåtts av 

bolaget. Eftersom det inte finns någon definition av ordet ”debt,” det vill säga skuld, i lagtexten har 

en diskussion förts i praxis  kring vilka typer av skulder som kan omfattas av denna kategori av 89

skulder. I praxis konstaterat att även garantiutfästelser och andra ansvarsförbindelser anses kunna 

omfattas så länge bolaget har ingått skuldförbindelsen frivilligt och skulden kan bestämmas till ett 

visst belopp.  I praxis har det uttryckts att för att en skuld ska anses ha uppkommit krävs att 90

förpliktelsen kan uttryckas i likvida medel, betalningsförpliktelsen är tillfällig och det torde krävas 

att en positiv handling från bolagets sida . Skadestånd bör därför inte räknas som en typ av skuld 91

som kan leda till ansvar för ”insolvent trading” enligt section 588G CA.   92

Skulden även vara”incured”, det vill säga ingången eller ådragen, när bolaget var insolvent eller 

bolaget blev insolvent i och med att skuldförbindelsen ingicks för att ansvar för ”insolvent trading” 

ska kunna påföras en styrelseledamot. Inte heller ”incure” definieras i lagtexten och därför har en 

diskussion förts i praxis kring när en skuld kan anses ingången. Med uttrycket ”incure a debt” 

menas enligt praxis när ett bolag gör en utfästelse att betala en summa i framtiden. Även fast 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 388

 Hawkins v Bank of China89

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 4 f90

 Jelin Pty Ltd v Johnson och Castrisios v McManus91

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 73 ff92
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summan är ospecificerad och tiden när betalning ska ske är osäkert ska en skuld anses ådragen. Vad 

en skuld är och när en skuld anses ingången hör nära samman med varandra. Därför måste en 

domstol när de behandlar ”insolvent trading”-fall först konstateras om en skuld föreligger och sedan 

om den ingåtts eller ej.  93

Som nämnts ovan är det bara skulder i likvida medel som frivilligt ådras som omfattas av 

stadgandet i section 588G CA. I praxis har uttalats att det krävs viss flexibilitet och kommersiellt 

hänsynstagande när orden ”debt” och ”incure” tolkas eftersom branschpraxis kring skulder ser olika 

ut i olika branscher. Tillexempel kräver vissa branscher betalning direkt när en vara levereras och 

andra skickar en faktura i efterhand. Domstolar har både ansett en skuld varit ingången vid både 

leveranstillfället och fakturatillfället beroende på bransch. Eftersom inga klar riktlinje finns om när 

en skuld anses ådragen måste domstolen göra en enskild bedömning i varje fall utifrån bland annat 

branschpraxis. I rättsfallet Hawkins v Bank of China har det uttryckts att när det gäller garantier kan 

en skuld anses ingången redan vid garantiutfästelsen.  Det finns inget rätt svar på exakt vad en 94

skuld är och exakt när den ingåtts utan enskilda bedömningar måste göras i varje fall men principer 

som underlättar för domstolarna att göra bedömningen har som beskrivits utvecklats i praxis.   95

3.2.3 Det personliga ansvaret och handlingsplikten  

Det personliga betalningsansvaret och insolvensbedömningen hör nära samman. Det är styrelsens  

frånvaro av insolvensbedömning vid ingående av en skuldförbindelse som kan leda till ansvar för 

”insolvent trading” och personligt betalnings ansvar. Ansvaret inträder när styrelsen misslyckas med 

att motverka skuldåtaganden när bolaget är eller blir insolvent.  

Aktivitetsplikten enligt section 588G innefattar att ett skuldåtagande ska hindras av en styrelse-

ledamot när ledamoten har anledning att misstänka att bolaget är eller kommer bli insolvent i och 

med skuldåtagandet. Om skuldåtagandet ingås men styrelseledamoten misstänker eller borde ha 

misstänkt att insolvens föreligger bryter styrelseledamoten mot ”insolvet trading”-regleringen i 

section 588G CA. Även om eller att en förnuftig person i samma situation som styrelseledamoten 

skulle ha misstänk insolvens bryter ledamoten mot reglerna enligt section 588G(2) (b) CA.  96

Aktivitetsplikten kretsar således kring frågan om när det finns grund för en styrelseledamot att 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 94 ff93
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misstänka insolvens. Som övriga rekvisit för personligt betalningsansvar är även detta rekvisit 

omdiskuterat i praxis och doktrin på grund av den knapphändiga lagtexten. Lagtexten anger att om 

ledamoten, eller en förnuftig person i samma position i bolaget, skulle ha misstänkt kapitalbrist eller 

insolvent. Misstankebedömningen sker således objektivt. Specifik kompetens som en styrelse-

ledamot har tillskrivs honom men inte hela styrelsen. Om ledamoten tillexempel är anställd som 

ekonomichef i bolaget förväntas ledamoten misstänka eventuell kapitalbrist och insolvens tidigare 

än den som inte är lika insatt i bolagets ekonomi.  97

När man bedömer om en styrelseledamot uppfyllt sin aktivitetsplikt ställs höga förväntningar på 

styrelsens aktsamhet och omsorg. Ordet misstänka i lagtexten bör göra det relativt enkelt att påföra 

ledamöterna ansvar. Det har uttryckts i doktrin att ordet misstänka är för vagt och ospecificerat. 

Kritikerna menar att misstänka inte alltid omfattar lösa affärsbeslut och därför inte fyller rätt 

funktion. Man menar att ordet skapar osäkerhet kring när aktivitetsplikten inträder. Kritik mot 

uttrycket misstänka har även framförts på grunden att ordet inte är ett definierad kommersiellt 

uttryck och att det inte bör krävas av styrelseledamöter att det tar beslut baserat på en så pass 

odefinierad och vag term som misstänka.  Enligt den brittiska ordlistan Chambers  betyder ordet 98 99

suspicion, det vill säga misstanke översatt till svenska, att ha en känsla eller uppfattning som är 

baserad på mycket lite bevisning. Enligt section 588G(2) (a) CA ska misstankebedömningen även 

ske subjektivt. Ledamoten måste inte vara medveten om insolvensen för att bli ansvarig för 

”insolvent trading” det räcker att det finns indikationer på insolvens.  100

”Insolvent trading”-reglerna har även kritiserats för att de inte ger samma skydd till alla borgenärer 

utan skyddar riskbenägna borgenärer mer eftersom det enbart är oprioriterade och oskärade skulder 

som omfattas av ”insolvent trading”-reglerna.  101

3.2.4 Försvar mot anklagelser om ”insolvent trading”  

Även om en styrelseledamot konstateras vara ansvarig för ”insolvent trading” enligt rekvisiten i 

section 588G CA kan ledamoten undgå ansvar. I section 588H CA räknar lagstiftaren upp fyra 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 154 f97
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situationer som fritar en styrelseledamot från ansvar för ”insolvent trading” även om rekvisiten i 

section 588G CA är uppfyllda. Om styrelseledamoten hade rimlig anledning att förvänta sig att 

bolaget var solvent, om ledamoten hade fått information från en pålitlig person om bolaget 

ekonomi, om styrelseledamoten hade goda anledningar att inte delta i styrelsearbetet samt hade tagit 

alla rimliga åtgärder för att motverka insolvens. Om någon av de ovan uppräknade inträffat går 

styrelseledamoten fri från ansvar.  Möjlig ansvarsfrihet enligt section 588H CA går väl ihop med 102

det syfte som lagen har. Lagstiftaren vill tvinga styrelsen att ta ansvar i ekonomiska krissituationer 

men fritar styrelsen från ansvar när de uppfyllt sin aktivitetsplikt. En styrelseledamot som gör allt 

för att motverka och undvika att bolaget blir insolvent blir därför inte ansvariga enligt section 588H 

CA för ”insolvent trading”.  103

Utöver den ansvarsfrihet som en styrelseledamot kan åtnjuta enligt section 588H CA kan även 

section 1317S CA och section 1318 CA ge styrelsen ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet enligt section 1318 

CA kan inträda i ett senare skede i en domstolsprocess när ansvar för ”insolvent trading” enligt 

section 588G CA redan har konstaterats. Domstolen kan senare i processen anse att ledamoten 

agerat ärligt och efter att ha vägt alla omständigheter i fallet anser att ledamoten bör undgå 

ansvar.  Section 1317S CA behandlar det återkrav mot styrelseledamöterna som kan göras om 104

section 588G CA har överträtts men domstolen finner att ledamoten agerat på ett sätt som ska 

undandra dem från ansvar.  105

3.2.5 Utkrävande av ansvar 

Personligt ansvar av styrelseledamöterna utkrävs av bolagets likvidator under likvidationen av 

bolaget. Likvidatorn ska inte inleda en process om det inte finns tillgångar i bolaget för att betala 

processen mot ledamoten samt att det inte finns en rimlig chans för att bolaget ska vinna processen. 

En borgenär kan enligt section 588R CA inleda process om ”insolvent trading” mot en 

styrelseledamot. Borgenären måste redan i det första stadiet av bolagets avveckling meddela 

likvidatorn att denne planerar att inleda en process om personligt betalningsansvar mot bolagets 

styrelse. Likvidatorn måste dock först godkänna skriftligen att borgenären inleder en process och 

meddela att denne inte tänker inleda någon process mot styrelseledamöterna. Om ett godkännande 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 106 ff102

 Ibid, s. 116103
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inte ges av likvidation kan ett godkännande i stället inhämtas från domstol. När en process förs av 

en borgenär är det bara den borgenärens förluster och skador på grund av styrelsens agerande som 

kan återkrävas i processen.   106

När det konstaterats att en styrelseledamot har brutit mot section 588G CA kan en domstol utdöma 

kompensation till bolagets borgenärer. Ersättningen är utformad som ett skadestånd och 

borgenärerna kompenseras för den förlust och skada som de lidit enligt 588 M till T CA.  Skulden 107

får inte ha en säkerhet och ska alltså vara delvis eller helt oprioriterad i konkursen för att den ska 

vara ersättbar. Likvidatorn måste vara noggrann i att inte särbehandla vissa borgenärer. Viktigt är 

också att inte beloppet som återkrävs är för stort i förhållande till den skuld som ådrogs vilket kan 

leda till dubbelt återkrav.  108

Australian Securities and Investments Commision (ASIC) är den myndighet i Australien som 

ansvarar för ”insolvent trading”-reglerna. ASIC har till uppgift att se till att reglerna efterlevs och 

får full effekt. ASIC använder sig av olika metoder för att reglerna ska uppmärksammas och 

efterlevas. Tillexempel infördes ett projekt ”small bussines program” som skulle förändra synen och 

kulturen kring skulder, insolvens och ”insolvent trading”. Programmet vann framgång men lades 

ned på grund av minskade anslag till ASIC.  109

I vissa fall då borgenärerna eller likvidatorn ej har råd att inleda en process kan ASIC göra det i 

stället då de har talerätt i ”insolvent trading”-fall. Det är dock relativt ovanligt.  ASIC kan annars 110

frysa en styrelseledamots tillgångar i väntan på rättegång ”insolvent trading”.  Domstol kan, på 111

ASICs eller en borgenärs begäran, komma med ett föreläggande om att en viss handling inte får 

företas av ett bolag eller en styrelseledamot i väntan på rättegång om ”insolvent trading” enligt 

section 1324 i CA.  112
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3.3 Syftet med ”insolvent trading”-reglerna  

”Insolvent trading”-reglerna har utvecklats i Australien under de senaste årtiondena. ”Insolvent 

trading”-regler eller liknande regler har funnits i Australien sedan 1931. Reglerna hade sitt ursprung 

i de engelska reglerna om ”fradulent trading” och ”wrongful trading”. Dagens ”insolvent trading”-

regler fick sin nuvarande utformning år 1993. De australiensiska reglerna har, som kommer 

beskrivas nedan, utvecklats på egen hand och skiljer sig idag mycket från de engelska reglerna om 

”wrongful trading”.  Nedan kommer utveckligen av ”insolvent trading”-reglerna beskrivas med 113

fokus på att tydliggöra syftet med reglera. 

3.3.1 Den historiska utvecklingen av ”insolvent trading”-reglerna 

De fösta reglerna i australiensisk rätt om civilrättsligt ansvar vid ”insolvent trading” introducerades 

år 1964.  Utvecklingen av reglerna har till stor del skett genom praxis. Rättsutvecklingen har även 114

drivits framåt av ett stort antal utredningar gjorda av Australiens parlament. I de rättsfall och 

rapporter som lagts fram genom åren har syftet och målet med ”insolvent trading”-reglerna 

behandlats och diskuterats noggrant.  

Under åren fram till en stor reformen av Corporations Act som skedde år 1993 gjordes inga större 

förändringar i ”insolvent trading”-lagstiftningen. En ny lagstiftning infördes år 1992 men den var 

till stor del densamma som innan och någon reform som det talats om under arbetet med 

utvecklingen av lagen var det inte tal om. Först i och med en ytterligare lagreform år 1993 skedde 

större förändringar och mycket av den kritik som framförts mot lagstiftningen tillvaratogs.  115

I och med ”insolvent trading”-reglerna som infördes år 1993 förändrades reglerna betydligt. Största 

skillnaden var att man bytte fokus och syfte lagstiftningsmässigt. I stället för att lagstiftningen och 

reglerna fokuserade mest på när en skuld ingicks omfokuserades syftet mot att se på helheten av 

insolvenssituationen och vikten av att motverka att bolag blir insolvent. Lagstiftningen vill nu 

istället uppmuntra styrelsen till handling innan det är för sent och bolaget redan är i ekonomisk kris.  

Syftet med dagens lagstiftning är att undvika insolvens och skapa en aktiv och omsorgsfull 

styrelseledamot. Som ovan nämnts har det inte alltid varit huvudfokus för lagstiftningen. Syftet var 
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tidigare mer fokuserat på att utkräva ansvar när en kapitalbristsituation faktiskt uppstod än att 

förhindra dem.  116

3.4 ”Wrongful trading” i England 

”Insolvent trading”-reglerna har sitt ursprung i de engelska reglerna om ”wrongful trading” och 

”fraudulent transfer”.  ”Wrongful trading”-reglerna har länge funnits i den engelska rätten och är 117

ett välkänt institut. Många av de övriga ”common law" länderna har versioner av ”wrongful 

trading” reglerna, som tillexempel Australien. ”Wrongful trading” institutet har funnits länge i 

engelsk rätt och återfinns i dag i Insolvency Act (IA) från 1986.  118

”Wrongful trading”-reglerna återfinns i section 214 i IA från 1986. Utöver de lagstadgade reglerna 

finns även principer som utvecklats genom ”common law”. Enligt engelsk rätt åläggs styrelsen att 

agera när bolaget inte har en rimlig möjlighet att undvika insolvens.  Styrelsen ska då agera i 119

borgenärernas intresse i stället för aktieägarnas. Uppfylls inte denna plikt kan styrelsen precis som i 

Sverige och Australien bli personligt betalningsansvariga för bolaget skulder.  Den summa som 120

styrelsen blir ansvarig för att betala är den summa som domstolen anser lämplig.  För att ansvar 121

ska kunna utkrävas krävs att bolaget har likviderats och i likvidationen ska bolaget egna tillgångar 

inte varit tillräckliga för att betala bolagets skulder. Aktieägarna eller domstol beslutar om 

likvidation. För att personligt betalningsansvar ska kunna påföras måste en ledamot ha insett eller 

bort ha insett att bolaget inte hade rimlig möjlighet att undvika insolvens men ändå inte likviderat 

bolaget i tid.  122

Section 214 IA är tillämpligt när ett bolag likvideras på grund av insolvens och bolagets 

styrelseledamöter förstod eller borde ha förstått att det inte fanns någon rimlig chans att undvika 

likvidation på grund av insolvens. Man anser att ledamoten ska ha den kompetens, kunskap och 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 116116
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 Ibid, s. 199 ff118

 Ibid, s. 199 f119

 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 46 120

 Kershaw, D, Company Law in Context, s. 721 f och 729121

 Kershaw, D, Company Law in Context s. 730 samt Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent 122

Trading, s. 190 ff 
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erfarenhet som rimligen kan förväntas av en person i dennes position i bolaget. Även den kunskap, 

erfarenhet och kompetens som just den ledamoten har påverkar ansvarsbedömningen. 

Bedömningsgrunderna är alltså både subjektiva och objektiva. Styrelseledamöter är de som blir 

ansvariga för ”wrongful trading”.  Det är inte specifika skulder, som i Sverige, som bolaget dragit 123

på sig när det var insolvent som ska återgäldas utan det borgenärerna förlorat i och med fortsatt 

verksamhet i bolaget när det vars insolvent som ska återbetalas till borgenärerna.  Precis som i 124

både Sverige och Australien kan ansvarsfrihet förekomma om styrelseledamoten kan visa att de tog 

varje steg som var möjligt för att undvika insolven.  125

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 202 123

 Ibid, s. 208 f124

 Ibid, s. 204 f125
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4  Funktionen av de australiensiska reglerna 

4.1 Inledning  

En rättsregels funktion kan beskrivas som regelns uppgift, ändamål, tillämpning, användning och 

roll som beskrivs. Ovannämnda ord är till stor del synonyma men de beskriver väl vad detta kapitel 

har för syfte att utreda. Vilka effekter reglerna har för borgenärer, styrelseledamöter, bolagen och 

samhällets affärsklimat ska undersökas. Några frågor som är vägledande för att undersöka 

funktionen är: Fungerar reglerna som lagstiftaren tänkt sig och uppfylls syftet med reglerna? Ger 

reglerna ett reellt skydd? Motverkar reglerna insolvenssituationer redan innan kritisk kapitalbrist 

och insolvens uppstår? 

4.2 Reglernas tänkta funktion som borgenärsskydd 

Reglerna om ”insolvent trading” är skapade för att skydda borgenärer i situationer där bolag lider av 

kapitalbrist och konkurs eller likvidation har skett eller risken för att så sker är överhängande. 

Reglerna är tänkta att ge ett skydd till borgenärerna genom att bolagets styrelseledamöter kan bli 

personligt betalningsansvariga för vissa av bolagets skulder. Det personliga betalningsansvaret ska 

öka borgenärernas chans till utdelning i en konkurs eller likvidation. Reglerna är även tänkta att 

verka handlingsdirigerande för bolagets styrelse så att den motverkar insolvens och ta tillvara 

borgenärernas intresse.  Borgenärerna skyddas således genom att insolvens aldrig uppstår. Att 126

skapa ett säker, pålitligt och seriöst handelsklimat där borgenärer, men också bolaget, kan känna sig 

trygga är reglernas främsta uppgift.  Precis som i Sverige med vår diskussion om 127

tvångslikvidationsreglerna och dess kvalité är diskussionen livlig även i Australien kring reglerna 

om ”insolvent trading” och dess ändamålsenlighet, funktion och kvalitet. Det finns röster både för 

och emot ”insolvent trading”-reglerna. Kritikerna menar att reglerna leder till en riskavert 

styrelseledamot. Många, på grund av risken för personligt ansvar, vågar inte ta plats i ett krisande 

bolags styrelse där behovet av en kompetent ledamot är extra stort. Det menas även att reglerna 

även i realiteten ger ett dåligt praktiskt skydd och hjälp för borgenärer eftersom de är krångliga och 

svårbedömda.  De röster som är positiva menar att reglerna ger ett gott borgenärsskydd och att det 128

uppfyller sitt handlingsdirigerande syfte genom att reglerna tvingar styrelseledamöterna att vara 

försiktiga och agera i tid.  

 http://www.law.umaryland.edu/faculty/conferences/twilight/mckenzie-skene.pdf126

 Se avsnitt 3.3127

 James, P, Ramsey, I & Siva, P, Insolvent trading - An empirical study, s. 10 128

http://www.law.umaryland.edu/faculty/conferences/twilight/mckenzie-skene.pdf
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För att utvärdera reglernas funktion måste man se till hur affärslivet och företagen påverkas av 

reglerna.  Antalet domstolsavgöranden om ansvar för ”insolvent trading” är ett sätt att avgöra 129

reglernas funktion i den meningen att man ser hur reglerna faktiskt används. Att avgöra reglernas 

funktion bara genom domstolsavgöranden är dock missvisande då reglernas syfte också är att 

konkurs- och insolvenssituationer aldrig ska uppstå och om det lyckas behöver en domstolsprocess 

aldrig inledas.  Antalet rättsfall där en styrelseledamot döms till att personligen ansvara för 130

bolaget skulder är dock en bra måttstock på hur reglerna i 588G CA fungerar i en faktisk 

konkurssituation.  131

4.2.1 Domstolsavgöranden  

Antalet domstolsavgöranden som rör personligt betalningsansvar vid ”insolvent trading” är relativt 

få sedan reglerna infördes år 1961. En rapport  sammanställd av advokater på advokatbyrån 132

Clayton Utz och professor Ian Ramsey på Centre for Corporate Law and Securities Regulation på 

University of Melbourne presenterades år 2004. Rapporten utvärderade reglerna om ”insolvent 

trading” och de domstolsavgöranden som avgjorts sedan 1961. Mellan åren 1961 och 2004 var 

antalet ”insolvent trading”-avgöranden 103 stycken vilket ses som ett relativt lågt antal.  Dock var 133

utgången i fallen gynnande för borgenärerna eftersom ledamoten ansågs ansvarig för ”insolvent 

trading” i 75 % av avgörandena. 

Summan som styrelseledamot blivit skyldig att betala varierar mycket i de olika avgörandena men 

full betalning till borgenärerna är ovanligt. Betalningsansvaret är uppbyggt som ett 

skadeståndsanspråk och kan därför innefatta mer en bara den skuld som bolaget hade till 

borgenären. Det finns en möjlighet för domstolen att även belägga en styrelseledamot med 

näringsförbud men det har bara skett i 7 av 103 fall. Som beskrivits i ovan kapitel 3 finns det en 

möjlighet för en styrelseledamot att undgå ansvar för ”insolvent trading” enligt 588H CA. Bara i 11 

% av de avgjorda fallen där ansvarsfrihet tagits upp har en ledamot frikänts från ansvar.  134

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 1 ff129

 Ibid, s. 148 ff 130

 Ibid s. 148 ff131

 James, P, Ramsey, I & Siva, P, Insolvent trading - An empirical study132

 Ibid, s. 1 f 133

 Ibid, s. 2 f134
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Det typer av skulder som bolag ådragit sig i rättsfallen varierar. I 64 % av fallen var skulden som 

skapade insolvensen en skuld relaterad till köp av varor och 8 % av fallen var skulden ett lån från en 

bank. I ett fåtal fall var skulden en skatteskuld. Bestämmelsens utformning leder ofta till att det som 

styrelseledamoten blir skyldig att betala motsvarar de skulder som bolaget ådrog sig när det var 

insolvent.  I avgöranden är det nästan aldrig tvistigt om en skuld har uppstått eller ej.   135 136

Borgenären får ett finansiellt skydd av ”insolvent trading”-reglerna om man ser till i hur många 

procent av fallen som den anklagade ledamoten faktiskt anses ansvarig. Frågorna är dock hur 

många fall som aldrig kommer till domstol och varför domstolsavgörandena har sjunkit så pass 

mycket i antal sedan år 1993.  Det har blivit populärt för försäkringsbolag att erbjuda försäkringar 137

som betalar borgenärens ”insolvent trading”-process om försäkringsbolaget får en del av 

ersättningen till bolaget om en ledamot finnes ansvarig för ”insolvent trading”.  138

4.2.2 ”Voluntary administration” 

Vad är anledningen till att så få ”insolvent trading”-fall har avgjorts, särskilt de senaste årtiondet. 

Det ligger nära till hands att misstänka att anledningen till att det finns så få ”insolvent trading”-

avgöranden är att det är något fel på de nuvarande reglerna, att likvidatorn inte känner sig bekväma 

i att använda dem. Att ”voluntary administration”-förfarandet har blivit mycket vanligt är en 

populär förklaring till varför ”insolvent trading” avgörandena är så få.   139

”Voluntary administration” är en process som har stora likheter med den svenska 

företagsrekonstruktionsprocessen. ”Voluntary administration” är ett frivillig förfarande som kan 

inledas av ett bolag om det befarar eller upptäcker insolvens. En borgenär med förmånsrätt kan även 

inleda en ”voluntary administration”-process genom att den har rätt att utse en ”administrator” (en 

rekonstruktör). ”Voluntary Administration”-processen leder, om allt lyckas, till att ett avtal mellan 

borgenärerna och bolaget om hur bolaget ska skötas och skulderna ska betalas. Avtalet liknar till 

stor del ett ackordsavtal. Reglerna är till för att skapa borgenärsskydd genom att 

styrelseledamöterna ska uppmärksammas på insolvens och agerar mot insolvens tidigt. 

 James, P, Ramsey, I & Siva, P, Insolvent trading - An empirical study, s. 21 f135

 Ibid, s. 30 f136

 Ibid, s. 11 137

 Ibid, s. 163 ff138

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 148 f 139
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”Voluntary Administration” ger ett bolag i ekonomisk kris utrymme att se över sin ekonomi och 

affärer i ett tidigt stadium. Samtidigt ger processen trygghet till borgenärerna genom att det inte är 

bolaget självt som leder processen utan en utomstående ”administrator”. Under processen drivs 

bolaget vidare vilket ger bolaget fortsatta inkomster men och andra sidan också utgifter. Att bolag 

med livskraft fortsätts att drivas gynnar omsättningsintresset. Till skillnad från en domstolsprocess 

om ”insolvent trading” ger ”voluntary administration” en möjlighet för borgenärerna att vara med 

och bestämma och påverka bolaget ekonomiska situation innan bolaget eventuellt går i konkurs. Det 

ackordsliknande avtal som ingås i slutet av ”voluntary administration”-processen mellan bolaget 

och borgenärerna kallas för ”deed of company agreement” och är bindande.  140

Under en ”voluntary administration”-process har styrelsen lite att säga till om, särskilt efter 

processen är slutförd och ett ”deed of company agreement" är undertecknat. Det är i stället 

borgenärerna som har mer makt genom de möten de har med rekonstruktören. Syftet med reglerna 

om ”voluntary administration” är att bolag som är livskraftiga ska leva vidare samt att utdelningen 

till borgenärerna ska ökas i de situationer när bolaget inte fortsätts att drivas. Den största skillnaden 

från ”insolvent trading”-processen är att ”voluntary administration” inte kan leda till att en 

styrelseledamot blir personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. 

Statistik från ASIC visar att konkurser blir allt ovanligare medan ”voluntary administration” blir allt 

vanligare, tillexempel gick antalet domstolsbeordrade konkurser ned med 55 % mellan år 1993 

till1997.  Det är vanligast att det är styrelsen själv som inleder en ”voluntary administration”. Att 141

inleda en ”voluntary administration”-process kan vara ett av de försvar enligt 588H CA som kan 

frita en styrelseledamot från ansvar för ”insolvent trading”. Ett inledande av en ”volutary 

administration”-process ses som att ledamoten, när det fanns rimlig misstanke om insolvens, tagit 

rimliga åtgärder för att hindra bolaget från att dra på sig fler skulder. ”Voluntary administrations” 

popularitet betyder i viss mån att ”insolvent trading”-reglernas handlingsdirigerande syfte har 

uppnåtts. Det har dock även menats att många bolag inleder en ”voluntary administration” för 

snabbt och omsättningsintresset får lida på bekostnad av avvecklingsintresset.  142

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 158 f140

 Ibid, s. 157 ff141

 James, P, Ramsey, I & Siva, P, Insolvent trading - An empirical study, s. 1142
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År 1998 gjordes en studie av ACN’s NSW Regional Office  som visade att i 15 av 55 av 143

”voluntary administration”-fall var anledningen att undvika likvidation, och möjliga konsekvenser 

av en sådan. ”Voluntary administration”-processen ger styrelsen en bra möjlighet att uppskatta och 

riskberäkna om en konkurs eller ”voluntary administration” är bäst för styrelseledamöterna och 

bolaget.  I ACN’s NSW Regional Offices rapport om ”voluntary administration” fanns att när en 144

”voluntary administration” genomförs får borgenärerna i genomsnitt 30 cent per dollar i ersättning. 

I en ofrivillig likvidation och möjlig ”insolvent trading”-process får borgenärerna i genomsnitt sju 

cent per dollar i ersättning. Det är även vanligt att styrelsen återtar kontrollen över bolaget efter en 

”voluntary administration”-process.  

En styrelseledamot kan i vissa fall även om en ”voluntary administration”-process har slutförts och 

ett ”deed of company agreement” har undertecknats anses ha brutit mot ”insolvent trading”-

reglerna.  Det har befarats att ”voluntary administration” kan tappa en del av sin popularitet hos 145

styrelseledamöterna i och med det. Dock kan sägas att, som styrelseledamot med nära koppling till 

stora aktieägare i bolaget eller som själv är stor aktieägare i bolag, finns det fortfarande incitament 

att ingå ett ”deed of company agreement”. ”Voluntary administration” ger ofta borgenärerna högre 

utdelning än en likvidation på grund av insolvens och därför gynnas bolagets rykte och ekonomi.  146

4.3 ”Insolvent trading” i praktiken 

Australiensisk forskning  har visat att minst 36 procent av små och medelstora australienska bolag 147

har skadats av bolag som hamnat i en ”insolvent trading”-situation. Ett stort behov finns därför av 

”insolvent trading”-reglerna och upprätthållandet av dem. En rapport som tagits fram av ASIC visar 

att 63 procent av de intervjuade tyckte att ”insolvent trading” var relevant och hjälpsamt för deras 

bolag och affärsverksamhet.  24 procent av alla anmälningar som ASIC tar emot rör ”insolvent 148

trading”-fall. Studien visade att orsaken till ”insolvent trading” i små till medelstora bolag var 

underkapitalisering redan från bolagets start och sedan kontinuerligt under bolagets livstid. Det 

 ASC Research Paper 98/01143

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 160 f144

 ASIC v Plymin, Elliott & Harrison 145

 James, P, Ramsey, I & Siva, P, Insolvent trading - An empirical study, s. 11146

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 123 och ASIC Research Paper 95/01, s. 147

11.

 Ramsy, Ian M (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 123 ff148
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visades även att testen för vad som är insolvens är svåra för lekmän att genomföra då professionella 

avväganden måste göras. Enbart 5 procent av de tillfrågade styrelseledamöterna i undersökningen 

visste att ”insolvet trading” var olagligt. 
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5   En jämförande diskussion, de svenska och australiensiska 
reglernas funktion som borgenärsskydd  

5.1 Inledning 

De australiensiska reglerna om ”insolvent trading” skiljer sig i stor utsträckning från de svenska 

reglerna om tvångslikvidation. Den kanske mest märkbara skillnaden är det lagstadgade 

handlingsmönstret vid befarad kapitalbrist. Australien saknar de regler som Sverige har om krav på 

upprättande av en kontrollbalansräkning och kontrollstämma eftersom Australien inte har något 

lagstadgat krav på lägsta aktiekapital. I kapitlet kommer en jämförelse mellan de svenska och 

australienska reglernas funktion att göras. Jämförelsen fokuserar på att utvärdera hur väl reglerna 

uppfyller det ändamål reglerna har.  

5.2 Funktion som borgenärsskydd 

Aktiekapitalet är en grundläggande del i kapitalskyddet och borgenärsskyddet i svensk 

aktiebolagsrätt. Reglerna om tvångslikvidation är ett krav på en marginal mellan bolagets skulder 

och tillgångar.  Dagens krav på ett lägsta aktiekapital på 50 000 kr kan inte anses som ett särskilt 149

starkt borgenärsskydd då 50 000 kronor hastigt kan förbrukas på grund av små förändringar i 

bolaget. Aktiekapitalets och reglerna om tvångslikvidations funktion som borgenärsskydd kan 

därför ifrågasättas. Många borgenärer förlitar sig inte på aktiekapitalet som skydd utan ser till saker 

som kassaflöde, likviditet och personliga säkerheter i större utsträckning när de ska utvärdera den 

risk de utsätter sig för.  Tvångslikvidationsreglerna är tänkta att uppfylla ett avvecklingsintresse 150

genom att ett förlustbringande bolag ska avvecklas i tid medan borgenärerna fortfarande kan få sina 

fordringar betalda.  Rådrumsfristen på åtta månader i svensk rätt främjar dock inte 151

avvecklingsintresset eftersom bolag ofta drivs djupare ner i ekonomisk kris under fristen. I 

Australien finns det inget lagstadgat krav på ett lägsta aktiekapital och borgenärsskyddsreglerna har 

istället kopplats till en insolvensbedömning det vill säga bolagets förmågan att betala sina skulder. 

Om bolaget är insolvent och ådrar sig en skuld kan styrelseledamöterna bli personligt 

betalningsansvariga för skulden. Borgenärsskyddsreglerna fokuserar på olika saker i de två 

länderna. I Sverige ligger fokus på att hålla kvar kapital i bolaget medan i Australien lägger fokus 

 Prop. 2009/10:61 s. 5 ff149

 Ibid, s. 10150

 Ibid, s. 12151
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på bolagets betalningsförmåga. Australiensiska CA saknar det fokus på kapitalskydd som ABL 

ställer upp.  

Australiens regler skyddar borgenärerna bättre eftersom kapitalbrist upptäcks tidigare med en 

insolvensbedömning än med de svenska reglernas insufficiensbedömning. Det kan dock vara 

svårare för en utomstående borgenär att upptäcka insolvens eftersom en bedömning ska göras om 

bolaget kan betala sina skulder eller ej vilket kan vara svårt att se utifrån. Insufficiens är tydligare 

utåt. Gränsen att halva aktiekapitalet ska vara förbrukat är lagstadgad, mer synligt utåt och mer 

konkret än insolvensbedömningen. Det krävs även att ett australiensiskt bolag ådrar sig en skuld för 

att ansvar för ”insolvent trading” ska inträda. Om en skuld ådragits eller ej kan vara svårt för 

utomstående att att bedöma. 

De australienska reglerna och dess insolvensbedömning fungerar trots allt bättre som 

borgenärsskydd eftersom kapitalbrist upptäcks tidigare vilket leder till att avvecklingsintresset kan 

tillvaratas tidigare. Även fortlevnadsprincipen får stort utrymme i australiensisk rätt eftersom 

reglernas handlingsdirigerande effekt leder till att många bolag väljer att inleda en ”voluntary 

administration”. Bolag i ekonomisk kris med livskraft kan då rekonstrueras och fortsätta leva 

vidare. För borgenärerna är ”voluntary administration”-processen fördelaktig då de under processen 

har stort inflytande över vad som händer med bolaget. Under en svensk rekonstruktion har 

borgenärerna också viss bestämmanderätt men det är rekonstruktören som har mest inflytande. 

För en ny borgenär är det viktigt att kunna skapa sig en rättvisande bild av bolagets finanser.  De 152

svenska reglerna med ett lägsta lagstadgat aktiekapital kan skapa falsk trygghet för borgenärerna då 

det inte finns något krav på att bolagets aktiekapital ska vara anpassat efter bolagets storlek och 

verksamhet. Insufficiensbedömingen kan därför vara missvisande utåt mot borgenärer beroende på 

vilken storlek bolagets ekonomi har. De australiensiska reglerna utan lagstadgat lägsta aktiekapital 

gör att en borgenär redan från början måste göra en noggrannare undersökning av bolagets ekonomi 

och har möjlighet att skapa andra säkerheter för sin fordran. Insolvens kan även påverka styrelsens 

personliga betalningsansvar i Sverige eftersom plikten att upprätta en kontrollbalansräkning även 

inträder vid ett misslyckat utmätningsförsök som betyder att bolaget är insolvent. 

 Pehrson, Lars, Högsta domstolen tolkar bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, Juridisk 152

Tidskrift, Nr 3 2005/06 s. 667
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Diskussionen om vilken typ av utvärdering som bäst bedömer kapitalbrist och skyddar borgenärerna 

bäst, insufficiensbedömningen eller insolvensbedömmningen, har förts länge. Åsikterna går isär 

men det menas att en insolvensbedömning uppmärksammar kapitalbrist tidigare än en 

insufficiensbedömning och därför är bäst för borgenärerna. Det betyder att Australiens regler ger ett 

starkare borgenärsskydd.  En skillnad i reglernas funktion som borgenärsskydd är vilka borgenärer 153

som får ersättning i en eventuell rättsprocess om personligt betalningsansvar. I Australien delar alla 

borgenärer på den summa som en personligt ansvarig styrelseledamot återbetalar till bolaget. De 

svenska reglerna kompenserar bara de borgenärer som tillkom medan bolaget var insufficient. Det 

kräver även att borgenären inleder en rättsprocess mot styrelseledamoten. Sveriges regler är bäst för 

den enskilde borgenären men Australien bäst för borgenärskollektivet .  154

5.2.1 Handlingsdirigerande funktion och aktivitetsplikten 

Både ”insolvent trading”-reglerna och tvångslikvidationsreglerna har en handlingsdirigerande effekt 

på styrelseledamöterna. Reglerna uppmuntrar styrelsen att agera på ett specifikt sätt för att undvika 

personligt betalningsansvar och motverka att bolag drivs djupare ner i ekonomisk kris . Reglernas 155

handlingsdirigerande effekt underlättar även bolagets kapitalanskaffning i framtiden eftersom 

borgenärerna kan känna sig skyddade då styrelseledamöterna har incitament att inte 

underkapitalisera bolaget. Den handlingsdirigerande effekten gynnar även avvecklings-

intresset .  156 157

År 2008 förekom det 177 företagsrekonstruktioner i Sverige . I Australien förekom det 10 005 158

stycken ”voluntary administrations”  samma år. Fåtalet domar och övergången till rekonstruktion 159

tyder på att de australiensiska reglerna fungerar väl i deras handlingsdirigerande effekt. I Australien 

förekommer det fler rekonstruktioner än konkurser varje år till skillnad från i Sverige där det 2008 

 Ramsy, I (red.), Company Directors’ Liability for insolvent Trading, s. 36153

 http://sydney.edu.au/law/slr/slr_35/slr35_2/433_Harris_Hargovan.pdf, s. 1154

 Lindskog, S, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 16 ff155

 Prop 2000/02: 150, s. 34 f156

Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 23 f och Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, u., 157

4, s. 194 

 http://www3.infotorg.se/Documents/nyhetsmaterial/rekonstruktion.pdf och http://www3.infotorg.se/nyheter/158

NewsList/Rekonstruktionerna-i-Sverige-okar-/

 http://download.asic.gov.au/media/3059722/asic-insolvency-stats-series-1-released-april-2015.pdf159

http://sydney.edu.au/law/slr/slr_35/slr35_2/433_Harris_Hargovan.pdf
http://download.asic.gov.au/media/3059722/asic-insolvency-stats-series-1-released-april-2015.pdf
http://www3.infotorg.se/Documents/nyhetsmaterial/rekonstruktion.pdf
http://www3.infotorg.se/nyheter/NewsList/Rekonstruktionerna-i-Sverige-okar-/
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förekom 5500 konkurser och 177 företagsrekonstruktionerna.  Australien har genom sina regler 160

om ”voluntary administration” lyckats med att skapa incitament för styrelseledamoten att handla i 

tid och undvika insolvens. Ingriper styrelsen på ett tidigt stadium finns det större chans att bolaget 

kan avvecklas medan det fortfarande finns pengar kvar för att betala borgenärerna och 

avvecklingsintresset kan tillvaratas.  161

Aktivitetsplikten startar sent i Sverige. En rekonstruktion av bolaget borde ofta ha påbörjats innan 

aktivitetspliktens start eftersom halva aktiekapitalet, många gånger bara 25 000 kr, inte ger något 

särskilt gott borgenärsskydd. Det leder till att aktieägarna kan rekonstruera bolaget på borgenärernas 

bekostnad i och med att aktivitetsplikten startar för sent.  I Australien inleds ”voluntary 162

administration” tidigare och borgenärerna kan vara relativt aktiva och har stort inflytande under 

processen.  163

Funktionen av de australiensiska ”insolvent trading”-reglerna är framför allt handlingsdirigerande 

eftersom ”voluntary Administration” har blivit sättet bolagen hanterar insolvens på. En ”voluntary 

administration” sker innan en faktiskt konkurs och det borgenärsskyddande syftet kan också anses 

uppfyllt då borgenärerna kan vara delaktiga i planeringen av bolagets rekonstruktion och eventuella 

avvecklande. I Sverige är uppmaningen att företa företagsrekonstruktion inbyggt i den 

rådrumsfristen på åtta månader som löper mellan kontrollbalansräkning ett och två. 

Aktivitetsplikten, det vill säga plikten att upprätta kontrollbalansräkning nummer ett, startar ofta för 

sent vilket leder till att en rekonstruktion företas för sent. Australiens regler uppfyller det 

handlingsdirigerande syftet bättre än de svenska reglerna.  

5.3 Krav på styrelsens agerande  

Utöver att uppmärksamma kapitalbristen måste styrelseledamöterna även agera mot bristen och lösa 

kapitalbrist problemet. I Sverige har vi exakta regler för hur styrelsen ska agera i en 

tvångslikvidationssituation med reglerna om bland annat upprättande av kontrollbalansräkning och 

kallelse till kontrollstämma. I Australien finns det inget lagstadgat handlingsmönster för hur 

styrelsen ska agera. Det är upp till styrelsen i varje bolag att välja hur de ska agera för att hantera 

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Foretagskonkurser/160
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den ekonomiska krisen. Det handlingsmönster som finns enligt australiensisk rätt är att 

styrelseledamoten inte får medverka till att bolaget ingår ytterligare skuldförbindelser när bolaget är 

insolvent. I övrigt krävs att styrelseledamoten handlar varsamt och förnuftigt.  

Handlingsreglerna som svensk rätt uppställer kan inte anses uppfylla sitt borgenärsskyddande syfte. 

Rådrumsfrist på åtta månader är för lång för att ge ett reellt borgenärsskydd. Ofta leder 

rådrumsfristen istället till fördjupad ekonomisk kris. Ett utstakat handlingsschema leder inte till ett 

funktionellare borgenärsskydd. Det är friare för styrelsen i Australien att vidta de åtgärder som 

passar bolaget bäst och passar enskild borgenär bäst. Sveriges regler är komplicerade och svåra att 

efterleva för styrelsen. Ett svenskt bolag kan fortsätta att handla som vanligt under rådrumsfristen, 

det finns tillexempel inga krav på att man ska göra besparingar. Eftersom aktieägarna forfarande har 

kontroll över bolaget under rådrumsfristen har styrelsen inte någon egentlig kontroll över vad som 

händer med bolaget. Det kan göra det svårt för en styrelse som vill avveckla bolaget i tid att faktiskt 

göra det. En australiensisk styrelse har större kontroll över bolaget när det är insolvent eftersom den 

har kvar sin beslutsrätt. Väljer styrelsen att inleda en ”voluntary administration” tar en 

”administrator” över kontrollen och borgenärerna får större inflytande över bolaget.  

5.3.2 Utkrävande av ansvar 

Även om målet är att kritisk kapitalbrist aldrig ska uppstå så förekommer det. I en sådan situation är 

det viktigt att det är möjligt att utkräva ansvar från försumliga styrelseledamöter. Australien har ett 

system där det i första hand är likvidatorn som för talan om ansvar för ”insolvent trading” mot 

bolagets styrelseledamöter. En borgenär får själv föra talan om likvidatorn eller domstol godkänner 

det. Den summa som betalas av en styrelseledamot som anses ansvarig återförs till bolaget och alla 

borgenärer får dela på summan. I Sverige är det bara en borgenär som kan föra talan om personligt 

ansvar på grund av överträdelse av tvångslikvidationsreglerna. En skyldig styrelseledamot blir 

personligt ansvarig för den fordran den taleförande borgenären har mot bolaget. Om 164

domstolsprocess genomförs är de australienska reglerna bättre för borgenärskollektivet  men de 165

svenska bättre för den enskilde borgenären. Det är dyrt att föra processer och många borgenärer i 

både Australien och Sverige anser att de inte har råd att föra en process om personligt 

betalningsansvar för styrelsen. I Australien finns det i en sådan situation en möjlighet för ASIC att 

föra talan mot en styrelseledamot då ASIC har ansvar för att övervaka och genomdriva ”insolvent 

 http://www.law.umaryland.edu/faculty/conferences/twilight/mckenzie-skene.pdf164
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trading”-regleringen och därför har talerätt. Att döma av att 75% av ledamöterna som krävdes på 

ansvar för ”insolvent trading” i Australien ansågs ansvariga så fungerar reglerna när de väl används. 

5.4 Konsekvenser för borgenärerna 

Avslutningsvis ska funktionen av ”insolvent trading”-reglerna och tvångslikvidationsreglerna 

sammanfattas. Att helt frånkänna reglerna funktion som borgenärsskydd är missvisande men både 

den australiensiska och den svenska regleringen lämnar mycket övrigt att önska. Bäst fungerar de 

båda reglerna i deras handlingsdirigerande funktion. Australien har lyckats bäst då konkurser och 

likvidation på grund av kapitalbrist förekommer relativt sällan i landet. I Sverige är konkurserna 

fortfarande vanligare än rekonstruktionerna och reglernas handlingsdirigerande effekt kunde varit 

starkare.  

Som borgenärsskydd i dess reparativa mening genom att kompensera borgenärer som lidit skada 

fungerar reglerna olika. Ersättningssystemen är uppbyggda på olika sätt i länderna. De 

australiensiska reglerna är utformade skadeståndsregler och borgenärerna får dela på den summa  166

som en ansvarig ledamot betalar tillbaka till bolaget. De svenska reglerna kompenserar den enskilda 

borgenär som för process. De australiensiska reglerna uppfyller borgenärsskyddet bättre eftersom 

reglerna är bättre för borgenärskollektivet och därmed affärslivet i stort. Avvecklingsintresset 

främjas bättre av de australienska reglerna då den handlingsdirigerande effekten fått stort 

genomslag eftersom ”voluntary administration”-processen fått sådant genomslag. De svenska 

reglerna med sin långa rådrumsfrist tenderar motsatsvis att dra ut på avvecklings-processen.  167

En stor nackdel med de båda ländernas regler är att de skapar riskaverta styrelseledamöter. Ledamö-

terna vågar i många fall inte driva vidare livskraftiga bolag på grund av rädslan för personligt 

betalningsansvar. Styrelseledamöterna vågar heller inte ta de risker som är nödvändiga för att bo-

laget ska komma på fötter igen. Dock fungerar reglerna om personligt betalningsansvar och den 

riskaverta styrelseledamoten som en stoppkloss för överdrivet risktagande aktieägare. Tyvärr 

fungerar både de svenska och de australiensiska reglerna ofta avskräckande i den meningen att 

kompetenta styrelseledamöter ofta inte vågar ta plats i krisbolag där det verkligen skulle behövas 

vilket påverkar affärsklimatet negativt. 
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6   Rättsekonomisk analys 

6.1 Inledning 

I följande kapitel kommer tvångslikvidations- och ”insolvent trading”-reglernas funktion att 

analyseras ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Analysen fokuserar på reglernas funktion som 

borgenärsskydd och styrelsens personliga betalningsansvar. Rättsekonomisk analys använder den 

totala välfärden som utgångspunkt för att mäta effektivitet. Vilka regler, de svenska eller 

australienska, som ger högst total välfärd i samhället kommer att analyseras. Det ska även under-

sökas om en ändring av de svenska reglerna skulle öka den totala samhällsvälfärden enligt 

effektivitetsmåtten pareto-effektivitet eller Kaldor Hicks-effektivitet.  168

6.2 Transaktionskostnader 

Den svenska och australienska lagstiftningens effektivitet ska utvärderas genom att ländernas 

lagstiftning jämförs med varandra ur ett transaktionskostnadsperspektiv. En effektiv rättsordning ger 

minsta möjliga transaktionskostnader. Lagstiftningen kring borgenärsskyddet har till uppgift att 

minska de transaktionskostnader som uppkommer när bolag och borgenärer ska sluta avtal. Genom 

lagstiftningen har en förutbestämd riskfördelning gjorts mellan bolaget och dess borgenärer. 

De svenska borgenärsskyddsreglerna i 25 kap. ABL skyddar kapitalet i bolaget genom att styrelsen 

har ett ansvar för att skydda och övervaka aktiekapitalet. Övervakningen av kapitalet leder till att 

bolaget får höga kostnader.  Tvångslikvidationsreglerna är uppbyggda kring ett tydligt 169

handlingsmönster. Handlingsregler ger höga transaktionskostnader för bolaget när de ska följa dem. 

Kostnader uppstår bland annat vid upprättande av kontrollbalansräkning och kallelse till 

kontrollstämma. Reglerna om tvångslikvidation är tvingande och det finns ingen möjlighet för en 

styrelseledamot att frångå handlingsreglerna och minska transaktionskostnaderna utan att bli 

personligt betalningsansvariga.  

Det ställs inget direkt krav på att styrelsen måste ta tillvara borgenärernas intresse enligt 

tvångslikvidationsreglerna. Indirekt görs det dock i och med att de handlingsregler som ställs upp är 

till för att skydda det egna kapitalet. Ett intakt eget kapital är tänkt att ge borgenärerna skydd. När 

 s 53 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 53och Andersson, J, Kapitalskyddet i 168

aktiebolag, s. 35 f
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!45

styrelsen följer handlingsreglerna leder det till att aktieägarna tvingas rösta om bolaget ska 

avvecklas eller ej. Även rådrumsfristen ger upphov till transaktionskostnader med de handlings-

mönster som måste följas. Sveriges regler om tvångslikvidation ger upphov till höga transaktions-

kostnader eftersom de är så detaljreglerade.  

Flexibiliteten i de australiensiska reglerna är större eftersom de inte är kopplade till något fast 

lagstadgat aktiekapital eller långtgående handlingsregler. Det leder till att transaktionskostnaderna 

blir lägre men inte obefintliga. Bolaget har kostnader för övervakning av styrelseledamöterna och 

insolvensbedömning. Eftersom ett specifikt handlingsmönster saknas kan bolaget välja att inte dra 

på sig högre transaktionskostnader efter fastställd insolvens om det skulle missgynna borgenärerna. 

Styrelsen måste handla i borgenärernas intresse men kan välja hur de ska agera på det mest 

kostnadseffektiva sättet. Transaktionskostnaderna i australiensisk rätt är kopplade till 

borgenärsskyddet tillskillnad från i svensk rätt där transaktionskostnaderna är kopplade till 

kapitalskyddet. Australiensiska rätten är mer ekonomiskt effektiv eftersom den har lägre 

transaktionskostnader och de transaktionskostnader som finns är kopplade till borgenärsskydd och 

inte kapitalskydd.  

Krav på aktiekapital skapar transaktionskostnader men lagstiftaren har hävdat att även utan 

aktiekapital har vi transaktionskostnader eftersom det kostar att sluta avtal som blir alternativet utan 

ett lagstadgat aktiekapital. Individuella avtal sluts mellan borgenärer och bolag ändå i Sverige. Det 

betyder att transaktionskostnaderna blir ännu högre eftersom borgenärerna måste betala för den 

information de inhämtar utöver informationen om aktiekapitalets storlek eftersom de inte litar på 

kapitalskyddet i ABL.  170

Det är inte ändamålsenligt att transaktionskostnaderna ökar när ett bolag befinner sig i ekonomisk 

kris. I Sverige ökas transaktionskostnaderna dock i en sådan situation på grund av handlingsreglerna 

ABL ställer upp. Det australiensiska insolvensbegreppet är mindre konkret än det svenska 

insufficiensbegreppet. Transaktionskostnaderna för att utvärdera kapitalbristen kan därför anses 

vara högre i Australien än i Sverige. Sammantaget bör dock Australiens lagstiftning leda till lägre 

transaktionskostnader än Sveriges. 

 SOU 2008:49, s. 9 f170
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6.3 Principal agent-problematik och informationsasymmetri 

Mellan aktieägarna och borgenärerna finns det en intressekonflikt och informationsasymmetri 

föreligger. Aktieägarna har information om bolaget som borgenärerna inte har. Borgenärerna kan 

hamna i en situation där de saknar viktig information som de behöver för att tillexempel sätta rätt 

ränta eller kredittid på ett lån. Bolaget kan även ändra sin verksamhet efter tidpunkten då avtal har 

slutits utan att borgenärerna kan kontrollera det (moral hazard). Lagstiftningen kan skapa incitament 

för bolaget att inte ändra sitt beteende i efterhand.  171

Reglerna om personligt betalningsansvar är lagstiftarens sätt att försöka minska informations-

asymmetrin och principal agent-problematiken. Det personliga betalningsansvaret åläggs styrelsens 

ledamöter eftersom de är de som har slutlig kontroll över bolagets ekonomi. Aktieägarna sätter 

riktlinjerna för bolagets verksamhet och är därför styrelsens principal eftersom det är aktieägarna 

som har makten över bolaget och bestämmer hur styrelsen ska agera. Aktieägarna representeras av 

styrelsen och deras intresse är det samma, att öka bolagets vinst. Det leder till att principal agent-

problematiken mellan styrelse och aktieägare är relativt låg i kapitalbrist fall. I små privata 

aktiebolag utgörs dessutom styrelsen och aktieägarna ofta av samma krets människor.   172

Det kan uppstå en intressekonflikt även mellan styrelsen och borgenärerna. Styrelsen har incitament 

till att ta högre eller lägre risker i och med en ekonomisk kris enligt teorin om under- och över-

investering.  I svensk rätt ger handlingsreglerna och rådrumsfristen utrymme för ett ökat sådant 173

risktaganden eftersom inga krav ställs på besparingar eller att öka bolagets lönsamhet under 

rådrumsfristen. Underinvesteringsproblemet är även aktuellt under rådrumsfristen då många bolag 

väljer att inte investera eftersom det enbart skulle gynna borgenärerna. Enligt australiensisk rätt kan 

styrelsen inte utan personligt ansvar dra på sig skulder när bolaget är insolvent och därför är 

incitamentet lägre att ta riskfyllda beslut i en ekonomisk krissituation och problemet med 

överinvestering minskar.  

Som nämnts är de flesta borgenärer som drabbats ”insolvent trading” i Australien leverantörer. 

Leverantör är ofta relativt väl informerade om bolaget och dess risktagande eftersom de är 

 Bergström, Clas, Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem en rättsekonomisk analys, 1 u., s. 183 ff171
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inblandande i bolagets fortlöpande verksamheten men de drabbas ändock av bolagets kapitalbrist. 

De drabbas tillexempel för att bolaget ändrar sitt beteende efter att avtal har ingåtts. Leverantören 

kan dock försäkra sig mot dessa risker genom till exempel personliga borgensåtaganden från 

bolagets ägare vilket ofta sker både i Sverige och Australien men det ger upphov till 

transaktionskostnader.  För den ofrivillige borgenären finns det inget alternativ att innan avtal 174

sluts försäkra sig mot oförutsedda risker och dessa måste därför förlita sig på det borgenärsskydd 

som lagen ger.  175

6.4 Collective action 

Borgenärerna har störst chans att vinna en tvångslikvidation eller ”insolvent trading”-talan om de 

organiserar sig. Att organisera sig kan dock vara svårt eftersom collective action-problematik 

uppstår. I Australien är collective action-problematiken aktuell när borgenärerna ska föra talan om 

”insolvent trading”. En borgenär kan sakna individuellt incitament att föra en talan men en talan 

skulle vara aktuell om flera borgenärer organiserade sig eftersom kostnaderna för talan är mindre än 

vad borgenärerna kan få i kompensation om de vinner i domstolen. Borgenärerna har större chans 

att vinna framgång med sin talan om de organiserar sig eftersom de då har bättre ekonomiska 

förutsättningar att driva sin talan.  176

6.5 Avslutande rättsekonomiska synpunkter 

Att följa lagregler kostar ett bolag pengar. Den regeltunga svenska lagstiftningen ger därför upphov 

till höga transaktionskostnader. De transaktionskostnader som lagreglerna ger upphov till kan inte 

anses proportionerliga till det borgenärsskydd som lagreglerna ger. Australiens regler ger styrelsen 

större flexibilitet och minskade transaktionskostnader eftersom reglerna ger styrelsen större 

möjlighet att anpassa sitt agerande till varje enskild situation vilket gynnar borgenärerna. 

Australiensisk lagstiftning sätter borgenärernas intresse i första hand till skillnad från de svenska 

reglerna som premierar kapitalskyddet. Kostnader som en australiensisk styrelse har är kostnader 

för att skydda borgenärerna och inte kostnader för att skydda kapitalet som i Sverige. 

 Dahlman, C, Glader, M & Reidhav, D, Rättsekonomi En introduktion, s. 187174
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Ett ändrat regelsystem kring tvångslikvidation och kritisk kapitalbrist kan sänka transaktions-

kostnaderna. Som vi har sett är dock ”insolvent trading”-reglerna inte heller helt optimala men de är 

rättsekonomisk mer effektiva eftersom konkurserna minskar och transaktions-kostnaderna är lägre. 

En ändring av det svenska regelsystemet mot ett system närmare det australiensiska skulle kunna 

anses effektivt enligt Kardor Hicks-modell. Om borgenärerna kan kompensera för den minskade 

nytta och makt aktieägarna får i och med ett borttagande rådrumsfrist blir en ändring av reglerna 

även pareto-effektiv.  
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7   Slutsats 

De svenska reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist kan i stor utsträckning kritiserats för sin 

funktion som borgenärsskydd. Kritik kan framföras mot att reglerna fokuserar mer på att hålla kvar 

kapital i bolaget än att skapa ett reellt och pålitligt skydd för borgenärerna. Uppsatsen har haft syftet  

att utvärdera reglernas borgenärsskyddande funktion genom att jämföra de svenska och 

australiensiska reglerna. I centrum för undersökningen har att utvärdera vad reglerna leder till för 

situationer för bolaget och borgenären stått.  

En stor skillnad mellan det australiensiska och svenska reglerna är det fokus reglerna har. De 

svenska reglerna fokuserar på kapitalskyddet genom att hålla kvar aktiekapitalet i bolaget medan de 

australiensiska reglerna fokuserar på att skydda borgenärerna vid kapitalbrist. Den insolvens-

bedömning som sker i australiensisk rätt ger ett större framtidsfokus än den svenska 

insufficiensbedömningen. Stor fokus har i svensk rätt lagts på det handlingsmönster som 25 kap. 

ABL ställer upp. Den rådrumsfrist som ställs upp som en del i handlingsmönstret skadar i stor 

utsträckning bolaget eftersom de ofta leder till en djupare ekonomisk kris i stället för att skydda 

borgenärerna. 

Sveriges regler där aktivitetsplikten är kopplad till aktiekapitalet kan anses svårbedömda och 

otydliga för borgenärer. Visserligen kan även en insolvensbedömning i enlighet med australiensisk 

rätt också anses vara otydlig men den är mer gynnsamt för borgenärerna. Australien har inte något 

lagstadgat lägsta aktiekapital som kan ge en borgenär en falsk trygghet som de svenska reglerna gör. 

Ett lagstadgat lägsta aktiekapital kan lura borgenärerna att tro att de har ett bättre skydd än de 

faktiskt har eftersom 50 000 kronor inte kan anses ge särskilt gott skydd för borgenärerna.  I 177

Sverige behöver aktiekapitalet inte vara anpassat till bolaget storlek vilket är missvisande för 

borgenärerna. En insolvensbedömningen och en aktivitetsplikt som i Australien som inte är kopplat 

till något aktiekapital är mer anpassad efter bolagets faktiska verksamhet och storlek och ger 

borgenärerna en mer rättvisande bild av bolaget ekonomi. Sveriges regler om aktivitetsplikt och 

insufficiensbedömning saknar koppling till bolagets ekonomi vilket ger borgenärerna liten insikt om 

bolaget ekonomi och därför ett undermåligt skydd och. Australiensiska reglerna fokuserar på 

borgenärerna vid kapitalbrist till skillnad från i Sverige där fokus ligger på att hålla kvar kapitalet i 

bolaget.  

 2004/05:85, s. 207 f177
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Reglernas handlingsdirigerande effekt får anses vara den funktion som både de svenska och 

australiensiska reglerna uppfyller bäst. Som beskrivits ovan har Australien med populariteten av 

”voluntary administration”-förfarandet till stor del lyckats få styrelsen att agera innan kritisk 

kapitalbrist föreligger. Eftersom en ”voluntary administration” företas i ett tidigt stadium innan 

kapitalbristen är kritisk gynnas borgenärerna. Borgenärerna gynnas även av att de har relativt stort 

inflytande under ”voluntary administration”-processen. De svenska reglerna om tvångslikvidation 

är även de handlingsdirigerande men många gånger görs eller försöker det göras en rekonstruktion 

alldeles för sent när bolaget redan är i djup ekonomisk kris. Borgenärerna får sällan stor utdelning 

vid rekonstruktioner som inletts under rådrumsfristen eftersom rekonstruktionen företagits för sent 

när inga medel finns kvar i bolaget för att betala borgenärerna. Många svenska bolags lösning på 

kapitalbrist är i stället för rekonstruktion ett aktieägartillskott, men det löser sällan den ekonomiska 

krisen långsiktigt.  178

Baksidan av reglernas handlingsdirigerande effekt är att den skapar riskaverta styrelseledamöter.   

Ledamöterna är oroliga för att bli personligt betalningsansvariga och vågar därför inte göra 

riskfyllda investeringar. Investeringar som kanske kunnat ge god avkastning för bolaget i framtiden. 

Att ”insolvent trading”-reglerna skapar just riskaverta styrelseledamöter är den starkaste kritiken 

reglerna fått. Sveriges tvångslikvidationsregler skapar även dem riskaverta styrelseledamöter. 

Reglerna avskräcker duktiga ledamöter från att ta plats i de krisande bolag som behöver dem bäst.  

Att säga att Sverige ska övergå till ”insolvent trading”-institutet som borgenärsskydd vid 

kapitalbrist är svårt eftersom den svenska och den australienska bolagsrätten skiljer sig på många 

områden. Till exempel när det kommer till lagstadgat krav på aktiekapital. Det är viktigt att komma 

ihåg att tvångslikvidationsreglerna är en del av ABLs hela kapitalskydd och är nära samman-

kopplade med en av aktiebolagsrättens grundpelare, kravet på ett lägsta aktiekapital på 50 000 

kronor. Det betyder dock inte att reglerna varken är bra eller behövliga. En diskussion  finns kring 179

om att sänka kravet på registrerat aktiekapital till noll vilket skulle leda till att ”insolvent trading”-

reglerna skulle passa bättre in i det svenska rättssystemet. Problemet med tvångslikvidations-

reglerna är dess utformning med oflexibla handlingsregler, lång rådrumsfrist och koppling till 

aktiekapitalet. Det lagstadgade kravet på ett lägsta aktiekapitalet fyller mycket liten funktion som 
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borgenärsskydd inom aktiebolagsrätten i dag eftersom det är missvisande för borgenärerna och ger 

dem ett dåligt skydd. 

Något som kan vara av intresse är att ändra systemet kring hur borgenärerna ersätts när personligt 

betalningsansvar har konstaterats. Sveriges ersättningssystem, där bara nytillkomna borgenärer får 

ersättning för just skulden bolaget har till dem, missgynnar borgenärskollektivet och 

omsättningsintresset i hög grad. Att äldre borgenärer inte skyddas vid tvångslikvidation måste även 

anses missgynnande för omsättningsintresset ett av samhällsekonomins viktigaste intressen. Även 

gamla borgenärer kan skadas i en eventuell tvångslikvidation på grund av kritisk kapitalbrist och 

ska ersättas. I Australien delar i alla borgenärer på ersättningen. Det personliga betalningsansvaret 

är utformat som ett skadestånd vilket leder till att borgenärerna kan få ersättning för hela den skada 

de lidit på grund av styrelseledamöternas handlande i en kapitalbristsituation. Om Sverige i stället 

införde skadeståndsliknande regler vid tvångslikvidation skulle borgenärskollektivet gynnas och 

ersättningsnivån med stor sannolikhet bli högre. 
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