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Sammanfattning 

De svenska låneförbuden är införda i 21 kap. ABL och innebär i korthet att ett aktiebolag 

inte får lämna lån till en viss personkrets (s.k. förbjudna kretsen) eller till den som avser 

att förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. I uppsatsen under-

söks och fastställs de bakomliggande motiven till dessa bestämmelser. Vidare analyseras 

vilka motiv som bör beaktas vid en eventuell revidering av låneförbuden.  

 De två huvudsakliga motiven till låneförbuden är (i) det fiskala intresset och (ii) in-

tresset av borgenärsskyddet. Andra intressen som har framförts som motiv till låneförbu-

den är (iii) intresset av aktieägarskyddet och (iv) intresset av att motverka ekonomisk 

brottslighet. 

 Det fiskala intresset har kritiserats allt sedan låneförbuden infördes. Denna kritik är 

berättigad då det bör anses vara principiellt felaktigt att inom civillagstiftning, på det 

associationsrättsliga området, adressera skatterättsliga problem. Detta motiv bör således 

inte beaktas vid en eventuell revidering. Detsamma gäller för intresset av att motverka 

ekonomisk brottslighet, eftersom detta motiv ligger nära det skatterättliga området och 

således bör regleras tillsammans med skattelagstiftningen. Lån från bolag till en viss per-

sonkrets innebär emellertid en fara för såväl borgenärer som för aktieägare, varför dessa 

två motiv bör beaktas.  

 I internationella sammanhang har emellertid andra motiv, än de som har anförts i 

Sverige, motiverat låneförbud. I USA infördes ett låneförbud på federal nivå efter att flera 

företagsskandaler hade uppdagats, vilka skadade allmänhetens förtroende för värdepap-

persmarknaden. Det amerikanska motivet bakom låneförbudet var således att återupp-

rätta förtroendet för värdepappersmarknaden. I ljuset av de amerikanska företagsskanda-

lerna bör en svensk lagstiftare – utöver aktieägarskyddet och borgenärsskyddet – även 

beakta intresset av att bibehålla förtroendet för värdepappersmarknaden. 

 Under senare år har både regeringen och Justitiedepartementet uttalat att det bör infö-

ras särskilda och från ABL frikopplade skatterättsliga regler avseende beskattning av 

vissa lån. Det framstår således som en revidering av lånereglerna kan vara förestående. 

Mot bakgrund av det ovan anförda bör lagstiftaren vid en sådan revidering beakta (i) in-

tresset av borgenärsskyddet, (ii) intresset av aktieägarskyddet och (iii) intresset av att 

bibehålla förtroendet för värdepappersmarknaden. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Låneförbuden är ett relativt nytt fenomen
1
 inom ABL och infördes i svensk rätt 1973 

genom ändringar i ABL 44. Bestämmelserna överfördes sedan med mindre justeringar till 

ABL 75 och därifrån till 21 kap. ABL. Låneförbuden innebär i korthet att ett aktiebolag 

inte får lämna lån till en viss personkrets (s.k. förbjudna kretsen) eller till den som avser 

att förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Grunden till införan-

det av låneförbuden är den aktiebolagsutredning som i början av 1960-talet tillsattes för 

att göra en samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen.
2
 Utredningen resulterade 

sedermera i att lagstiftaren införde ett förbud för bolagen att lämna vissa lån. 

 Låneförbuden har ända sedan de infördes varit föremål för omfattande kritik. De två 

huvudsakliga motiven till införandet var (i) intresset av borgenärsskyddet och (ii) intres-

set av att motverka skatteflykt. Lagstiftaren hade uppmärksammat att aktieägare ofta 

valde att låna pengar från sitt bolag i syfte att skjuta upp eller att helt undgå beskattning. 

Mot denna bakgrund ansåg både regeringen och lagstiftaren att de låneförbud som inför-

des, och än idag är gällande, var påkallat för att motverka sådana förfaranden som före-

togs i skattesyfte.
3
 Det är detta bakomliggande motiv som har fått hård kritik i både dokt-

rin och i offentliga utredningar.
4
 En kritiker – bland många andra – var Lindskog som 

anförde följande: 

”Att genom civillagstiftning på det associationsrättsliga området försöka förhindra vad som 

anses vara olämplig skatteplanering måste anses principiellt felaktigt.”
5
   

Låneförbud som påminner om de svenska är i internationella sammanhang emellertid inte 

ovanliga. Ett exempel är det låneförbud som har införts på federal nivå i USA. Detta för-

bud infördes i Sarbanes-Oxley som en följd av flera företagsskandaler, vilka uppdagades i 

början av det nya milleniet.
6
 Motivet bakom införandet synes ha varit att återupprätta 

förtroendet för värdepappersmarknaden. Mot denna bakgrund aktualiseras frågan, om det 

finns andra motiv än det fiskala intresset som kan motivera de svenska strikta låneförbu-

den.  

                                                      
1 I förhållande till bl.a. kapitalskyddsreglerna som återfanns redan i ABL 10.  
2 SOU 1971:15, s. 3.  
3 Prop. 1973:93, s. 65. 
4 Se bl.a. Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 153, Nerep, Studier, s.278, SOU 1997:168, s. 16 och SOU 2009:34, 

s. 246ff.  
5 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 153.  
6 Cunningham, The Sarbanes-Oxley Yawn, s. 923ff. 
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 Under senare år har både regeringen och Justitiedepartementet uttalat att det bör infö-

ras särskilda och från ABL frikopplade skatterättsliga regler avseende lån från bolag.
7
 

Mycket talar således för att en revidering av låneförbuden är förestående. Vid en sådan 

revidering är det av stor vikt att undersöka vilka motiv som bör beaktas så att ändamåls-

enliga regler införs, vilka motsvarar det reella behovet av reglering.    

 

  Syfte och frågeställningar 1.2

Syftet med examensarbetet är huvudsakligen att undersöka vilka motiv som bör beaktas 

vid en eventuell revidering av lånereglerna. För en sådan undersökning är det av intresse 

att fastställa och analysera de bakomliggande motiven till de nu gällande låneförbuden 

samt att undersöka om dessa fortfarande är aktuella. Vidare är det av intresse att under-

söka om det i andra rättsordningar finns låneförbud, som har bakomliggande motiv vilka 

den svenska lagstiftaren borde beakta. När dessa frågor har behandlats är målet med upp-

satsen att, med utgångspunkt i det som framkommit i denna, analysera hur lagen borde 

vara – dvs. de lege ferenda. Uppsatsens syfte kan således definieras enligt följande fråge-

ställningar: 

i) Vilka bakomliggande motiv ligger till grund för låneförbuden?  

ii) Finns det motiv – vilka har motiverat strikta låneförbud i andra rättsordningar – 

som bör beaktas i den svenska debatten? 

iii) Vilka motiv bör ligga till grund vid en eventuell revidering av lånereglerna? 

iv) Mot bakgrund av svaret under iii), hur bör lån från bolag regleras?  

 

 Avgränsningar 1.3

Uppsatsens frågeställningar utgår ifrån ett associationsrättsligt perspektiv och uppsatsens 

primära fokus är därför de civilrättsliga bestämmelserna. Ett av låneförbudens bakomlig-

gande motiv är emellertid det fiskala intresset, varför låneförbuden även är intressanta ur 

ett skatterättsligt perspektiv. I uppsatsen berörs emellertid det skatterättsliga området 

endast vid den diskussion som förs huruvida skatterättsliga motiv bör beaktas inom asso-

ciationsrätten. 

                                                      
7 Departementspromemorian, s. 24ff och prop. 2009/10:12, s. 22f.   
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Som framgått är arbetets huvudsakliga syfte att undersöka motiven bakom lagstift-

ningen. I uppsatsen fokuseras på motiven bakom närståendelåneförbudet, varför för-

värvslåneförbudet endast kommer att behandlas deskriptivt. Bestämmelserna i 21 kap. 

ABL beskrivs endast i den utsträckning som är nödvändig för läsarens förståelse inför den 

fortsatta diskussionen. Vidare är låneförbuden straffsanktionerade, vilket har utsatts för 

hård kritik i doktrin. Framställningen avser emellertid inte att undersöka och analysera 

sanktioner av straffrättslig karaktär. Av denna anledning behandlas låneförbudens straff-

rättsliga rättsföljder endast övergripande. 

Vid sidan om låneförbuden aktualiseras bestämmelserna om värdeöverföringar i 17 

kap. ABL. Värdeöverföringar är inte föremål för den grundläggande diskussionen, men 

eftersom vissa transaktioner kan utgöra såväl ett otillåtet lån som en värdeöverföring re-

dogörs dessa för översiktligt. Förtäckta värdeöverföringar beskrivs emellertid mer ingå-

ende än övriga värdeöverföringar, eftersom dessa har ett nära samband med låneförbuden 

och även är relevanta för diskussionen om vilka motiv som bör beaktas vid en eventuell 

revidering av låneförbuden. 

 I uppsatsens internationella utblick behandlas amerikansk lagstiftning. I amerikansk 

lagstiftning regleras associationsrätten huvudsakligen av delstaterna, men den federala 

lagstiftaren har under vissa omständigheter befogenhet att stifta lagar som har företräde 

framför de delstatliga. För uppsatsen är det den federala lagstiftningen som är relevant 

eftersom det är där som ett låneförbud har införts. I de fall de delstatliga lagstiftningarna 

behandlas beskrivs därför dessa kollektivt där en viss generalisering görs.  

  

 Metod och material 1.4

För att uppfylla uppsatsens syfte och för att besvara de ovan anförda frågeställningarna 

har utgångspunkten varit att tillämpa en traditionell rättsdogmatisk metod. Utgångspunk-

ten i uppsatsen är – precis som i den traditionella rättsdogmatiska metoden – att fastställa 

gällande rätt, med innebörden att lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin analyseras 

och tolkas. Inom den rättsdogmatiska metoden är fastställandet av gällande rätt emellertid 

bara början på det fortsatta arbetet, så också i denna framställning.
8
 Uppsatsens slutmål är 

att fastställa de lege ferenda. Detta ligger i linje med den rättsdogmatiska metoden, ef-

tersom en del av denna metod kan utgöras av att söka efter ideala lösningar.
9
 Eftersom ett 

                                                      
8 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650.  
9 Jareborg, SvJT 2004, s. 4.  
 



 

 

 9  
 

av uppsatsens syften är att fastställa de lege ferenda har det även krävts att vissa rättspoli-

tiska diskussioner förs. Metoden i uppsatsen har därför inte varit strikt rättsdogmatisk. 

Vidare har internationella utblickar gjorts vid besvarandet av frågeställningen om vilka 

motiv som bör beaktas vid en eventuell revidering av lånereglerna.  

 Ett av uppsatsens huvudsakliga syften är att fastställa och analysera de bakomlig-

gande motiven till låneförbuden, varför förarbeten fått en särskilt framträdande roll. Detta 

eftersom uttalanden i förarbeten är av särskild betydelse för att förstå lagstiftarens ända-

mål och syften med införandet av lånereglerna. De förarbeten som huvudsakligen har 

använts i analysen är propositioner och kommittébetänkanden till ABL. Då lånereglernas 

innebörd inte synes ha ändrats genom ABL har även förarbeten till ABL 75 och ABL 44 

stor relevans för att förstå lagstiftarens ändamål med lagstiftningen. Således har även 

dessa förarbeten har varit centrala för uppsatsen. Vidare har offentligt tryck från senare år 

analyserats, då det i dessa har lagts fram förslag på ändringar av låneförbuden. Det för 

uppsatsen mest centrala förslaget är en promemoria upprättad av Justitiedepartementet. 

Även doktrin har fått en särskilt framträdande roll för uppfyllandet av uppsatsens 

syfte. Detta beror på att motiven till de nu gällande lånereglerna har analyserats och kriti-

serats i doktrin. Vidare har även lånereglernas omfattning och tillämpning utförligt analy-

serats. Den diskussion som har förts i doktrin har därför varit central för att besvara upp-

satsens frågeställningar. I slutet av 1990-talet avstannade dock debatten om låneförbuden. 

Emellertid har lånereglernas innebörd och ändamål – som ovan anförts – inte ändrats 

genom ABL, varför de synpunkter som framförts i äldre litteratur även idag har betydelse. 

Av denna anledning sker hänvisningar till äldre litteratur utan närmare kommentar. Avse-

ende doktrin som rättskälla borgar det för en viss kvalitet om författaren är ledande på 

rättsområdet.
10

 Central doktrin på området har därför huvudsakligen använts, såsom An-

dersson, Nerep och Lindskog. Dock beror denna rättskällas kvalitet på styrkan i de argu-

ment som framförs för en viss tolkning.
11

 Den doktrin som använts har därför kritiskt 

analyserats. Utöver central doktrin på området har även en artikel skriven av advokat 

Båvestam behandlats utförligt. Detta dels eftersom artikeln är det senaste tillskottet i de-

batten om låneförbuden, dels eftersom Båvestam granskar det senaste förslaget som har 

lagts fram avseende ändringar av låneförbuden – dvs. Justitiedepartementets promemoria.  

Eftersom prejudikat ger betydande vägledning vid fastställandet av gällande rätt har 

praxis använts vid fastställandet av låneförbudens omfattning och tillämpning. Praxis har 

                                                      
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39.  
11 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 33.  
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även varit av betydelse för att förstå de rättsliga sambanden mellan värdeöverföringsreg-

lerna och låneförbudsreglerna.  

Vid sidan av de för svensk gällande rätt aktuella rättskällorna har även en internation-

ell utblick gjorts. Den internationella utblicken har fokuserat på amerikansk rätt eftersom 

man där har infört ett strikt låneförbud. Då det amerikanska låneförbudet är infört på fe-

deral nivå är det endast rättskällor som berör federal lagstiftning som har behandlats. 

Detta beror dock inte på en strävan efter att beskriva amerikansk rätt. Det material som 

behandlar amerikansk rätt har istället använts för att undersöka om det i den amerikanska 

rättsordningen finns bakomliggande motiv som den svenska lagstiftaren bör beakta. De 

beskrivningar som görs utifrån amerikansk rätt är således tänkt att ge läsaren en förståelse 

för vilka andra motiv som kan beaktas vid en eventuell revidering av lånereglerna, inte att 

presentera en komparativ studie. Härvid bör noteras att amerikansk rätt till stor del bygger 

på rättsfall. Syftet har dock inte varit att fastställa amerikansk gällande rätt, utan det hu-

vudsakliga syftet har varit att undersöka motiven bakom den amerikanska lagstiftningen. 

Av denna anledning har inga rättsfall undersökts, utan undersökningen har istället base-

rats på doktrin, protokoll från kongressen samt bestämmelsernas ordalydelse.  

Utifrån såväl de svenska som de amerikanska rättskällorna har därefter en rättspolitisk 

diskussion förts över hur lagen borde vara – dvs. en de lege ferenda diskussion. Utgångs-

punkten för de lege ferenda diskussionen har varit de motiv som enligt framställningen 

bör beaktas vid en eventuell lagrevidering. 

 

 Disposition 1.5

Efter detta inledande kapitel 1 är uppsatsen indelad i 7 kapitel. I kapitel 2-4 redogörs för 

de grunder som är av betydelse för uppsatsen. I kapitel 2 redogörs deskriptivt för kapital-

skydd, värdeöverföringar och sanktioner. I kapitel 3 görs en deskriptiv beskrivning av 

låneförbudens omfattning. För en bättre förståelse och grund för de motiv som utreds i 

uppsatsen har förhållandet mellan värdeöverföringar och låneförbuden analyserats i kapi-

tel 4. 

I kapitel 5-6 redogörs svensk rätt och i dessa kapitel besvaras frågeställning (i). I ka-

pitel 5 har de svenska motiven till låneförbuden framställts och kritiskt analyserats vilket 

har legat till grund för att uppnå uppsatsens syfte. I kapitel 6 redogörs därefter för den 

strävan efter ny lagstiftning som har skett på senare år. Centralt för denna utveckling har 

varit det som regeringen och Justitiedepartementet anfört om att man behöver införa sär-
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skilda och från ABL frikopplade skatterättsliga regler avseende lån. I kapitlet granskas 

även Båvenstams artikel utförligt, eftersom denna artikel är det senaste tillskottet i debat-

ten om låneförbuden.  

I kapitel 7 redogörs för amerikansk rätt där motiven bakom den amerikanska lagstift-

ningen undersöks för att få en förståelse för vilka andra motiv som kan beaktas vid en 

eventuell revidering av de svenska lånereglerna. I kapitlet besvaras frågeställning (ii).  

Framställningen avslutas med kapitel 8 där en sammanfattning av de bakomliggande 

motiven till låneförbuden görs. Vidare analyseras vilka av dessa motiv som bör beaktas 

vid en eventuell revidering. Slutligen förs en de lege ferenda-diskussion. De två senare 

nämnda delarna besvarar således frågeställning (iii) respektive frågeställning (iv). 
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2 Kort om kapitalskydd och värdeöverföringar 

ABL:s regler om kapitalskydd och värdeöverföringar är inte föremål för den huvudsak-

liga diskussionen i förevarande uppsats. Det finns emellertid ett starkt samband mellan 

vissa kapitalskyddsregler och låneförbuden. Denna framställning blir därför mer prak-

tiskt orienterad om dessa regler först behandlas.  

 

 Introduktion 2.1

ABL bygger i huvudsak på två huvudprinciper; aktieägarskyddet och borgenärsskyddet.  

Flertalet av reglerna i ABL kan – om man ser till det bakomliggande syftet – sorteras 

under en av dessa två etiketter. För att ge ett kort belysande exempel på regler som är till 

för att skydda den förstnämnda kategorin intressenter kan generalklausulen i 7 kap. 47 § 

nämnas. Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. likhetsprincipen – som finns i 4 kap. 1 § – 

och föreskriver att bolagstämman inte får fatta ett beslut som är ägnat att ge otillbörlig 

fördel åt en annan aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan 

aktieägare.
12

 Generalklausulen och övriga aktieägarskyddbestämmelser i ABL är disposi-

tiva och kan således åsidosättas enligt principen om samtliga ägares samtycke (s.k. sas-

principen), vilken speglar likhetsprincipen.  

ABL:s borgenärsskyddsbestämmelser är emellertid tvingande, från att bolaget bildas 

till dess bolaget löses upp genom likvidation eller konkurs, och kan därmed inte åsidosät-

tas av aktieägarna.
13

 I syfte att skydda bolagets borgenärer finns det i ABL bestämmelser 

som ska säkerställa att det kapital som ett aktiebolag skyltar med till grund för sin kredit-

värdighet verkligen ställs till bolagets förfogande. Vidare är det av vikt att det kapital som 

skapats vid bolagets bildande inte försvinner under bolagets bestånd. Om ett bolag fritt 

skulle kunna avhända sig sina tillgångar eller ådra sig nya skulder, kunde en risk uppstå 

så att bolagets kvarvarande kapital inte skulle räcka till att betala av skulderna till bola-

gets borgenärer, vilket går tillbaka till det faktum att aktieägarna inte personligen ansvarar 

för bolagets förpliktelser.
14

 I syfte att förhindra detta ställer ABL upp regler om värdeö-

                                                      
12 Se även 8 kap. 41 § ABL som stadgar att likhetsprincipen även gäller för bolagets ledning när denna fattar 

beslut.  
13 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 17ff. Det innebär exempelvis att ett bolagstämmobeslut som strider 

mot borgenärsskyddsbestämmelserna är en nullitet, prop. 1975:103, s. 416.  
14 Andersson, En kommentar, 17:2.  
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verföringar, vilka kan sägas klargöra under vilka former och i vilken utsträckning kapi-

talet får lämna bolaget.
15

 

 

 Värdeöverföringar  2.2

Värdeöverföringar regleras i 17 kap. ABL. En värdeöverföring innebär att ett bolag av-

händer sig tillgångar eller ådrar sig skulder utan motsvarande vederlag och utan att det är 

affärsmässigt motiverat. Vilka handlingar som enligt lagens mening utgör värdeöverfö-

ringar definieras i kapitlets 1 §. Enligt definitionen avses med värdeöverföringar: (i) 

vinstutdelning; (ii) förvärv av egna aktier; (iii) minskning av aktiekapitalet eller reserv-

fonden för återbetalning till aktieägare; samt (iv) annan affärshändelse som medför att 

bolagets förmögenhet minskar och inte har en rent affärsmässig karaktär. Enligt 17 kap. 2 

§ är punkt (i) till (iii) av de uppräknade värdeöverföringarna tillåtna om de sker i enlighet 

med relevanta bestämmelser i ABL. Det innebär att när ett bolag exempelvis vill göra en 

vinstutdelning måste det följa reglerna om vilket bolagsorgan som får fatta ett sådant 

beslut, vilket underlag som beslutet ska fattas på, etc.
16

  

De tillåtna formerna av värdeöverföringar får emellertid inte inkräkta på bolagets 

bundna kapital. Det finns därför i 17 kap. 3 § ABL vissa, för alla värdeöverföringar ge-

mensamma, beloppsmässiga begränsningar – beloppsspärren och försiktighetsregeln.
17

  

Beloppsspärren syftar till att skydda det bundna kapitalet. Den är uppbyggd så, att de 

värden som ska tas ut ur bolaget, måste rymmas inom det fria kapitalet.
18

 Följaktligen får 

en värdeöverföring inte ske om det direkt efter värdeöverföringen inte finns full täckning 

för det egna bundna kapitalet.
19

 Försiktighetsregeln innebär att värdeöverföringen inte får 

ske med ett så stort belopp att utdelningen med hänsyn till de krav som verksamhetens 

art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsoli-

deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt inte framstår som försvarligt.
20

 Värdeöver-

föringar som företas i strid med beloppsspärren och försiktighetsregeln är olagliga.  

 

                                                      
15 Det bör härvid noteras att bestämmelserna om värdeöverföringar även finns till i syfte att skydda minori-

tetsaktieägare.                                                                                                                                                                                                      
16 18 kap. ABL och Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 85.  
17 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 85ff.   
18 Ett aktiebolag måste ha ett aktiekapital som delas in i fritt eget kapital och bundet eget kapital. Enligt 1 kap. 

5 och 14§§ ABL måste aktiekapitalet för privata bolag uppgå till minst SEK 50 000 och för privata bolag 

uppgå till minst SEK 500 000.   
19 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 54. 
20 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 85 ff.  
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   Förtäckta värdeöverföringar 2.3

Även punkt (iv) av de i föregående avsnitt uppräknade värdeöverföringarna, dvs. annan 

affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärs-

mässig karaktär, kan vara tillåten. För denna typ av värdeöverföring saknas de formalia-

regler som ABL uppställer för de övriga uppräknade värdeöverföringarna, varför man 

faller tillbaka på sas-principen. Således krävs samtliga aktieägares samtycke för att denna 

typ av värdeöverföring ska vara tillåten. Vidare krävs det att beloppsspärren och försik-

tighetsregeln beaktas. Denna typ av värdeöverföringar brukar benämnas förtäckta värde-

överföringar. Av detta följer att aktieägarna får bestämma över bolagets kapital förutsatt 

att de (i) inte olovligen åsidosätter varandras intressen och (ii) inte olovligen åsidosätter 

borgenärernas intressen. Detta ligger i linje med de ovan beskrivna huvudprinciperna 

inom ABL – dvs. aktieägarskyddet och borgenärsskyddet. 

 Vad som utgör en förtäckt värdeöverföring kan emellertid vara svårt att avgöra. Ty-

piskt sett kan det beskrivas som ett avtal som framstår som ett sedvanligt förmögenhets-

rättsligt avtal – t.ex. köp, penninglån eller pantförskrivning – men som egentligen helt 

eller delvis innefattar ett vederlagsfritt förfogande över bolagets förmögenhet.
21

 Den fråga 

som uppstår är, vilka förmögenhetsavtal eller andra rättshandlingar som ska anses inne-

fatta en förtäckt utdelning. Enligt bestämmelsen är det tre rekvisit som måste vara upp-

fyllda, (i) förmögenheten minskar genom en (ii) annan affärshändelse som (iii) inte har 

affärsmässig karaktär. För att bestämma vilka dispositioner som utgör en förtäckt värde-

överföring måste man skilja dessa dels från en tillåten form av värdeöverföring (jfr annan 

affärshändelse än de tillåtna formerna för värdeöverföring), dels från dåliga affärer (jfr 

inte har rent affärsmässig karaktär).  

 Med annan affärshändelse avses alla förändringar i storleken och sammansättningen 

av bolagets förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relation med omvärlden, 

såsom in- och utbetalningar, uppkomsten av fordringar eller skulder samt egna tillskott 

till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller dylikt.
22

 Begreppet kan även inne-

fatta mer än dessa dispositioner.
23

 För denna uppstats är det relevanta emellertid att kon-

statera att begreppet annan affärshändelse kan inbegripa både lämnande av lån och stäl-

lande av säkerhet.  

                                                      
21 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 83.  
22 Prop. 2004/05:85, s. 747, där man knyter an till definitionen i 1 kap. 2 § 1 st. 7 p. BFL.  
23 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 93.  
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 Vidare måste affärhändelsen innebära en förmögenhetsminskning för bolaget, dvs. att 

bolagets förmögenhet minskar i och med transaktionen. Bedömingen huruvida en trans-

aktion minskar bolagets förmögenhet ska enligt förarbetena till lagen avgöras enligt all-

männa principer.
24

 Med det borde avses att bolagets respektive motpartens prestation ska 

åsättas ett värde med utgångspunkt i prestationernas marknadsvärde varefter en jämfö-

relse mellan dessa prestationer företas. Om värdet av bolagets prestation överstiger mot-

partens prestation föreligger en förmögenhetsminskning för bolaget.
25

  

 Slutligen får en transaktion, för att anses vara en förtäckt värdeöverföring, inte vara 

av affärsmässig karaktär för bolaget. Enligt detta rekvisit måste man således avgöra 

huruvida transaktionen helt eller delvis saknar kommersiellt syfte. En sådan bedömning 

ska göras utifrån objektivt iakttagbara kriterier, där särskild betydelse ska tillmätas skill-

naden mellan parternas prestationer samt det bakomliggande syftet till denna skillnad. Av 

betydelse vid bedömningen är även transaktionens karaktär i förhållande till bolagets 

normala affärsverksamhet samt mottagarens relation till bolaget.
 26

 Av det torde följa att 

ju mer främmande avtalets karaktär är för bolagets verksamhet och ju större inflytande 

mottagaren har över bolaget, ju mindre värdediskrepans torde krävas för att transaktionen 

ska betraktas som en värdeöverföring. En bedömning måste därför grundas på förhållan-

dena i det enskilda fallet.
27

   

 

 Sanktioner 2.4

2.4.1 Återbäringsskyldighet 

Rättsföljderna vid en olaglig värdeöverföring regleras i 17 kap. 6-7§§. I 17 kap. 6 § 1 st. 1 

meningen har lagstiftaren infört en återbäringsskyldighet för mottagaren, när någon av de 

ovan beskrivna tillåtna formerna för värdeöverföringarna har skett i strid med bestäm-

melserna i 17, 18 eller 20 kap.
28

 Återbäringsskyldigheten åläggs mottagaren om bolaget 

kan visa att denne insåg eller bort inse att värdeöverföringen stred mot ABL. Det är såle-

des två rekvisit uppställda för återbäringsskyldighet, dels ett objektivt rekvisit (lagstridig 

värdeöverföring), dels ett subjektivt rekvisit (culpös ovetskap).
29

  

                                                      
24 Prop. 2004/05:85, s. 747.  
25 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 94. 
26 Prop. 2004/05:85, s. 372 och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 99.  
27 Prop. 2004/05:85, s. 748.  
28 Med undantag för förvärv av egna aktier där rättsföljderna regleras i 19 kap. ABL.  
29 Prop. 2004/05:85, s. 756.  
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 Återbäringsskyldighet kan enligt samma styckes andra mening även aktualiseras vid 

en förtäckt värdeöverföring som skett i strid med 17 kap. Mottagaren av en förtäckt vär-

deöverföring har emellertid ett svagare godtrosskydd i jämförelse med mottagare av de 

tillåtna formerna av värdeöverföring. För återbäringsskyldighet vid en förtäckt värdeöver-

föring krävs det endast att bolaget kan visa att mottagaren insett eller bort inse att trans-

aktionen innebar en värdeöverföring från bolaget. Mottagaren behöver således inte ha 

insett att värdeöverföringen var lagstridig.
30

 

 

2.4.2 Bristtäckningsansvar 

I de fall mottagaren av en olaglig värdeöverföring är skyddad av godtrosskyddet, eller att 

annan brist i återbäringen förekommer, kan bolaget rikta krav mot den som enligt 17 kap. 

7 § är bristtäckningsansvarig.
31

 För att bristtäckningsansvar ska gälla är det tillräckligt att 

bolaget kan visa att återbäringsskyldighet föreligger samt att det uppkommer brist i åter-

bäringen. Det krävs således inte att bolaget har lidit skada av värdeöverföringen.
32

 

 Enligt bestämmelsens första stycke träffas av bristtäckningsansvar den, som (i) med-

verkat till beslut om värdeöverföringen, (ii) medverkat till verkställandet av värdeöverfö-

ringen eller (iii) medverkat till upprättandet av en oriktig balansräkning som har legat till 

grund för beslutet om värdeöverföringen. Utöver de nyss uppräknade objektiva rekvisiten 

krävs det för ansvar även att vissa subjektiva rekvisit är uppfyllda. De subjektiva rekvisit-

en för ansvar är uppsåt eller oaktsamhet.  

Enligt bestämmelsens tredje stycke ansvarar även den som mottagit egendom från 

person som avses i 6 §, med vetskap om att den härrör från olaglig värdeöverföring. 

  

                                                      
30 Prop. 2004/05:85, s. 756.  
31 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 121.  
32 Andersson, En kommentar, 17:28:2. 
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3 Låneförbudens omfattning 

De aktiebolagsrättsliga reglerna som reglerar lån från bolaget till en viss personkrets 

eller för ett särskilt syfte utgör en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Även om 

det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka reglernas bakomliggande 

motiv är det av vikt att läsaren först får en förståelse för lånereglernas utformning och 

omfattning.  

 

 Introduktion 3.1

Förbjudna lån regleras i 21 kap. ABL och reglerna är konstruerade så, att de endast tar 

sikte på aktiebolagens dispositioner. Bestämmelserna träffar således inte långivning eller 

säkerställande som utförts av annan juridisk person – t.ex. ett handelsbolag – även om 

denna ingår i koncerngemenskap med ett aktiebolag.
33

 Utgångspunkten för låneförbuden 

är kapitlets 1 § om att penninglån inte får ges till vissa bolaget närstående (den s.k. för-

bjudna kretsen) – förbudet mot närståendelån. Enligt kapitlets 3 § gäller förbudet även i 

fråga om att ställa säkerhet för penninglån. De tillämpningsfrågor som här uppstår avser 

främst vad som menas med penninglån, vilka som är närstående samt när tidpunkten för 

lånets avlämnande ska anses vara.
34

 Från förbudet från närståendelån finns de i kapitlets 

2 § vissa undantag.  

Förbudet mot närståendelån kompletteras av kapitlets 5 § som begränsar bolagets 

möjlighet att lämna lån vars syfte är att låntagaren ska förvärva aktier i bolaget eller över-

ordnat bolag i samma koncern – förvärvslåneförbudet.
35

 Förvärvslåneförbudet täcker 

delvis samma fall som förbudet mot närståendelån, men det får en självständig betydelse 

när låntagaren ännu inte tillhör den förbjudna kretsen.
36

 

   

 Förbudet mot närståendelån 3.2

3.2.1 Rekvisitet penninglån 

Av bestämmelsens ordalydelse framgår att förbudet tar sikte på lån av pengar, dvs. för-

sträckning. Annan generisk egendom, t.ex. olja, omfattas således inte av förbudet. Det 

avgörande vid frågan om det rör sig om penninglån eller ej bör vara vad för slags egen-

dom mottagaren av lånet har mottagit. I vissa undantagsfall kan emellertid en försträck-

                                                      
33 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 155.  
34 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 155.  
35 Andersson, En kommentar, 21:2.  
36 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 155. 
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ning av annan egendom än pengar anses utgöra ett penninglån. Dessa undantagsfall ak-

tualiseras när egendomen är av en typ som kan ses som närliggande pengar, t.ex. börsno-

terade värdepapper.
37

 Vidare måste – för det ska vara försträckning – mottagaren av utbe-

talningen vara återbetalningspliktig. Om mottagaren av utbetalningen inte är återbetal-

ningsskyldig, kan det i istället röra om en värdeöverföring och de tidigare beskrivna vär-

deöverföringsreglerna blir då tillämpliga. Slutligen måste försträckningen vara fristående. 

Det innebär att kreditgivning som endast utgör ett led i ett affärsförhållande mellan bola-

get och den närstående faller utanför begreppet penninglån. Det föreligger således inget 

hinder för en person i den förbjudna kretsen att på kredit köpa varor från aktiebolaget.
38

 

Det bör dock uppmärksammas att kreditgivning som är förenat med osedvanligt goda 

villkor – t.ex. ovanligt lång kredit – skulle kunna utgöra ett penninglån enligt lagens me-

ning.
39

 Ett exempel på när en kredit på osedvanligt goda villkor skulle kunna utgöra ett 

förbjudet lån är, om bolaget säljer en tillgång till en närstående och syftet med transakt-

ionen endast är att denne ska kunna belåna egendomen och på det viset erhålla likvidi-

tet.
40

 

 

3.2.2 Den förbjudna kretsen 

Personer som omfattas av låneförbudet är aktieägare, styrelseledamot och VD. Med sty-

relseledamot likställs suppleant och med VD likställs vice VD.
41

 Lindskog uttalar att lå-

neförbudet inträder i och med att styrelseledamoten utses, vanligen vid bolagsstämman.
42

 

Enligt bestämmelserna i ABL får emellertid ett val av styrelseledamot verkan först vid 

tidpunkten när det anmäls för registrering eller från den senare tidpunkt som anges i be-

slutet.
43

 Detsamma gäller utseende av VD.
44

 Detta ger för handen att låneförbudet inte blir 

direkt tillämpligt för styrelseledamot respektive VD innan registreringsanmälan sker. 

Huruvida låneförbudet ändock gäller för utsedd men inte anmäld styrelseledamot respek-

tive VD – dvs. i enlighet med Lindskogs uppfattning – är en fråga för rättstillämpningen 

                                                      
37 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 159 och Nerep, Studier, s. 305f.  
38 Lindskog, Aktiebolagslagen, s 160f. 
39 SOU 1971:15, s. 393.  
40 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 161. 
41 Jmf 8 kap. 3 och 28 §§ och se prop. 1973:93 s. 95 och 133 och prop. 2004/05:85 s. 802.  
42 Prop. 2004/05:85, s. 802 och Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 163.    
43 Se 8 kap. 13 § ABL.  
44 Se 8 kap. 33 § ABL.  
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att avgöra.
45

 Vidare får lån inte heller lämnas till den förbjudna kretsen i annat bolag inom 

samma koncern.
46

  

Låneförbudet omfattar även person som är gift med eller som är nära släkt eller be-

svågrad men någon av de nu angivna personerna, den s.k. släktkatalogen.
47

 När en person 

omfattas av låneförbudet, gäller detta även en juridisk person, över vars verksamhet 

denne – ensam eller tillsammans med någon annan som omfattas av förbudet – har ett 

bestämmande inflytande. Det innebär bland annat, att en person, som i egenskap av ak-

tieägare har ett bestämmande inflytande över två aktiebolag, inte kan låta det ena bolaget 

låna till det andra.
48

  

 Även tidpunkten för lånets avlämnande är av vikt för att avgöra om en viss person 

tillhör den förbjudna kretsen eller inte. Enligt förbudet får, som ovan har beskrivits, ett 

lån inte lämnas och en säkerhet inte ställas om mottagaren tillhör den förbjudna kretsen. 

Det innebär att lånereglerna inte blir tillämpliga för en person som är låntagare och däref-

ter inträder i den förbjudna kretsen.
49

 Förbudet är emellertid tillämpligt vid ett gäldenärs-

byte där en person i den förbjudna kretsen tar över en redan befintlig skuld till bolaget.
50

 

Det är således övertagandet av skulden som då utgör den relevanta tidpunkten. En fråga 

som tidigare inte var helt utredd var om tidpunkten för lånets avlämnande skulle anses 

vara när låneavtalet ingicks eller vid tidpunkten för utbetalningen av lånet. Högsta dom-

stolen kom emellertid med ett avgörande
51

 i juli 2015, vilket bringade klarhet i frågan. 

Domstolen uttalade att ett penninglån ska anses ha lämnats när ett bindande låneavtal har 

ingåtts. Det innebär att ett förfarande, där en person ingår ett låneavtal med ett bolag och 

sedan inträder i den förbjudna kretsen varpå lånet utbetalas, inte strider mot låneförbuden. 

Frågan om när en VD eller styrelseledamot inträder i den förbjudna kretsen är vid dylika 

förfaranden av vikt – dvs. om detta inträffar när dessa utses eller vid registrering. Mot 

bakgrund av att rättsläget är oklart bör en utsedd VD respektive en utsedd dock inte ingå 

ett bindande låneavtal efter att de har blivit utsedda.    

 

                                                      
45 Andersson, En kommentar, 21:4.  
46 Se 1 kap. 11 § ABL för en definition av begreppet koncern.  
47 Släktkatalogen omfattar: make, far, mor, farfar, farmor, mormor morfar, barn, barnbarn, styvfar, styvmor, 

fars eller mors styvfar eller styvmor, barns make, barnbarns make, makes far, och mor, makes farföräldrar 

och morföräldrar, makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon, syskons make. Med äktenskap lik-

ställs samboförhållanden.  
48 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 111f.  
49 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 116.  
50 Nerep, Studier, s. 284.  
51 HD:s avgörande i mål T 3935-14.  
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3.2.3 Undantag och dispens 

Från förbudet mot närståendelån finns vissa undantag vilka är uppräknade i ABL 21 kap. 

2 §. Undantag gäller för: (i) lån till kommun landsting eller kommunalförbund; (ii) lån till 

bolag i samma koncern; (iii) lån som betingas av affärsmässiga skäl och är avsett uteslu-

tande för en av gäldenären driven rörelse; (iv) lån som tagits upp av Riksgäldskontoret; 

och (v) lån till aktieägare med obetydligt aktieinnehav. Undantaget för lån till kommuner 

avser att bli tillämpligt när en kommun bedriver verksamhet genom av kommunen ägda 

aktiebolag och det då uppstår ett koncernliknande förhållande. Detta undantag är således 

en utvidgning av undantaget för koncernlån till koncernliknande förhållanden.
52

   

Undantaget för lån inom koncerner är praktiskt betydelsefullt och förmodligen det 

mest tillämpade.
53

 Det innebär i korthet att ett dotterbolag får lämna lån till moderbolag 

liksom till något eller några av moderbolagets övriga dotterbolag. Lån får lämnas dels 

inom svenska koncerner, dels inom koncerner inom EES-området. Undantaget är således 

inte tillämpligt på lån till koncernbolag utanför EES-området. Eftersom koncernbidrag är 

avdragsgillt hos givaren och skattepliktigt hos mottagaren finns det inte heller något fisk-

alt intresse av ett förbud mot sådana lån.
54

  

Även undantaget för kommersiella lån är praktiskt betydelsefullt. För att nämnda un-

dantag ska vara tillämpligt krävs det: (i) att gäldenären driver rörelse; (ii) att aktiebolaget 

lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl; och (iii) att lånet uteslutande är avsett för gälde-

närens rörelse.
55

 Syftet med undantaget är att möjliggöra rent kommersiella lån som inte 

är avsedda för privat konsumtion. Om lagstiftaren förbjöd lån av det slaget skulle det vara 

en stor olägenhet för affärslivet, eftersom bolagen skulle vara tvingade att vid varje en-

skild lånetransaktion, undersöka om låntagaren eventuellt ingår i den vida personkrets 

som träffas av låneförbudet.
56

 Ett förbud mot dylika transaktioner skulle även kunna in-

nebära att bolag i vissa fall var tvungna att söka extern finansiering till en högre kostnad.  

Undantaget för statslån – dvs. lån som tas upp av Riksgäldskontoret – har införts för 

att klargöra att statligt ägda bolag inte är hindrade att placera pengar i statsobligationer. 

Slutligen finns undantaget för aktieägare med obetydligt aktieinnehav. Undantaget gäller 

om gäldenären eller denne närstående person är aktieägare och aktieinnehavet inte övers-

                                                      
52 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 112.  
53 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 112.  
54 Prop. 1973:93, s. 92f och IL 35 kap.  
55 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 167. 
56 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 113.  
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tiger en procent av det totala aktiekapitalet i bolaget. Undantaget gäller emellertid endast 

den som enbart på grund av sitt aktieinnehav skulle träffas av låneförbudet.
57

  

Utöver de undantag som finns, kan Skatteverket enligt 21 kap. 8 § medge dispens från 

förbuden i kapitlets 1, 3 oh 5 §§. En sådan dispens får endast medges om det föreligger 

synnerliga skäl. Vid Skatteverkets bedömning är ändamålet med lånet avgörande och lån 

får inte beviljas som är avsedda för privat konsumtion.
58

 Innan ett sådant lån medges 

måste, enligt 21 kap. 9 §, även bolagets kända borgenärer höras, om det inte är uppenbart 

att borgenärernas ställning inte påverkas av att dispens medges.  

 

 Förvärvslån 3.3

Förbudet mot förvärvslån innebär att aktiebolag inte får lämna lån, ge förskott eller ställa 

säkerhet i syfte att gäldenären eller till honom närstående ska förvärva aktier i bolaget 

eller överordnat bolag i samma koncern. Det bör härvid noteras att förbudet att lämna lån 

i syfte att förvärva aktier i överordnat bolag, även omfattar lån till förvärv av aktier i sys-

terbolag.
59

 Ett bolag får således inte ställa medel till förfogande för förvärv av aktier i 

bolaget på annat sätt än genom en i ABL reglerad och tillåten värdeöverföring.
60

 Förbudet 

tar inte sikte på alla krediter utan avser endast de penninglån som är öronmärkta för att 

förvärva aktier i det utlånande bolaget. Bestämmande vid en bedömning om det är för-

värvslån eller ej är bolagets avsikt med penninglånet, inte lånemottagarens.
61

 Det innebär, 

att om ett bolag lämnar ett ändamålsenligt lån och mottagaren av lånet använder medlen 

och förvärvar aktier i bolaget i strid med ändamålet, föreligger inget förvärvlån. För-

värvslåneförbudet träffar inte bara låntagaren själv, utan även om fallet skulle vara att 

någon närstående till denne är köpare.
62

  

Från förbudet mot förvärvslån finns det i 25 kap. 6 § ett undantag. Undantaget tillåter 

i vissa fall bolaget att lämna lån till anställda avsett för förvärv av aktier. Motivet bakom 

undantaget är att ett ägarengagemang från de anställda kan ligga i bolagets intresse.
63

 

Undantaget har vissa begränsningar. För det första måste mottagaren av lånet vara an-

ställd i bolaget. Därmed är undantaget inte tillämpbart för styrelseledamöter som inte är 

                                                      
57 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 113f. 
58 Prop. 1973:93, s. 135.  
59 Prop. 2004/05:85, s. 806.  
60 Andersson, En kommentar, 21:15f.  
61 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 170.  
62 För en definition av närstående, se släktkatalogen i fotnot 45.  
63 Prop 1981/82:95, s. 6ff och Andersson, En kommentar, 21:18.  
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anställda i bolaget. För det andra får lånet inte överstiga ett visst belopp
64

 per anställd. För 

det tredje måste erbjudandet om lån riktas till minst hälften av bolagets anställda. För det 

fjärde gäller att lånet enligt sina villkor måste återbetalas inom fem år med regelbundna 

amorteringar. För det femte och slutligen får lånet inte lämnas om det, efter lämnande av 

lånet, inte finns täckning för bolagets bundna kapital.  Utöver undantaget går det även att 

söka dispens från förvärvslåneförbudet på samma villkor som gäller vid dispens från när-

ståendelåneförbudet.  

 

 Sanktioner 3.4

3.4.1 Civilrättsliga sanktioner 

De civilrättsliga följderna vid lämnade lån i strid med låneförbuden regleras i 21 kap. 11 

§. Enligt bestämmelsen är rättföljden vid en överträdelse av låneförbuden ogiltighet. 

Följaktligen måste en mottagare av ett otillåtet lån omedelbart återbära vad denne har 

erhållit. Denna rättsföljd saknar subjektiva rekvisit och en mottagare av ett otillåtet lån 

kan således inte undvika återbetalningsskyldighet genom att hävda att denne var i god tro. 

Vid otillåten ställd säkerhet gäller inte rättshandlingen mot bolaget. Denna rättsföljd krä-

ver emellertid att ett subjektivt rekvisit är uppfyllt, då bolaget måste visa att mottagaren 

av säkerheten insåg eller bort inse att den var olaglig.   

 För VD och styrelseledamot kan även skadeståndsansvar aktualiseras enligt 29 kap. 1 

§. För ansvar krävs att VD eller styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet medver-

kat till ett beslut om ett otillåtet lån eller en otillåten säkerhet.
65

 Det krävs emellertid att 

bolaget har lidit skada. Den skada som bolaget skulle kunna lida är, att låntagaren i fråga 

inte förmår infria bolagets lånefordring, eller regressfordran om fråga är om säkerstäl-

lande.
66

 Om det otillåtna lånet även utgör en olaglig värdeöverföring kan dock bristtäck-

ningsansvar enligt 17 kap. 7 § aktualiseras, för vilket inget skaderekvisit uppställs.
67

 

 

3.4.2 Straffrättsliga sanktioner 

Låneförbuden är ett av få förfaranden som är straffsanktionerade enligt ABL. Av 30 kap. 

1 § 1 st. 4 p. följer att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot något av 

låneförbuden döms till böter eller fängelse i högst ett år. Det är emellertid endast den som 

                                                      
64 Beloppet motsvarar två prisbasbelopp enligt SFB (år 2015 ca SEK 89 000). 
65 Prop. 2004/05:85, s. 436.  
66 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 181. 
67 Se avsnitt 2.4.2. 
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agerar i och för bolaget med avseende på den straffbara handlingen som träffas av 

straffansvar.
68

 Således kan inte mottagaren träffas av straffbestämmelsen. 

 

  

                                                      
68 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 177.  
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4 Förhållandet mellan värdeöverföringar och låneförbud 

Tidigare i framställningen behandlades rekvisiten för att vissa transaktioner – som ofta 

framstår som sedvanliga förmögenhetsrättsliga transaktioner – ska anses utgöra för-

täckta värdeöverföringar. Ett exempel på en transaktion som kan uppfylla dessa rekvisit, 

och därmed utgöra en förtäckt värdeöverföring, är ett penninglån till en aktieägare. En 

av bolaget utförd transaktion kan således träffas såväl av reglerna om värdeöverföringar 

som av reglerna om otillåtna lån. Reglerna överlappar därmed varandra. Innan de 

bakomliggande motiven till låneförbuden undersöks är det därför av intresse att under-

söka vilka transaktioner som träffas av båda regelverken samt om båda regelverken blir 

tillämpliga vid dylika transaktioner.  

 

 Lämnat lån och ställd säkerhet kan utgöra en värdeöverföring  4.1

Huvudprincipen är att ett penninglån till en aktieägare ska betraktas som en förtäckt ut-

delning om aktieägaren är betalningsoduglig, vilket innebär att dennes ekonomi är sådan 

att någon återbetalning inte kan påräknas.
69

 Denna princip formulerades av HD i NJA 

1951 s. 6 I och II.  

I NJA 1951 s. 6 I avsåg en aktieägare att överlåta sina aktier i ett bolag. Den förvärvande par-

ten saknade emellertid medel till förvärvet. Parterna bestämde därför att en viss del av köpe-

skillingen skulle erläggas genom att den överlåtande parten, medan denne fortfarande var ak-

tieägare, tog ut tillgångar ur bolaget som motsvarade en del av köpeskillingen. Den resterande 

delen av köpeskillingen införskaffades av den förvärvande parten, sedan denne förvärvat ak-

tierna, genom att låta bolaget uppta ett penninglån i en bank. De medel som genom lånet till-

kom bolaget lät den förvärvande parten överföra till den överlåtande parten varigenom bola-

get fick en fordran på den förvärvande parten på samma belopp. Genom att låna från bolaget 

för att kunna erlägga köpeskillingen köpte alltså den förvärvande parten bolaget för dess egna 

medel.  

 HD prövade om dessa transaktioner utgjorde en förtäckt värdeöverföring.
70

 Prövningen 

baserades på den fordran uppgående till köpeskillingen som bolaget hade fått, mot den för-

värvande parten. HD bedömde att bolagets prestation, dvs. utlåning av medel, i förhållande 

till den aktieägaren prestation, dvs. den förvärvande partens skuldåtaganden, inte korrespon-

derade i värde. Grunden till HD:s bedömning var att fordran mot den förvärvande parten sak-

nade värde eftersom denne var betalningsoduglig. Mot denna bakgrund ansåg HD att trans-

                                                      
69 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 102.  
70 I rättsfallet använder man begreppet förtäckt utdelning, vilket har sin grund i hur ABL vid tiden för avgö-

randet var utformad. För att förenkla terminologin i denna uppsats väljer jag dock att använda mig av begrep-

pet förtäckt värdeöverföring, eftersom de rättsliga principerna är desamma.  
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aktionerna utgjorde förtäckta värdeöverföringar och den förvärvande parten blev återbärings-

skyldig och den överlåtande parten blev bristtäckningsansvarig.  

Det bör härvid noteras att reglerna om otillåtna lån inte var gällande vid tidpunkten för 

detta avgörande. Principen som HD formulerade har i senare avgöranden emellertid be-

kräftats och utvecklats av HD. Ett flertal av dessa senare avgöranden tillkom efter att 

reglerna om otillåtna lån hade införts, varför det kan konstateras att principen fortfarande 

är gällande.
71

 Med utgångspunkt i denna princip bedömde HD i NJA 1980 s. 311 att även 

ställande av säkerhet kan utgöra en värdeöverföring.  

I NJA 1980 s. 311 (s.k. Svetonfallet) överlät Sveton, som var ägare till samtliga aktier i ett bo-

lag, sitt aktieinnehav till Svensson och Wargklev. Av den avtalade köpeskillingen skulle en 

mindre del erläggas direkt medan återstoden skulle erläggas genom årliga amorteringar under 

25 år. I samband med förvärvet erhöll Sveton, som säkerhet för sina fordringar mot aktieför-

värvarna avseende obetald köpeskilling, inteckningar i bolagets fasta egendom. HD bedömde 

att bolaget genom säkerställandet erhöll en regressfordran mot Svensson och Wargklev. 

Svensson och Wargklev var emellertid insolventa och enligt HD måste då samma regler gälla 

som i de tidigare avgörandena om lån som lämnats till insolventa mottagare. Säkerställandet 

bedömdes därför vara en värdeöverföring. För att säkerställandet skulle anses utgöra en giltigt 

säkerställande, anförde HD att denna måste hålla sig inom bolagets utdelningsbara medel.  

Ställande av säkerhet utgör således en förtäckt värdeöverföring, om gäldenären av den 

regressfordran som bolaget erhåller genom säkerställandet, är insolvent.
72

 En sådan vär-

deöverföring är olovlig om den överskrider bolagets utdelningsbara medel – enligt be-

loppsspärren och försiktighetsprincipen – vid tidpunkten för säkerställandet (s.k. mini-

mumprincipen).
73

  

Således gäller att både ett lämnat lån och en ställd säkerhet kan utgöra en värdeöver-

föring beroende på mottagarens betalningsduglighet. En intressant följdfråga är när mot-

tagaren ska vara att anse som betalningsoduglig. Denna fråga behandlas därför i följande 

avsnitt.  

  

 Insolvensprövningen 4.2

I den rättspraxis som har behandlat frågan om lån i förhållande till förtäckta värdeöverfö-

ringar har bedömningarna av gäldenärernas solvens varit kortfattade. Vissa slutsatser kan 

                                                      
71 Se bl.a. NJA 1966 s. 475, NJA 1976 s. 618 och NJA 1990 s. 343.  
72 Andersson, Om vinstutdelning fån aktiebolag, s. 460ff.  
73 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 107.  
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emellertid dras från den solvensprövning som gjordes i NJA 1990 s. 343. I avgörandet 

prövade HD först (i) huruvida gäldenären var insufficient, dvs. om skulderna översteg 

tillgångarna och därefter (ii) om gäldenären mot bakgrund av andra omständigheter ändå 

kunde anses vara solvent när lånen lämnades. En tolkning av HD:s avgörande är att pröv-

ningen av gäldenärens återbetalningsförmåga grundar sig på en traditionell insolvensrätt-

lig prövning
74

 i vilken en sufficiensprövning har stor betydelse.
75

  Denna tolkning ligger 

nära Sackléns ståndpunkt, enligt vilken man bör beakta samtliga förhållanden som kan 

tänkas påverka fordringens värde.
76

 Detta torde leda till frågan om det uppkommer ett 

ned- eller avskrivningsbehov för långivaren – dvs. om värdet på fordran är lägre än låne-

beloppet.
77

 Om så är fallet bör en värdeöverföring anses ha skett.  

 En i sammanhanget intressant följdfråga är vad som gäller om solvensprövningen 

visar att gäldenären inte är insolvent, men kreditrisken är så pass stor att den klart motive-

rar särskild kompensation. I ett sådant fall menar Lindskog att en allmän affärsmässig-

hetsbedömning måste göras där låntagarens kreditvärdighet är av central betydelse. Om 

det vid en sådan bedömning står klart att den ränta som tillkommer bolaget är lägre än 

vad gäldenären skulle ha behövt betala vid upptagande av lån på kreditmarknaden, före-

ligger en värdeöverföring, förutsatt att obalansen inte vägs upp av andra omständighet-

er.
78

 En sådan disposition minskar i och för sig inte bolagets kapital, men indirekt leder 

agerandet (eller underlåtandeten att agera) till en mindre förmögenhet än om bolaget hade 

debiterat affärsmässig ränta. Det är för bolaget således en indirekt förmögenhetsminsk-

ning. Det finns omfattande stöd i doktrinen för att en indirekt förmögenhetsminskning ska 

anses utgöra en värdeöverföring.
79

 När ett bolag inte erhåller marknadsmässig kompen-

sation för ett lämnat lån, utgör således värdediskrepansen mellan betald ränta och vad 

som har utgjort marknadsmässig ränta, en värdeöverföring – närmare bestämt en partiell 

värdeöverföring.  

 

 Är båda regelverken tillämpliga? 4.3

Det framgår således att det finns ett starkt samband mellan reglerna om värdeöverföringar 

och låneförbuden. Ett lån till en betalningsoduglig gäldenär kan uppfylla rekvisiten för att 

                                                      
74 Se 1 kap. 2 § KonkL.  
75 Anderssoon, Om vinstutdelning från aktiebolag, s. 450ff.  
76 Sacklén, SvJT 1994, s. 147.  
77 Nerep, Studier, s. 120f.  
78 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 46f.  
79 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 84, Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 46f och Nerep, Studier, s. 

123f.   
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dels utgöra en olovlig värdeöverföring, dels utgöra ett förbjudet lån. Vidare framgår att ett 

lån till en nästan betalningsoduglig gäldenär kan innebära en partiell värdeöverföring. 

Värdeöverföringen utgörs då av värdediskrepansen mellan den av gäldenären erlagda 

räntan och den marknadsmässiga räntan (dvs. räntan som kompenserar kreditrisken). Det 

synes vara en allmänt etablerad uppfattning att en sådan transaktion kan angripas såväl 

med sanktioner mot olovliga värdeöverföringar som med sanktioner mot förbjudna lån 

eller säkerheter.
80

 Det innebär alltså att en rättshandling utgör två rättshandlingar samti-

digt – dvs. en förtäckt värdeöverföring och ett otillåtet lån – vilket i sig kan framstå som 

något märkligt. Om det redan vid tidpunkten för lämnandet av lånet stod klart att låne-

mottagaren inte skulle kunna återbetala lånet, kan det anföras att transaktionen i realiteten 

endast utgjorde en värdeöverföring. Med en sådan argumentation bör man inte kunna 

tillämpa lånereglerna endast av den anledningen att man benämner värdeöverföringen 

som ett lån. Som kommer framgå i följande kapitel synes det emellertid ha varit just 

osäkra lånefordringar som utgjorde en av riskerna med att låta lån från bolagen vara ore-

glerade, och således motiverade ett införande av låneförbuden.
81

 Mot denna bakgrund 

framstår det som om lagstiftaren avsåg att låneförbuden även skulle kunna tillämpas på 

lån som inte påräknades att bli återbetalade. Följaktligen bör den allmänna uppfattningen 

vara riktig, innebärande att ett lån kan utgöra två rättshandlingar.   

 Regelverken överlappar således varandra, i synnerhet när transaktionerna innebär att 

bolagets kapital direkt eller indirekt minskar. Bolagets borgenärer erhåller därmed ett 

dubbelt skydd i och med att vissa transaktioner kan angripas med såväl reglerna om vär-

deöverföringar som reglerna om otillåtna lån. Fördelen för borgenärerna med att även 

kunna tillämpa lånereglerna är att subjektiva rekvisit saknas för återbäring. En mottagare 

av ett otillåtet lån kan därmed inte hävda god tro för att undgå återbäringsansvar.
82

 Detta 

innebär att eventuell bevisproblematik som hade kunnat uppstå vid tillämpning av regler-

na om värdeöverföringar undviks.
83 

 

  

                                                      
80 Bergström, Aktiebolagets grundproblem, s. 222.  
81 Se kapitel 5, där de bakomliggande motiven till låneförbuden behandlas.  
82 Se avsnitt 3.4.1, där förutsättningarna för återbäring vid otillåtna lån behandlas.  
83 Se avsnitt 2.4, där förutsättningarna för återbärings- och bristtäckningsansvar behandlas.  
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5 Motiv till låneförbuden 

När reglerna om värdeöverföringar och låneförbuden har behandlats – dels var för sig, 

dels sambandet mellan dessa – passar det väl att närma sig ett av uppsatsens huvudsak-

liga syften – dvs. att undersöka vilka motiv som ligger till grund för låneförbuden. Föl-

jande kapitel kommer därför undersöka och analysera förarbetena till låneförbuden. 

Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick där de bakomliggande motiven som anför-

des vid låneförbudens införande undersöks, varefter de bakomliggande motiven till nu 

gällande låneregler undersöks. Kapitles avslutas med en analys av dessa motiv.   

 

 Motiv vid låneförbudens införande 5.1

5.1.1 Låneförbudet tar form 

Låneförbudet är ett relativt nytt fenomen inom ABL.
84

 Grunden till införandet är den 

utredning som i början av 1960-talet tillsattes för att delta i en samnordisk översyn av 

aktiebolagslagstiftningen. Utredningen utvidgades så småningom och resulterade till slut i 

ett förslag till ny aktiebolagslag, vilket överlämnades till regeringen 1971.
85

 Lagstift-

ningsärendet var mycket omfattande och komplicerat och man ansåg det inte möjligt att 

en ny aktiebolagslag, grundad på utredningsförslaget, skulle kunna träda i kraft före 1975. 

Vissa delar av utredningsförslaget ansåg emellertid lagstiftaren varar av sådan vikt och 

angelägenhetsgrad att det var mindre lämpligt att vänta med genomförandet av dessa 

delar. En av dessa angelägna delar ansåg man vara bolagens rätt att lämna lån till aktieä-

gare med flera.
86

 Vid denna tid var dessa dispositioner oreglerade och därmed kunde bo-

lagen, till bl.a. sina aktieägare, fritt lämna lån.    

Under utredningen framkom att det såväl i dansk som i norsk rätt fanns bestämmelser 

som begränsade aktiebolagens rätt att lämna lån till aktieägare eller ledamöter av bolags-

styrelsen. Sådana bestämmelser ansåg man i Danmark och i Norge vara nödvändiga för 

att skydda bolagen och dess borgenärer. Utredningen visade även att det i Sverige fram-

kommit fall som visade riskerna med att ett aktiebolags medel lånas ut till aktieägare.
87

 

Mot denna bakgrund uttalade man att det måste anses strida mot aktiebolagslagstiftning-

ens grunder, att en person ska kunna driva ett aktiebolag med den därav följande för-

månen av begränsat personligt ansvar, trots att bolagets tillgångar till stor del, kanske 

                                                      
84 I förhållande till bl.a. kapitalskyddsreglerna som återfanns redan i ABL 10.  
85 SOU 1971:15, s. 3.  
86 Prop. 1973:93, s. 37.  
87 I utredningen hänvisade man bl.a. till NJA 1951 s. 6 I och II som tidigare har beskrivits.  
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motsvarande hela aktiekapitalet, består i en fordran mot personen själv. Man menade att 

detta skulle innebära en urholkning av den säkerhet som ABL har uppställt genom regler-

na om bundet kapital i syfte att skydda borgenärer, anställda och aktieägare. Om bolagets 

medel – inklusive den del av bolagets medel som ska täcka det bundna kapitalet – lånas ut 

till aktieägare skulle bolagets kreditunderlag helt eller delvis baseras på dennes egen be-

talningsförmåga. I utredningen anfördes att en aktieägare som vill driva sitt bolag på detta 

sätt inte bör kunna välja aktiebolagsformen, utan istället hänvisas till annan juridisk före-

tagsform med personligt ansvar. Det lagförslag som presenterades i utredningen innebar 

ett införande av – i likhet med de danska och norska reglerna – ett principiellt förbud mot 

lån till aktieägare och styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter. Enligt förslaget 

kunde bolagen emellertid lämna lån eller ställa säkerhet under villkor av betryggande 

säkerhet. Vidare föreslogs att lån fick lämnas och säkerhet ställas om dessa rymdes inom 

ramen för bolagets fria kapital, som kan disponeras för vinstutdelning.
88

 Den fordran som 

bolaget genom det lämnade lånet erhöll skulle således inte belasta bolagets bundna kapi-

tal.  

I utredningen synes det således ha tagits stor hänsyn till skyddet för bolagets borgenä-

rer. Som argument för ståndpunkten att vissa lån från bolaget innebär en fara för borgenä-

rernas intressen hänvisar man bl.a. till Suecia-fallet. I nämnda rättsfall – som tidigare har 

beskrivits – var emellertid värdeöverföringsreglerna tillämpliga och fullt tillräckliga för 

att ge bolagets borgenärer ett tillfredsställande skydd.  

  

5.1.2 Den slutgiltiga lagstiftningen 

I den anslutande propositionen
89

 anförde föredraganden – i likhet med utredningen – att 

bolagets möjlighet att fritt lämna lån och ställa säkerheter till aktieägare med flera, stred 

mot skyddet för bolagets borgenärer samt skyddet för bolagets aktieägare. Föredraganden 

anslöt sig därför till utredningens uppfattning om att den då gällande lagstiftningen var 

förenad med betydande risker både för bolagets fordringsägare och för andra aktieägare i 

bolaget. Föredraganden ansåg emellertid inte, att det av utredningen framlagda lagförsla-

get, var tillräckligt för att skydda bolagets borgenärer. Om bolag lämnar långfristiga lån 

inom ramen för det fria kapitalet – i enlighet med utredningens förslag – och bolagen det 

följande året delar ut allt det utdelningsbara fria kapitalet, kommer lånet likväl belasta det 

bundna kapitalet utan att någon säkerhet är ställd. Denna kritik framställdes även av vissa 

                                                      
88 SOU 1971:15, s. 322f. 
89 Prop. 1973:93. 
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remissinstanser. Föredraganden ansåg därför att de föreslagna bestämmelserna behövde 

göras striktare än vad utredningen föreslagit.
90

  

Föredraganden framhöll även vikten av att komma till rätta med ”den form av skatte-

flykt som tar sig uttryck i att aktieägare m.fl. tar lån från bolaget för privat konsumtion”.
91

 

Därmed dök upp ett nytt motiv upp till införandet och utformningen av låneförbuden, 

närmare bestämt statens fiskala intresse. Föredraganden hänvisade till de synpunkter som 

hade framkommit under betänkandets remissbehandling, där det framhållits att aktiebo-

lagsformen i betydande utsträckning användes för att uppnå skattemässiga fördelar. Enligt 

remissinstanserna anlitades aktiebolagsformen ofta för företag för vilka denna form inte 

passade och inte heller var avsedd. I många fall gjordes då ingen skillnad mellan ägarens 

egna och bolagets ekonomiska förhållanden. Detta resulterade dels i svårigheter med 

skattekontrollen, dels i att skatteflyktsåtgärder av olika slag underlättades. Föredraganden 

anförde att dessa uppfattningar delades och att det framför allt är på två punkter den då 

gällande lagstiftningen var bristfällig. Dessa två punkter är aktiekapitalets storlek och 

frågan om förbud mot lån till aktieägare m.fl.
92

  

Det är intressant att föredraganden ansåg att han anslöt sig till remissinstansernas 

synpunkter angående risken för skatteflykt vid lån från aktiebolag till aktieägare. Detta 

eftersom remissinstanserna inte framställde en sådan risk, utan endast påtalade en sådan 

risk avseende aktiekapitalets storlek.
93

 Föredraganden anförde vidare att erfarenheten har 

visat att aktieägare – i syfte att undgå skatt – i stor utsträckning lånar pengar av bolagen 

för sin privata konsumtion. Föredraganden ansåg därför att en sådan form av skatteflykt 

måste elimineras.
94

 Vad föredraganden syftade till när han uttalade att erfarenheten har 

visat framgår inte. Vad som emellertid framgår är att motivet att motverka skatteflykt 

hade stor inverkan på det förslag föredraganden presenterade. Mot denna bakgrund valde 

lagstiftare att införa att strikt förbud mot lån istället för, att – som utredningen föreslog – 

endast införa ett principiellt förbud som kunde kringgås genom att betryggande säkerhet 

ställdes.
 
Dessa regler lämnades sedan oförändrade vid införandet av ABL 75 och i propo-

sitionen till nämnda lag hänvisade man till vad som hade anförts i prop. 1973:93.
95

  

                                                      
90 Prop. 1973:93, s. 61ff och s. 91ff.  
91 Prop. 1973:93, s. 65.   
92 Prop. 1973:93, s. 61ff.  
93 Prop. 1973:93, s. 65.  
94 Prop. 1973:93, s. 66.  
95 Prop. 1975:105, s. 103 och s. 409 ff. 
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 Av det anförda framgår att de motiv som beaktades vid låneförbudens införande 

var (i) det fiskala intresset, (ii) borgenärsskyddsintresset och (iii) aktieägarskyddsintres-

set.  

 

  Motiv till nu gällande låneförbud 5.2

5.2.1 Arbetet med en reform av ABL 75 

Arbetet med ABL inleddes redan i början av 1990-talet när regeringen bemyndigade Ju-

stitiedepartementet att tillsätta en kommitté i syfte att göra en översyn av ABL 75.
96

 

Kommittén lämnade flera delbetänkanden innan de lämnade sitt slutgiltiga betänkande, 

SOU 2001:1. Ett av kommitténs delbetänkanden, SOU 1997:168, behandlade särskilt 

låneförbuden, i vilket kommittén lämnade ett förslag på ändring av lånereglerna. I betän-

kandet anförde kommittén kritik mot att lånereglerna hade utformats med skattemässiga 

hänsyn. Kommittén menade istället att lånereglerna borde ses som en del av ABL:s kapi-

talskyddsregler och att reglerna därför borde utformas med borgenärsskyddsintresset i 

fokus.
97

 Mot den bakgrunden lämnade kommittén ett förslag som innebar att bolag fick 

lämna lån mot betryggande säkerhet och att det därefter fanns full täckning för det egna 

bundna kapitalet. I syfte att skydda bolagets egna bundna kapital föreslog kommittén att 

lånfordringar skulle behandlas som de saknade värde och ställda säkerheter som skul-

der.
98

 Det förslag som sedan lades fram i slutbetänkandet överensstämde i stora delar med 

delbetänkandets förslag. Vissa remissinstanser hade emellertid anfört att det var motsä-

gelsefullt att tillåta utdelning av ett visst belopp till aktieägarna, men inte tillåta att samma 

belopp lånas ut till ägarna, om de inte ställer säkerhet för detsamma. Kommittén delade 

dessa synpunkter och ändrade lagförslaget genom att ta bort kravet på betryggande säker-

het. Kommittén införde istället en försiktighetsregel, likt den som finns 17 kap. 3 §.
99

   

Som framgår påminde kommitténs förslag mycket om det lagförslag som lades fram 

1971. Den väsentliga skillnaden var att skyddet för bolagets egna bundna kapital gjordes 

starkare i och med kommitténs förslag på hur fordringar och säkerheter skulle behandlas. 

Även motiven till lagförslagen var i grunden desamma, med den skillnaden att man ute-

lämnade, eller åtminstone inte nämnde, aktieägarskyddet som ett bakomliggande motiv 

till lånereglerna.  

                                                      
96 SOU 2001:1, s. 1.  
97 SOU 1997:168, s. 16.  
98 SOU 1997:168, s. 104 ff.  
99 SOU 2001:1, s. 373.   
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5.2.2 De nu gällande låneförbuden införs 

En majoritet av remissinstanserna instämde i eller saknade invändningar mot kommitténs 

förslag. Vidare instämde lagrådet i den kritik kommittén framförde mot att ABL 75:s 

regler hade utformats för att tillgodose även fiskala intressen. Regeringen anförde att den 

hade förståelse för denna uppfattning, men valde likväl de ursprungliga lånereglerna 

kvarstå och överförde dessa till ABL. Som skäl för detta hänvisade regeringen till vissa 

remissvar som uttryckt att ett upphävande av låneförbudet skulle göra det svårare att upp-

rätthålla en skiljelinje mellan bolagets ekonomi, å den ena sidan, och aktieägarnas och 

företagsledningens ekonomier å den andra sidan. Regeringen ansåg därför att det fanns ett 

aktiebolagsrättsligt intresse för att behålla låneförbuden. Vidare hänvisade regeringen till 

Ekobrottsmyndighetens rapport Lagerbolag och ekonomisk brottslighet
100

 och uttalade att 

låneförbudet fyller en funktion i arbetet mot oseriös verksamhet. Lagstiftaren synes här ha 

tagit in ett nytt motiv bakom aktuellt låneförbud, vilket är intresset av att motverka eko-

nomisk brottslighet.
101

 Detta motiv ligger emellertid i linje med intresset av att motverka 

skatteflykt.  

Mot denna bakgrund uttalade lagstiftaren att låneförbudet inte bör tas bort om det inte 

står klart att en sådan förändring skulle tillgodose ett angeläget behov för de seriösa bola-

gen. En sådant angeläget behov menade man skulle kunna utgöras av att det i vissa fall 

kan vara värdefullt för aktieägare att låna pengar av det egna bolaget eftersom ett sådant 

lån skulle kunna vara billigare än exempelvis ett banklån. Det är emellertid först om lånet 

lämnas på icke-affärsmässiga villkor som fördelen blir mera påtaglig. Ett lån som lämnas 

på sådana villkor skulle dock utlösa beskattning, varför en stor del av nyttan med lånet 

skulle förtas. Regeringen ansåg därför att nyttan med ett borttagande av låneförbuden 

skulle vara begränsad, varför övervägande skäl talade för att bibehålla låneförbuden.
102

  

Av det anförda framgår att de starkaste motiven till nu gällande låneregler är (i) det 

fiskala intresset och (ii) borgenärsskyddsintresset.  

   

 

                                                      
100 Ekobrottsmyndigheten, Lagerbolag och ekonomisk brottslighet, rapport 2003:3.  
101 Prop. 2004/05:85, s. 426 ff.  
102 Prop. 2004/05:85, s. 426 ff. 
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 Analys av motiven till nu gällande låneförbud  5.3

5.3.1 Det fiskala intresset 

Låneförbuden har sedan de infördes varit föremål för en omfattande debatt där kritik har 

riktats mot det bakomliggande intresset av att motverka skatteflykt – dvs. att aktiebolags-

rättsliga regler har utformats på grundval av skattehänsyn. Två kritiker var Nerep och 

Lindskog. Nerep anförde bl.a. att lämpligheten härav starkt kunde ifrågasättas.
103

 Lind-

skog var inne på samma linje och anförde att det måste anses principiellt felaktigt att ge-

nom civillagstiftning på det associationsrättsliga området försöka förhindra vad som ska 

anses vara en olämplig skatteplanering.
104

 Även lagrådet samt ett flertal utredningskom-

mittéer har – som ovan anförts – riktat kritik mot att fiskala intressen har påverkat den 

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Kritiken riktade sig inte mot ändamålet i sig – dvs. att 

motverka skatteflykt – utan mot den omständigheten att detta reglerades inom civilrätten. 

I bl.a. SOU 1997:168 uttalades att aktiebolagslagen bör utformas utan närmare skatte-

mässig hänsyn.
 105

  

Varken Nerep eller Lindskog utvecklade emellertid grunden till varför de ansåg det 

vara principiellt felaktigt att ta hänsyn till det fiskala intresset. Inte heller kommittén i 

SOU 1997:168 utvecklade varför den ansåg att aktiebolagslagen bör utformas utan när-

mare skattehänsyn. Den fråga som då aktualiseras är av vilken anledning fiskala intressen 

inte ska beaktas inom associationsrätten. Om man ser det ur lagstiftarens perspektiv kan 

det – i motsats till vad som anförts i doktrin och utredningar – anses som ändamålsenligt 

och smidigt att på det associationsrättsliga området även lyckas adressera skatterättsliga 

problem. Mot detta kan emellertid anföras att det kan vara förenat med vissa risker att i en 

lagstiftning reglera olika rättsområden. En sådan typ av lagstiftning kan leda till ett svår-

överskådligt och osammanhängande regelverk, vilket skulle innebära en risk för att regler 

överlappar varandra och att regelkonflikter uppstår. En sådan lagstiftning är inte önsk-

värd, eftersom det kan medföra problem för såväl lagstiftaren som för domstolarna. För 

lagstiftaren blir arbetet med ny lagstiftning svår, då det inte är helt klart vad som är regle-

rat, var det är reglerat eller vad som behöver regleras. För domstolarna blir lagstiftningen 

svår att tillämpa, där bl.a. regelkonflikter bör bli vanligt förekommande. Mot denna bak-

grund talar mycket för att kritiken mot att beakta fiskala intressen på det associationsrätts-

liga området är berättigad, varför detta bör anses principiellt felaktigt.  

                                                      
103 Nerep, Studier, s. 278.  
104 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 153.  
105 SOU 1997:168, s. 16.  
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5.3.2 Intresset av borgenärsskyddet  

Som framgått har man i de förslag som har lagts fram i de olika utredningarna inte beak-

tat det fiskala intresset, utan huvudsakligen fokuserat på intresset av borgenärsskyddet. 

Dessa förslag har inneburit att möjligheterna för bolag att lämna lån till den förbjudna 

kretsen har varit större. De lämnade förslagen har dessutom stöttats av majoriteten av de 

olika remissinstanserna och även fått stöd i doktrin. Avseende det förslag som lades fram 

i SOU 1971:15 uttalade Nerep att förslaget var tillräckligt för att skydda borgenärerna, 

om än med vissa justeringar.
106

 Nerep var även positivt inställd till det förslag som lades 

fram i SOU 1997:168 och ansåg att det var välavvägt, genomtänkt och ändamålsenligt.
107

 

Detta talar för att de nu gällande låneförbudens utformning till stor del är ett resultat av 

det fiskala intresset.  

Lindskog ställde sig emellertid frågande till det resonemang utredningarna förde av-

seende borgenärsskyddet. I utredningarna anförde man att det måste anses strida mot 

aktiebolagsrättens grunder att en person ska kunna driva ett aktiebolag med den därav 

följande förmånen av frihet från personligt ansvar, trots att bolagets tillgångar till stor del, 

kanske motsvarande hela aktiekapitalet, består av en fordran mot personen själv. Lind-

skog ställer sig frågande till uppfattningen att den som vill kapitalisera ett aktiebolag ge-

nom en fodring hos sig själv och därmed vill begränsa sitt personliga ansvar till en del av 

sin förmögenhetsmassa inte skulle vara förtjänt av den frihet från personligt ansvar som 

aktiebolagsformen ger. Enligt Lindskog måste det ju vara borgenärernas berättigade in-

tresse som är avgörande och en bedömning borde således ske utifrån deras utgångspunkt 

och inte aktieägarens.
108

 Lindskog har möjligen rätt i att en bedömning borde ske utifrån 

borgenärernas utgångspunkt. Sett ur borgenärernas perspektiv bör det emellertid inte vara 

önskvärt att bolagens betalningsförmåga är beroende av aktieägarens personliga solvens. 

Det finns en betydande risk för att intressekonflikter uppstår, där aktieägaren med stor 

sannolikhet prioriterar sin personliga ekonomi framför bolagets.  

Det kan emellertid framstå som märkligt att ett förbjudet lån skulle skada bolagets 

borgenärer mer än en förtäckt värdeöverföring, givet att den förtäckta värdeöverföringen 

är tillåten.
109

 Det ter sig då egendomligt att, med borgenärsskyddet som bakomliggande 

                                                      
106 Nerep, Studier, s. 278.  
107 Nerep, Ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s. 462. 
108 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 152.  
109 Se avsnitt 2.3, där rekvisiten för att en förtäckt värdeöverföring ska vara tillåten behandlas.  
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motiv, motivera ett förbud mot lån, men tillåta en förtäckt värdeöverföring.
110

 Det före-

ligger emellertid en viktig skillnad mellan dessa två dispositioner. En förtäckt värdeöver-

föring leder normalt till en spärr för fortsatt kapitalanvändning, medan så ej sker vid för-

sträckning.
111

 Vidare kan, med anledning av aktieägarens inflytande i bolaget, kreditpröv-

ningen av lånefordringen riskera att bli bristfällig.
112

  Det kan medföra att en dylik låne-

fordran bokförs till ett för högt värde. Om bolaget då, året efter det har lämnat lånet, delar 

ut det egna fria kapitalet – vilket är möjligt, eftersom lånet inte leder till någon spärr för 

fortsatt kapitalanvändning – kan bolagets egna bundna kapital bestå av en fordran på ak-

tieägaren själv. Om kreditprövningen då inte har gjorts så ingående som den borde, kan 

det däri föreligga en fara för borgenärerna. Det bundna kapitalet, som finns till i syfte att 

skydda bolagets borgenärer, består då av en fordran som kanske inte är korrekt värderad.  

I syfte att skydda bolagets borgenärer bör det därför finnas ett behov av att reglera bola-

gens möjlighet att lämna lån till bl.a. aktieägare.   

I ljuset av det ovan anförda bör bolagen erhålla ett skydd mot dylika lånetransaktion-

er.  

 

 Sammanfattning 5.4

Av det ovan anförda framgår, att de två huvudsakliga motiven till ABL:s låneförbud är 

intresset av att motverka skatteflykt samt borgenärsskyddsintresset.
113

 Andra motiv som 

framskymtat är intresset av att motverka ekonomisk brottslighet och aktieägarskyddsin-

tresset. Det fiskala intresset bakom lånereglerna har kritiserats i både doktrin och i offent-

liga utredningar. Denna kritik synes vara berättigad, då det bör anses vara principiellt fel 

att utforma associationsrättsliga regler mot bakgrund av fiskala intressen. Det andra hu-

vudsakliga motivet, dvs. borgenärsskyddet, är dock fortfarande relevant Detta bl.a. ef-

tersom förbjudna lån riskerar att belasta det bundna kapitalet samt att det föreligger en 

betydande risk för intressekonflikter.   

 Mot bakgrund av att låneförbuden till stor del är utformade efter det fiskala intresset 

bör det därför finnas anledning att revidera lånereglerna, så att de är utformade med hän-

                                                      
110 Kleineman, JT 1994-95, s. 434.  
111 Se avsnitt 2.2, där beloppsspärren behandlas. Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 158, samt remissyttrandena i 

prop. 1973:93, s. 61.  
112 Lindskog, Aktieolagslagen, s. 158.  
113 Härvid kan noteras att intresset av att motverka skatteflykt är en del i borgenärsskyddet, eftersom staten i 

och med sin skattefordran är en borgenär. Mot bakgrund av att lagstiftaren har gett staten en särställning när 

de olika skyddsintressena utretts, behandlas emellertid det fiskala intresset och borgenärsskyddsintresset var 

för sig i denna framställning.   
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syn till intresset av borgenärsskyddet och intresset av aktieägarskyddet. Den utveckling 

som har skett på senare år är därför av intresse, där det synes som om både regeringen 

och Justitiedepartementet anser att det skatterättsliga intresset inte längre bör beaktas 

inom associationsrätten. Senare års utveckling kommer därför behandlas i följande kapi-

tel.  
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6 Låneförbudens framtid – är en revidering på gång?  

I föregående kapitel framgick att lånereglernas utformning till stor del är ett resultat av 

det bakomliggande fiskala intresset. Vidare framgick att borgenärerna bör erhålla ett 

skydd mot lånetransaktioner.  Det är därför av intresset att undersöka den utveckling som 

har skett på senare år, där både regeringen och Justitiedepartementet anser att det bör 

införas särskilda och från ABL frikopplade skatterättsliga regler avseende lån. 

 

 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.  6.1

Den senaste i raden av utredningar som har lagt fram förslag till ändringar av låneförbu-

den är SOU 2009:34 – Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Utredningen påminner 

mycket om tidigare utredningar. Man kritiserar att låneförbuden har utformats med fi-

skala intressen som bakomliggande motiv och man anför att regler om lån ska ses som en 

del av ABL:s kapitalskyddsregler och utformas med hänsyn härtill. Den huvudsakliga 

skillnaden i utredningens förslag, i förhållande till det förslag som lades fram i SOU 

1997:68, är att det endast är privata aktiebolag – och således inte publika aktiebolag – 

som får utökad lånerätt. Som motiv till förslaget anför man att de svenska reglerna bör 

anpassas i enlighet med hur regelverket ser ut i övriga länder inom EU och därigenom 

skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt regelverk. Enligt utredningen riskerar den 

svenska lagstiftningen att bli apart ur ett internationellt perspektiv med ett bibehållet låne-

förbud. Detta gäller framförallt vid etablering av bolag i Sverige med ägande utanför 

EES-området.
114

 Vidare kritiserar utredningen regeringens ståndpunkt att låneförbudet 

inte bör tas bort om det inte står klart att en sådan förändring skulle tillgodose ett angelä-

get behov hos de seriösa bolagen. Enligt utredningen bör ett förbud i aktiebolagslagen 

som ytterst bygger på fiskala överväganden endast bibehållas, om fördelarna från ett bor-

genärsskyddsperspektiv överväger nackdelarna.
115

  

Utredningen anför således – i likhet med tidigare utredningar – kritik mot skatterätts-

lig hänsyn vid utformningen av aktiebolagsrättsliga regler och att fokus vid utformningen 

av lånereglerna bör ligga på borgenärsskyddsintresset. Utredningen anför även att regler-

na bör ändras för att svensk lagstiftning inte ska bli apart ur ett internationellt perspektiv. 

Det tyder på att utredningen i och med sitt förslag vill undanröja onödiga hinder för ut-

ländska bolag att etablera dotterbolag i Sverige.  

                                                      
114 Se avsnitt 3.2.3 som behandlar undantagen från låneförbuden. I det hänvisade avsnittet anförs att koncern-

undantaget endast är tillämpligt för koncerner inom EES-området.   
115 SOU 2009:34, s. 246ff.   
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Som ovan har nämnts påminde den här utredningen om tidigare utredningar, vilka 

inte har lett till någon förändrad lagstiftning. Nu har emellertid Justitiedepartementet upp-

rättat en promemoria med förslag till ändring av lånereglerna, där det fiskala intresset inte 

längre synes beaktas. Det finns därför skäl att tro att en revidering av reglerna kan vara 

förestående. I synnerhet när det även pågår ett arbete på Regeringskansliet, som innebär 

att regler om beskattning på sådana lån som idag är förbjudna helt ska frikopplas från 

ABL. Regeringskansliets arbete har sin grund i prop. 2009/10:12  –  En ny reglering för 

beskattning av lån.  

 

 En ny reglering för beskattning av lån 6.2

I den proposition som regeringen i september 2009 överlämnades till riksdagen anförde 

man att den koppling som idag finns mellan de skatterättsliga reglerna om beskattning av 

vissa penninglån i IL och de aktiebolagsrättsliga reglerna om förbjudna lån i 21 kap. ABL 

bör ses över. Enligt regeringen har regelverken olika syften. Det bolagsrättsliga syftet 

med regleringen i ABL är framför allt att upprätta en skiljelinje mellan bolagets ekonomi 

och aktieägarnas och företagsledningens ekonomier. Vidare anför man att reglerna tjänar 

som en förstärkning av kapitalskyddet och säkerställer att borgenärernas ställning inte 

urholkas. Det skatterättsliga syftet med reglerna i IL är främst att hindra att skatteför-

måner uppkommer genom att fysiska personer genom lånetransaktioner skjuter upp eller 

helt undviker beskattning. Vidare anför regeringen att de olika syftena visar sig ha olika 

subjekt. De aktiebolagsrättsliga reglerna är ett förbud för utlåning, dvs. de ställer upp 

regler för det utlånande bolaget. De skatterättsliga reglerna medför däremot rättsföljder 

för låntagaren, dvs. det är den som tar lånet som ska beskattas. Att regelverken har olika 

syften innebär enligt regeringen att kopplingen mellan regelverken medför en risk för 

ineffektivitet och målkonflikter. Regeringens slutsats är därför att det finns skäl att över-

väga om det inte är lämpligt att införa särskilda och från ABL frikopplade regler om be-

skattning av vissa penninglån.
116

 Skatteverket har i anslutning till prop. 2009/10:12 upp-

rättat en promemoria
117

 där det lämnar förslag på hur en sådan från ABL frikopplad regle-

ring skulle kunna utformas. Någon ny lagstiftning på det skatterättsliga området har emel-

lertid inte skett än, men det verkar finnas en ambition att så ska ske.  

 

                                                      
116 Prop. 2009/10:12, s. 22f.  
117 En ny reglering för beskattning av lån, dnr FI 2010/5475. 
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 Justitiedepartementets promemoria 6.3

Som tidigare beskrivits har det även från departementshåll nu kommit förslag om ändring 

av lånereglerna. I november 2012 upprättade Justitiedepartementet en promemoria med 

förslag till ändrade låneregler. Justitiedepartementets promemoria – Ett slopat låneförbud 

m.m. – bygger till stora delar på 2009 års utredning och förslaget innebär att ett bolag 

under vissa förutsättningar får ge lån till personer inom den förbjudna kretsen. För att få 

ge lån krävs det att lånet ryms inom det fria egna kapitalet – dvs. att efter lånet har getts 

måste det finns fulltäckning för bolagets bundna egna kapital. Vidare måste lånet framstå 

som försvarligt med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art omfattning och risker 

ställer på det egna kapitalet, och (ii) bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning 

i övrigt. Slutligen ska lämnade lån behandlas som fordringar utan värde och ställda säker-

heter som skulder. Förslaget är alltså uppbyggt kring de värdeöverföringsregler som finns 

i 17 kap. ABL och man beaktar inte längre det fiskala intresset.
118

  

 

 Advokat Båvestams granskning av departementspromemorian 6.4

6.4.1 Inledning 

Det senaste tillskottet i debatten om låneförbuden är en artikel skriven av Advokat Bå-

vestam, Aktiebolagslagens låneförbud – dags att slopa en seglivad anomali?. I artikeln 

granskar Båvestam dels Justitiedepartementets promemoria, dels de motiv och syften som 

ligger till grund för låneförbuden. Vid sin granskning av motiv och syften analyserar Bå-

vestam även vilka motiv och syften som bör beaktas vi en eventuell revidering av låne-

reglerna. Inledningsvis anför Båvestam att promemorians förslag knappast skulle bidra 

till enklare låneregler, vilket man får anta ha varit syftet med promemorian då den bygger 

på det förslag som redovisats i Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. i SOU 2009:34. 

Tvärtom torde de föreslagna reglerna kräva ett än större kunnande i redovisningsfrågor 

och aktiebolagsrätt än idag, för den som försöker tillgodogöra sig innehållet i dem.
119

  

Båvestam går sedan vidare med sin granskning av motiv och syften. Vid denna 

granskning urskiljer Båvestam följande fyra intressen som har legat till grund för låneför-

buden: (i) det fiskala beskattningsintresset, (ii) borgenärskyddsintresset, (iii) aktieägar-

skyddsintresset och (iv) intresset av att motverka ekonomisk brottslighet. Båvestam anför 

att det fiskala beskattningsintresset inte längre behöver beaktas vid en revidering av låne-

reglerna, eftersom man både i prop. 2009/10:12 och i departementspromemorian uttalar 

                                                      
118 Departementspromemorian, s. 24ff. 
119 Båvestam, Ny Juridik 1:13, s. 33.  
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att det bör införas skatterättsliga regler frikopplade från ABL. Vidare har Ekobrottsmyn-

digheten, som tidigare har varit motståndare till ett slopat låneförbud, i sitt remissvar till 

departementspromemorian inget att erinra mot det framlagda förslaget. Ekobrottmyndig-

heten motiverar detta med att även brottsbekämpning och andra åtgärder för att försvåra 

ekonomiska oegentligheter, borde kunna hanteras inom skatte- och skattebrottslagstift-

ningen. Båvestam anser därför att inte heller intresset av att bekämpa ekonomisk brotts-

lighet behöver beaktas. De motiv som då fortfarande är aktuella och som Båvestam ana-

lyserar är intresset för borgenärsskyddet och intresset för aktieägarskyddet.
120

  

 

6.4.2 Granskningen av intresset för borgenärsskyddet 

Båvestam anför att borgenärsskyddet är ett av de starkaste motiven till att reglera lån från 

ett aktiebolag till en viss krets av personer, kanske det starkaste när nu vissa anser att 

intresset av att motverka skatteflykt inte längre ska beaktas. I ABL är skyddet för bolagets 

borgenärer uppbyggt kring bolagets bundna kapital och regleras huvudsakligen i 17 kap 

ABL.
121

 Enligt Båvestam är den relevanta frågan här om något ytterligare borgenärsskydd 

är påkallat när fråga är om just långivning från ett aktiebolag till en viss krets av personer 

eller för ett visst syfte. Enligt promemorians förslag får bolaget under vissa förutsättning-

ar lämna lån till den förbjudna kretsen. När sådant lån lämnats och bolaget ska bedöma 

vad som får lånas ut eller vad som får lämnas som vinstutdelning eller annan form av 

värdeöverföring, ska fordringar på sådana lån värderas till noll. Bolagets borgenärer får 

således ett skydd i bolagstillgångar som motsvarar dess skulder, det bundna egna kapitalet 

och så stor del av det fria kapitalet som lånebeloppet uppgår till. Detta ger enligt Bå-

vestam bolagets borgenärer ett utökat skydd. De medel som lämnas som lån hade ju likväl 

kunnat delas ut som vinst och därmed för gott varit oåtkomliga för borgenärerna. Nu finns 

de istället kvar som en fullgod och giltig fordran. Om bolaget istället lämnat lånet till en 

gäldenär som redan när lånet lämnades var betalningsoduglig – dvs. någon återbetalning 

kunde aldrig påräknas – utgör transaktionen inte ett lån utan ska istället betraktas som en 

förtäckt värdeöverföring enligt reglerna i 17 kap. Om bolaget då hade utdelningsbara 

medel skulle en sådan förtäckt värdeöverföring vara tillåten. Båvestam anför att det däri 

ligger en motsägelsefullhet. Han har svårt att se varför bolagets borgenärer ska ges ett 

utökat skydd när bolaget lämnar ett lån till en fullt betalningsduglig gäldenär, ett skydd 

borgenärerna inte skulle erhålla om samma belopp istället hade lämnats som lån till en 

                                                      
120 Båvestam, Ny Juridik 1:13, s. 34. 
121 Se kapitel 2, där kapitalskyddet behandlas.   
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betalningsoduglig gäldenär eller betalats ut som vinstutdelning.
122

 Mot denna bakgrund 

menar Båvestam att det utökade skyddet för bolagets borgenärer inte är motiverat och 

anför att det förslag som lades fram i SOU 1971:15 var ett mer balanserat förslag.
123

 Det 

förslaget innebar att bolagen fick lämna lån eller ställa säkerhet under villkor av betryg-

gande säkerhet. Vidare innebar förslaget att lån fick lämnas och säkerhet ställas om dessa 

rymdes inom bolagets fria kapital, som kan disponeras för vinstutdelning.
124

  

 Härvid bör noteras att en omständighet som Båvestam grundar sitt resonemang på 

inte är helt korrekt. Båvestam anför att borgenärerna får ett starkare skydd om bolaget 

lånar ut medel till en solvent gäldenär, än om bolaget skulle låna ut medel till en insolvent 

gäldenär. Som anförts tidigare synes den allmänna uppfattningen emellertid vara att både 

reglerna om värdeöverföringar och reglerna om förbjudna lån, blir tillämpliga vid läm-

nande av lån till insolventa gäldenärer.
125

 De sanktioner som aktualiseras vid otillåtna lån 

kan således tillämpas vid lån till en solvent gäldenär såväl som vid lån till en insolvent 

gäldenär. Vidare behandlar Båvestam inte frågan om det föreligger ett behov av borge-

närsskydd när en lånefordran belastar det bundna kapitalet. Det är i och för sig riktigt att 

samma medel som lånas ut hade kunnat delas ut som värdeöverföring – givet att detta 

ryms inom det fria kapitalet – och därmed varit oåtkomliga för borgenärerna. Det synes 

emellertid ha undgått Båvestam att en förtäckt värdeöverföring – som tidigare har anförts 

– normalt leder till en spärr för fortsatt kapitalanvändning, medan så ej sker vid försträck-

ning.
126

 Om ett bolag lånar ut allt sitt fria egna kapital, kan bolaget året därpå utföra en 

förtäckt värdeöverföring på samma belopp. Därmed belastar lånet det bundna kapitalet. 

Detta bör innebära en icke önskvärd risk för borgenärerna enligt det resonemang som 

tidigare har anförts i denna framställning.
127

 

 

6.4.3 Granskningen av intresset för aktieägarskyddet   

Vid lånereglernas införande och en viss tid därefter anfördes aktieägarskyddet som ett 

motiv till lånereglerna.
128

 Under senare års lagstiftningsarbeten synes motivet dock ha 

övergivits. I sin artikel kritiserar Båvestam departementspromemorian för att inte beakta 

                                                      
122 Båvestam, Ny Juridik 1:13, s. 35ff.  
123 Förslaget har beskrivits i avsnitt 5.1.1 och innebär i korthet att ett aktiebolag inte utan betryggande säker-

het fick lämna penninglån till personer i den förbjudna kretsen och inte heller ställa säkerheter för deras för-

pliktelser.  
124 SOU 1971:15, s. 322ff.  
125 Se avsnitt 4.3, där tillämpligheten av reglerverken behandlas.  
126 Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 158, samt remissyttrandena i prop. 1973:93, s. 61. 
127 Se avsnitt 5.3.2, där behovet att skyddet för borgenärerna behandlas.  
128 Se bl.a. SOU 1971:15, s. 322f.   
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minoritetsägarnas skyddsbehov. Enligt promemorians förslag ska utdelningsbara medel, 

under vissa förutsättningar, kunna lånas ut till personer inom den förbjudna kretsen. När 

så sker ska utrymmet för utdelning minskas med ett belopp motsvarande lånebeloppet. 

Vidare ställs det enligt promemorians förslag inget krav på att ett beslut om sådana lån 

ska fattas på bolagsstämma, vilket innebär att styrelsen fritt kan fatta sådana beslut. Detta 

öppnar upp möjligheter för majoritetsägaren att missbruka lånereglerna. Eftersom styrel-

sen ofta består av flertalet ledamöter som har nominerats av majoritetsägaren, kan dessa 

besluta om att låna ut alla utdelningsbara medel till majoritetsägaren. I och med att ford-

ringen enligt promemorians förslag då ska behandlas som om den saknar värde, återstår 

det efter en sådan disposition inga utdelningsbara medel. Genom ett sådant förfaringssätt 

kan majoritetsägare svälta ut minoritetsägare.  

Det finns emellertid vissa regler i ABL vars syfte är att skydda minoritetsaktieägare 

från majoritetsägarens missbruk. Avseende just vinstutdelning kan en minoritetsägare 

som äger minst en tiondel av aktierna i bolaget begära att stämman fattar beslut om utdel-

ning.
129

 Stämman är emellertid aldrig skyldig att besluta om högre utdelning än det 

minsta av (i) halva det senaste räkenskapsårets vinst och (ii) fem procent av bolagets egna 

fria kapital. Vidare finns de så kallade generalklausulerna
130

 vilka bl.a. stadgar att bolags-

stämman eller bolagets ledning inte får fatta beslut som är ägnat att ge en otillbörlig för-

del åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieä-

gare. Bolagets ledning får inte heller fatta beslut som strider mot bolagsordningen. Vidare 

kan ett lån på förmånliga villkor till den förbjudna kretsen utgöra en förtäckt värdeöverfö-

ring, vilket bör strida mot bolagets vinstsyfte som i sin tur kräver samtliga aktieägares 

samtycke.
131

 Om ett lån istället lämnas på marknadsmässiga villkor är det inte fråga om 

någon förtäckt värdeöverföring. Lånet kan emellertid strida mot likhetsprincipen som kan 

anses innebära att samtliga aktieägare ska erbjudas samma möjlighet att låna, alternativt 

att samtliga aktieägares samtycke krävs.
132

 

Som framgår finns det regler avsedda att skydda minoritetsägarna från majoritetsäga-

rens missbruk. Båvestam ifrågasätter emellertid minoritetsägarens möjlighet att göra 

dessa regler gällande är emellertid begränsade. Som grund för detta anför Båvestam att 

                                                      
129 Se 18 kap. 11 § ABL. 
130 Se 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL.  
131 ABL förutsätter att syftet med ett aktiebolags verksamhet är att bereda aktieägarna vinst. Verksamheten 

kan visserligen ha ett annat syfte om detta uttryckligen stadgas i bolagsordningen (jfr 3 kap. 3 §). Huvudre-

geln är att bolagsstämman eller bolagsledningen inte får fatta beslut i strid med nämnda vinstsyfte. Denna 

huvudregel är emellertid uppställd till skydd för aktieägarna i bolaget och kan därför åsidosättas med samtliga 

aktieägares samtycke, Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 106.  
132 Se Lindskog, Aktiebolagslagen, s. 158f och Båvestam, Ny Juridik 1:13, s. 39.  
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ogiltighetstalan endast kan föras av bolaget självt. Vidare krävs enligt andra regler ett 

innehav av minst tio procent av aktierna.  Båvestam förespråkar därför att, i likhet med de 

regler som finns avseende vinst- och kapitalandelslån
133

, att bolagsstämman involveras i 

ett beslut om lån till den förbjudna kretsen. Det skulle innebära att en aktieägare som 

anser ett sådant beslut strida mot t.ex. generalklausulen eller bolagets vinstsyfte – genom 

ABL:s klanderregler
134

 – kan få beslutet underställt en rättslig prövning.
 135

 

Båvestams resonemang avseende aktieägarskyddet framstår som korrekt. Justitiede-

partementet synes ha missat att analysera vilka effekter de föreslagna ändringarna skulle 

ha för vissa aktieägare. Minoritetsaktieägarna måste anses vara en skyddsvärd grupp var-

för även deras skyddsbehov bör beaktas, vilket ligger i linje med huvudprinciperna inom 

ABL – dvs. borgenärsskyddet samt aktieägarskyddet. Departementspromemorian är brist-

fällig i detta avseende, varför det framlagda förslaget – utan justeringar – inte kan anses 

vara en ändamålsenlig lösning.  

 

6.4.4 Båvestams slutsats  

Avslutningsvis konstaterar Båvestam att det inte är hans uppgift, att ha detaljerade syn-

punkter på, hur en eventuell lagstiftning kring lån från aktiebolag till en viss personkrets 

bör utformas i ABL. Han anför emellertid att det enligt hans mening finns två uppenbara 

alternativ som är mer tilltalande än såväl nu gällande låneregler som departementspro-

memorians förslag. Det första alternativet utgörs av huvudregeln i Aktiebolagsutredning-

ens första förslag till låneförbudsregler, dvs. att krav på att betryggande säkerhet ställs vid 

lämnande av lån till den förbjudna kretsen. Det andra mer långtgående alternativet är, att 

efter mönster från kapitaldirektivet uppställa krav på att lån till närstående, liksom lån för 

förvärv, ska ske på marknadsmässiga villkor och att sådana lån ska godkännas av bolags-

stämman.
136

 

 

 Analys av senare års utveckling 6.5

Mot bakgrund av Justitiedepartementets promemoria och Regeringskansliets arbete fram-

står det onekligen som om en lagändring kan vara aktuell. Den fråga som då aktualiseras 

är – precis som Båvestam anför – vilka motiv som ska beaktas vid utformningen av nya 

                                                      
133 Se 11 kap. 11 § ABL.  
134 7 kap. 50-52§§ ABL. 
135 Båvestam, Ny Juridik 1:13, s. 41.  
136 Båvestam, Ny Juridik 1:13, s. 43.  
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låneregler. Som redan beskrivits har det fiskala intresset allt sedan låneförbudens infö-

rande varit utsatt för kritik. Nu när regeringen och även Justitiedepartementet synes anse 

att fiskala intressen inte ska regleras inom civilrätten talar mycket för att detta motiv kan 

bortses från, vilket bör anses principiellt riktigt.
137

 I och med Ekobrottsmyndighetens 

remissvar på departementspromemorian bör detsamma även gälla intresset av att mot-

verka ekonomisk brottslighet. Av de motiv som framförts i relation till låneförbudet, åter-

står då endast intresset av borgenärsskyddet och aktieägarskyddet.  

  Den allmänna uppfattningen är således att endast borgenärskyddet och aktieägar-

skyddet ska beaktas. Detta får anses vara ett steg i rätt riktning sett ur ett principiellt per-

spektiv, eftersom det ligger i linje med de huvudprinciper som gäller inom ABL.
138

 Som 

tidigare har framgått i denna framställning innebär lån från bolag till den förbjudna kret-

sen en fara för borgenärerna. Departementspromemorian adresserade denna fara i sitt 

framlagda förslag. Förslaget innebar att lån fick lämnas och säkerhet fick ställas endast 

under förutsättning att dessa rymdes inom bolagets fria kapital. Vidare innebar förslaget 

att lånefordringar skulle behandlas som om de saknade värde och ställda säkerheter som 

skulder. Genom en sådan reglering kan ett lämnat lån eller en ställd säkerhet inte belasta 

det bundna kapitalet, och således innebär dylika transaktioner ingen fara för borgenärer-

na.  

 Förslaget innebär emellertid en försämring av aktieägarskyddet. Genom att lämna lån 

minskas det utdelningsbara medlen. En majoritetsaktieägare kan således utnyttja detta för 

att svälta ut minoritetsaktieägare. Som redan anförts finns det ett antal skyddsregler i 

syfte att motverka dylika dispositioner. Dessa skyddsregler synes emellertid inte vara 

tillräckliga, där den stora faran för aktieägarna är tillämpningsproblematiken.
139

 Som 

exempel kan nämnas att ogiltighetstalan endast får föras av bolaget självt samt att andra 

skyddsregler kräver ett innehav om minst tio procent av aktierna.  

Mot denna bakgrund framstår det som om departementspromemorians förslag inte 

tillhandahåller aktieägarna ett tillräckligt skydd, varför förslaget inte bör anses vara fullt 

tillfredsställande. Vidare synes det ha undgått den svenska debatten om låneförbuden att 

det i andra stater finns låneförbud, där motiven till dess införande har varit andra än de 

som anförts i Sverige. Detta har emellertid Anderson noterat och när han kommenterade 

lagrådets kritik mot det fiskala intresset anförde han följande:  
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” […] om Lagrådet har höjt ögonen ovanför den svenska ankdammen hade det kunnat notera att 

ett absolut Låneförbud likt det nuvarande svenska i internationella sammanhang knappast är ovan-

ligt – tvärtom. Sålunda har ett låneförbud införts på federal nivå i USA genom section 402 i den 

s.k. Sarbanes-Oxley Act 2002 liknande det svenska. Motivet härför synes vara av s.k. public policy 

karaktär.”
140

 

Kan det vara så, att det finns andra motiv än det fiskala intresset som kan motivera ett 

strikt låneförbud? Enligt Andersson finns det uppenbarligen det i USA och Andersson 

anför att dessa är motiv som den svenska lagstiftaren skulle kunna motivera de svenska 

låneförbuden med.  För en fullständig undersökning av vilka motiv som ska beaktas vid 

en revidering av lånereglerna, bör man därför undersöka de motiv som låg till grund för 

införandet av ett låneförbud i USA. Följande kapitel kommer därför att undersöka och 

analysera det amerikanska låneförbudet och dess bakomliggande motiv.   
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7 Det amerikanska låneförbudet 

I följande kapitel undersöks och analyseras det amerikanska låneförbudet. För att läsa-

ren ska få en förståelse för det motiv som låg till grund till förbudet kommer vissa före-

tagsskandaler behandlas. Vidare kommer det bakomliggande motivet analyseras, där det 

slutgiltiga syftet är att undersöka om detta motiv ska beaktas av en svensk lagstiftare vid 

en eventuell revidering av de svenska låneförbuden.   

 

 Introduktion 7.1

I USA har associationsrätten huvudsakligen kommit att regleras av delstaterna, även om 

den federala lagstiftaren, när det rör handel mellan staterna, har befogenhet att stifta lagar 

vilka enligt den s.k. Commerce Clause har företräde framför de delstatliga.
141

 För denna 

uppsats är det dock den federala lagstiftningen som är av intresse, eftersom det är där ett 

låneförbud har införts. Historiskt sett har den amerikanska lagstiftaren varit restriktiv med 

att införa federal reglering på aktiebolagsmarknaden.
142

 I de fall där lagstiftaren har infört 

lagreformer har det i de flesta fall skett efter marknadsmisslyckanden, dvs. när mark-

naden har misslyckats med att reglera frågan utan lagstiftning.
143

  Som exempel på detta 

kan nämnas de federala lagarna SA och SEA, vilka tillkom efter börskraschen 1929, vil-

ken är en av de största börskrascherna i historien.
 144

   

 Avseende regleringen av lån från bolag till en viss personkrets har delstaterna i över 

200 år själva reglerat frågan utan inblandning från den amerikanska kongressen.
145

 Enligt 

en majoritet av delstaternas lagstiftningar var sådana lån tillåtna om de rimligen kunde 

förväntas vara till fördel för bolaget.
146

 Delstaternas rätt att själva reglera frågan om lån 

ändrades emellertid när den amerikanska lagstiftaren införde Sarbanes-Oxley, som inne-

höll ett förbud för publika bolag att lämna lån till en viss personkrets. Sarbanes-Oxley är 

författad av senatorn Paul Sarbanes och kongressmannen Michael Oxley och lagen skrevs 

under och tillträdde i kraft den 30 juli 2002.
 147

 För att man ska förstå motiven bakom 

Sarbanes-Oxley måste man förstå lagen i dess ekonomiska, politiska och historiska kon-

text. Lagen infördes efter flera marknadsmisslyckanden och när president Bush skrev 

                                                      
141 Se art. I, § 8 i den amerikanska konstitutionen.   
142 Roe, Delaware´s competition, s. 588f.  
143 Detta följer neo-klassisk nationalekonomisk teori enligt vilken en fråga endast ska regleras i de fall då 

marknaden har misslyckats med att reglera frågan utan lagstiftning.  
144 Härkönen, Aktiemarknadsbolagets informationsgivning, s. 80.  
145 Sroka, Sarbanes-Oxley Act, s. 878. 
146 Sroka, Sarbanes-Oxley Act, s. 881.  
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under lagen uttalade han att det var den mest långtgående reformen inom den ameri-

kanska associationsrätten sedan införandet av SA och SEA.
 148

   

 De marknadsmisslyckanden som föranledde införandet av Sarbanes-Oxley kommer 

nedan beskrivas för att få en förståelse för motiven bakom lagens införande.   

 

 En orolig amerikansk värdepappersmarknad 7.2

I USA var 1990-talet en period av ekonomisk expansion och en historisk teknologisk 

utvekling. Stark ekonomisk utveckling lockar ständigt till investeringar av miljontals 

personer som saknar kunskap om värdepappersmarknaden. Det uppblåsta klimatet på den 

amerikanska börsen tog emellertid stopp i mars 2000 när investerare började inse att en 

finansbubbla hade uppstått. It-bolagen var kraftigt övervärderade och när detta uppdaga-

des föll börsen kraftigt.
149

 Amerikaner som hade investerat utan egentlig kunskap förlo-

rade stora summor pengar, vilket resulterade i att allmänhetens förtroende för värdepap-

persmarknaden sjönk. Under den ekonomiska osäkerhet som vid det här laget rådde efter 

den spruckna It-bubblan, inträffade i september 2011 terroristattackerna mot World Trade 

Center. Detta bidrog ytterligare till politisk och ekonomisk osäkerhet. Hot från USA om 

att invadera Irak medförde att denna osäkerhet höll i sig över tid. Det var under denna tid 

som en rad företagsskandaler uppdagades, vilka skakade om marknaden ordentligt. Vissa 

av dessa företagsskandaler kommer nedan behandlas, för att ge läsaren en förståelse för 

de företagsdispositioner som låg till grund för att Sarbanes-Oxley infördes.   

 

 Företagsskandalerna  7.3

7.3.1 Enron 

Enronskandalen var den första i raden av företagsskandaler som uppdagades i början av 

det nya milleniet. Bolaget var verksamt inom energisektorn och var länge ett s.k. top pick 

bland analytikerna. I slutet av 2001 började det dock avslöjas att bolaget, bland mycket 

annat, hade bedrivit avancerade bokföringsbrott. Bokföringsbrotten bestod huvudsakligen 

i att bolaget placerade skulder och förluster i dolda dotterbolag (s.k. special purpose enti-

ties) vilkas resultat exkluderades från koncernredovisningen. Vinster och tillgångar redo-

visades emellertid i bolag som ingick i koncernredovisningen. På detta sätt skapade man 

en väsentligt mycket bättre bild av företagets resultat och tillgångar och koncernen redo-
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visade stora vinster när den egentligen gick med stora förluster.
150

 När bokföringsfusket 

avslöjades gick Enron i konkurs och de största förlorarna var bolagets anställda och inve-

sterare. Bara i Houston, där merparten av bolagets verksamhet var placerad förlorade 

4000 personer såväl sina jobb som sina sparpengar och pensioner vilka till största delen 

var placerade i Enronaktier.
151

 

 Enronskandalen väckte stor allmän ilska – förmodligen eftersom det var ”vanliga” 

amerikaner som drabbades hårdast – och följdes av en våg av rapporterade skandaler. Tre 

av dessa skandaler utmärkte sig särskilt avseende missbruk av lån – WorldCom, Adelphia, 

och Tyco.   

 

7.3.2 WorldCom 

Telekommunikationjätten WorldCom försattes i konkurs 2002. I och med konkursen – 

som var en av de största konkurserna i Amerikas historia – uppdagades att WorldCom i 

likhet med Enron hade genomfört omfattande redovisningsfusk och genom detta förvand-

lat bolagets enorma förluster till vinster.  WorldCom hade förvrängt dess resultat med 

mer än 11 miljarder dollar samt dess balansräkning med mer än 80 miljarder dollar.  

Vidare upptäcktes det att WorldCom hade lämnat extravaganta lån till sin VD, Ber-

nard Ebbers, på över 408 miljoner dollar. WorldComs lån till Ebbers illustrerar det kom-

pensationsmissbruk och den bristande företagsreglering som synes ha varit vardag i de 

stora amerikanska bolagen. Serien av lån till Ebbers inleddes när medlemmar av styrel-

sens ersättningskommitté beviljade honom 50 miljoner dollar i syfte att han skulle betala 

av personliga skulder. Kommittén missade dock att reglera grundläggande lånevillkor 

såsom räntesats, förfallodag och krav på säkerheter. Vidare beviljade kommittén lånet 

utan att erhålla hela styrelsens godkännande. Trots det otydliga syftet med lånet, dålig 

dokumentation och bristande säkerhet godkände WorldComs styrelse lånet i efterhand. 

Styrelsen motiverade lånet genom att anföra att lånet skulle gynna bolaget eftersom alter-

nativet för att betala Ebbers personliga skulder var en tvångsförsäljning av Ebbers aktier 

vilket skulle ha orsakat prisfall på WordComs aktiekurs. Ersättningskommittén fortsatte 

att bevilja ytterligare lån och garantier till Ebbers, medan den inhämtade styrelsens be-

kräftelse i efterhand. Först flera månader efter att lånen hade lämnats försökte WorldCom 

erhålla en säkerhet för lånen i Ebbers tillgångar.  
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WorldComs var även sena med att offentliggöra de lämnade lånen. Kompensations-

kommittén godkände Ebbers inledande lån om 50 miljoner dollar den 6 september 2000 

men redovisade inte dessa förens 14 november 2000 i bolagets kvartalsrapport. Av redo-

visningen framgick att ”Mr. Ebbers har använt, eller planerar att använda, intäkterna från 

lånen […] till betalningar på vissa privata skulder”. När WorldCom upptäckte att Ebbers 

använt en del av pengarna för att finansiera sina andra affärer, ändrade WorldCom sina 

framtida redovisningar till att istället generellt ange att Ebbers, skulle använda lånen för 

privata affärssyften.
152

  

  

7.3.3 Adelphia 

Adelphia var ett ansett kabelbolag som grundades 1952 av familjen Rigas. Bolagets 

framgång fick emellertid ett slut när det uppdagades att det hade lånat ut 3,2 miljarder 

dollar till familjen Rigas, vilket inte hade redovisats. John Rigas och hans tre söner, vilka 

alla hade ledande positioner i bolaget och även satt i dess styrelse, hade använt bolaget 

som deras personliga bankkonto. Familjen hade finansierat deras personliga kostnader 

med bolagets medel, där de lånat miljontals dollar för att bl.a. köpa ett ishockeylag, bygga 

en golfbana och producera en film.  

Dessa lån ledde fram till åtal och rättegången avslöjade hur familjens inflytande i bo-

laget och bristfällig intern kontroll ledde till missbruk av lån. En tidigare högt anställd 

person på Adelphia vittnade om att han hade varnat familjen Rigas för att deras använd-

ning av bolagets medel inte var lämplig. Den anställde hade även rekommenderat famil-

jen att införa ett system för intern kontroll, vilket familjen hade ignorerat och istället fort-

satt att sätta upp personliga kostnader på bolaget. Ett annat vittne berättade om hur John 

Rigas månatligen lånade en miljon dollar från bolaget utan att signera något eller att ens 

gå med på att betala ränta. Familjen försvarade detta med att styrelsen ändå skulle god-

känna lånen utan invändningar. De oberoende styrelsemedlemmarna, som godkände lå-

nen anförde till deras försvar, att John Rigas hade fått dem att tro att lånen skulle använ-

das till att köpa kabelsystem – dvs. inte till privat konsumtion.  

Adelphia redovisade dessa lån först i sina årsredovisningar 1999 och 2000. Dessa re-

dovisningar var knapphändiga och det framgick inte vilken summa som hade lånats, lå-

nens villkor eller i vilket syfte lånen skulle användas. Inte förrän den 27 mars 2002 redo-
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visades denna information och detta gjordes då i en fotnot på den sista sidan i en kvartals-

rapport. Detta var emellertid försent.
153

 

 

7.3.4 Tyco 

Det sista och kanske ett av de mest uppenbara exemplen på missbruk av företagslån är 

Tyco och dess VD Dennis Kozlowski. Kozlowski använde miljontals dollar i ej godkända 

och olagligt eftergivna lån för att betala sin privata konsumtion, såsom exempelvis ett 

duschdraperi för 6,000 dollar, ett paraplyställ för 15,000 dollar och ett födelsedagskalas 

för sin före detta fru för 2 miljoner dollar. SEC åtalade Kozlowski och den före detta fi-

nanschefen, Mark Swartz, för att ha plundrat Tyco på mer än 600 miljoner dollar.
154

 

 

 Sarbanes-Oxley införs 7.4

Som ovan har anförts var förtroendet för den amerikanska värdepappersmarknaden lågt 

redan innan de beskrivna företagsskandalerna uppdagades. Dessa kunde således inte 

kommit vid en sämre tidpunkt och förtroendet blev följaktligen än lägre. Problem som 

uppstår vid lågt förtroende för värdepappersmarknaden är att investerare blir mindre be-

nägna att investera sitt kapital i företagen. Det får till följd att tillväxten och avkastningen 

för företag minskar och på sikt kan näringslivet stanna av samt avkastningen på medbor-

garnas medel minskar. Således är det av vikt för hela samhällsekonomin att investerare 

har förtroende och vill satsa pengar.
155

  

 Det låga förtroende gjorde det därmed oundvikligt för den amerikanska kongressen 

att agera, och detta behövde göras fort, vilket ledde till en historiskt snabb lagstiftnings-

process. Lagstiftningsärendets brådskande karaktär resulterade emellertid i att ett lapp-

täcke av bestämmelser infördes, vilket reglerade allt från oberoende revisorer och redo-

visningsregler till etiska regler för värdepappersanalytiker. Medan de flesta av Sarbanes-

Oxleys bestämmelser syftade till att skärpa redan befintliga värdepapperslagar, syftade 

andra bestämmelser till att reglera interna bolagstransaktioner. En av de senare var 

section 402(a) som förbjöd lån till personer i chefspositioner och personer i styrelsen 

(eng. executives).  

 Den bestämmelse i Sarbanes-Oxley som reglerar lån var inledningsvis inte tänkt som 

ett förbud. Förslaget var istället att införa en bestämmelse som begärde att företagen inom 
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sju dagar skulle redovisa alla lån som lämnades till den förbjudna kretsen. Tanken med 

redovisningen av de lämnade lånen var att ge investerare information avseende lämnade 

lån och intressekonflikter, så att investerarna skulle vara mer välinformerade när de fat-

tade sina investeringsbeslut. I sista minuten föreslog emellertid senator Charles Schumer 

en ändring av bestämmelsen och han anförde föjlande till stöd för sin talan:
156

 

“My amendment is very simple: it makes it unlawful for any publicly traded company to 

make loans to its executive officers. Let me give a few examples as to why we should do this. 

Executives of major corporations, including Enron, WorldCom, and Adelphia, collectively 

received more than $5 billion in company funds in the form of personal loans. For example, 

Bernard Ebbers, CEO of WorldCom, borrowed a mind-boggling $408 million from the cor-

poration over several years, while receiving a compensation package valued at over $10 mil-

lion annually, all the while the company was facing massive losses. In the case of Adelphia, 

the Rigas Family received loans and other financial benefits totaling a staggering $3.1 bil-

lion, while that company has also reported huge financial losses. 

The question is: Why can’t these super rich corporate executives go to the corner bank, the 

Suntrust’s or Bank of America’s, like everyone else to take loans?”
157

 

Kongressen röstade igenom senator Schumers ändring och följaktligen infördes ett låne-

förbud i Sarbanes-Oxley. Låneförbudet innebär att det för publika bolag är olagligt att, 

direkt eller indirekt, lämna eller förlänga personliga lån till personer i chefspositioner och 

personer i styrelsen. Förbudet är inte tillämpligt på lån som lämnats innan lagen trädde i 

kraft. Dessa lån får emellertid inte förlängas eller förnyas. Från förbudet finns det fyra 

undantag för bolag som bedriver låneverksamhet. Undantagen innebär att dessa bolag får 

lämna lån om det sker (i) inom den normala affärsverksamheten, (ii) är generella, (iii) 

erbjuds allmänheten och (iv) har marknadsmässiga villkor. Brott mot låneförbudet är 

sanktionerat med böter upp till 25 miljoner dollar och fängelse i upp till 25 år. 

 

 Analys av de amerikanska motiven 7.5

Av det anförda framgår den amerikanska lagstiftarens motiv bakom införandet av Sar-

banes-Oxley relativt tydligt. It-bubblan, terrorhot och företagsskandaler hade allvarligt 

skadat det amerikanska förtroendet för värdepappersmarknaden och för att återupprätta 

förtroendet var lagstiftaren tvungen att agera och införde därför Sarbanes-Oxley. Vid en 

granskning av lagen framgår att vissa bestämmelser i större utsträckning än andra faktiskt 
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syftar till att motverka att de marknadsmisslyckanden som inträffade inte upprepas, t.ex. 

regler om oberoende revisorer. Andra regler synes i större uträckning rikta sig just mot 

allmänhetens förtroende. Ett belysande exempel på en av de senare nämnda reglerna är 

det införda låneförbudet. Det synes ha varit fullt tillräckligt att införa det förslag som först 

presenterades – dvs. redovisning av lånen inom sju dagar. Lagstiftaren valde ändock att 

införa den av senator Schumers föreslagna ändringen, vilken innebar ett totalförbud mot 

lån. Anledningen till detta är med stor sannolikhet, att det viktigaste för lagstiftaren var 

att bemöta allmänhetens ilska och inte att bemöta det reella behovet av reglering.  

 De missbruk av lån som hade förekommit i de stora publika bolagen var en symbol 

för den girighet som präglade de skandaler som uppdagades. Investerare som hade förlo-

rat pengar ställde förmodligen frågan hur personer, med så höga kompensationer som 

företagsledarna, kunde motivera att de behövde låna ytterligare medel för att exempelvis 

köpa ett duschdraperi för 6 000 dollar, i synnerhet när lånen lämnades från bolag som 

gick med stora förluster. Låneförbudet synes därför vara ett direkt svar på allmänhetens 

ilska mot dessa lån och företagsledarnas extravaganta livsstil.  

Lagstiftaren bör således ha varit under en stor press till att agera just på grund av all-

mänhetens riktade ilska mot dessa dispositioner.  

 

 Är de amerikanska motiven relevanta för den svenska debatten?  7.6

Som har framgått var det primära motivet med det amerikanska låneförbudet att återupp-

rätta förtroendet för värdepappersmarknaden. Vidare har det framgått hur personer i le-

dande ställningar inom bolaget systematiskt missbrukat sina positioner för att berika sig 

själva. Dessa förfaranden medförde stor skada för den amerikanska värdepappersmark-

naden vilket innebar en risk för hela den amerikanska samhällsekonomin. Mot bakgrund 

av utvecklingen i USA finns det anledning för den svenska lagstiftaren, att beakta vilken 

effekt eventuella revideringar av de svenska låneförbuden skulle ha på förtroendet för 

värdepappersmarknaden och vilka risker en sådan revidering skulle ha på samhällseko-

nomin. Den svenska lagstiftaren skulle följaktligen kunna anföra vikten av att bibehålla 

förtroendet för värdepappersmarknaden som ett argument för en fortsatt strikt låneregle-

ring för publika bolag. Vidare är Sverige – och vill vara – en importör av kapital. Det bör 

medföra att Sverige vill ha attraktiva regler för exempelvis amerikanska investerare som 

idag själva har denna ”förtroendeskapande” reglering i sina stater. En ändring av de 

svenska reglerna, i en mindre förtroendeskapande riktning, skulle därför kunna leda till en 

osäkerhet bland sådana investerare, vilket kan leda till att dessa undviker investeringar i 
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Sverige. Såldes bör den svenska lagstiftaren även beakta vikten av att bibehålla de förtro-

ende utländska investerare har för den svenska värdepappersmarknaden.   

 Diskussionen huruvida det amerikanska motivet även är applicerbart avseende de 

privata aktiebolagens dispositioner måste emellertid vara en annan, eftersom dessa dispo-

sitioner inte bör ha någon påverkan på värdepappersmarknaden. De företagsskandaler 

som uppdagades i USA talar dock för att det föreligger en stor risk för missbruk av lån 

om sådana transaktioner är oreglerade. Häri föreligger en risk både för borgenärer samt 

för aktieägare. En risk den svenska lagstiftaren bör beakta vid en eventuell revidering av 

lånereglerna.  
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8 Avslutande analys och de lege ferenda 

I följande avsnitt kommer en analys av låneförbudens framtid att göras där målet är att 

komma fram till de lege ferenda. Kapitlet inleds emellertid med en sammanfattning av de 

motiv som har legat till grund för det svenska låneförbudet samt de motiv som har legat 

till grund för det amerikanska låneförbudet. Dessa motiv analyseras sedan i syfte att ut-

reda vilka motiv som bör beaktas vid en eventuell revidering. Med utgångspunkt i denna 

analys avslutas kapitlet med en de lege ferenda-diskussion.  

 

 Bakomliggande motiv till de svenska och amerikanska låneförbuden 8.1

8.1.1 De svenska motiven 

Syftet med det ursprungliga förslaget, som lades fram 1971, var att skydda bolagets 

bundna kapital – dvs. skydda bolagets borgenärer. I utredningen uttalade man att det 

måste anses strida mot aktiebolagsstiftningens grunder att en person som driver sin verk-

samhet i aktiebolag skulle få förmånen av frihet från personligt ansvar samtidigt som 

bolagets tillgångar helt eller delvis bestod av en fordring mot honom själv. Aktiebolagets 

betalningsförmåga skulle då vara beroende av aktieägarens personliga solvens. Detta 

menade utredningskommittén utgjorde en fara för bolagets borgenärer, varför man ansåg 

att lån från bolag till en viss personkrets behövde regleras. I utredningen föreslog man 

därför att ett låneförbud skulle införas, vilket emellertid inte skulle gälla om betryggande 

säkerhet ställdes.  

 I den efterföljande departementsbehandlingen anslöt man sig till uppfattningen, att det 

utgjorde en fara för bolagets borgenärer när bolagets betalningsförmåga var beroende 

aktieägarens solvens. Regeringen framhöll emellertid även faran med att aktieägare lå-

nade pengar av bolaget för sin privata konsumtion och därmed kunde skjuta upp eller helt 

undgå beskattning. I syfte att komma till rätta med denna form av skatteflykt avvisade 

man det av utredningskommittén föreslagna undantaget och införde istället ett strikt låne-

förbud.  

 Låneförbuden har sedan de infördes i huvudsak haft samma utformning och även 

motiven synes ha varit desamma. Det framgår således att de två starkaste motiven bakom 

införandet av låneförbuden var (i) det fiskala intresset och (ii) intresset av borgenärsskyd-

det. Andra motiv som framskymtat är (iii) intresset för aktieägarskyddet och (iv) intresset 

av att motverka ekonomisk brottslighet. 
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8.1.2 De amerikanska motiven 

Motivet bakom införandet av det amerikanska låneförbudet synes ha varit att återupprätta 

förtroendet för värdepappersmarknaden. It-bubblan, terrorhot och företagsskandaler hade 

allvarligt skadat det amerikanska förtroendet för värdepappersmarknaden och för att åter-

upprätta förtroendet var lagstiftaren tvungen att agera och införde därför Sarbanes-Oxley. 

Vid en granskning av lagen framgår att vissa bestämmelser i större utsträckning än andra 

faktiskt syftar till att motverka att de marknadsmisslyckanden som inträffade inte uppre-

pas, t.ex. regler om oberoende revisorer. Andra regler synes i större uträckning rikta sig 

just mot allmänhetens förtroende. Ett belysande exempel på en av de senare nämnda reg-

lerna är det införda låneförbudet. Det synes ha varit fullt tillräckligt att införa det förslag 

som först presenterades – dvs. redovisning av lånen inom sju dagar. Lagstiftaren valde 

ändock att införa ett strikt förbud mot lån till en viss personkrets. Anledningen till detta är 

med stor sannolikhet, att det för lagstiftaren viktigaste inte var att införa ändamålsenliga 

regler, det viktigaste var istället att bemöta allmänhetens ilska.  

 Det framgår således att det huvudsakliga motivet bakom det amerikanska låneförbu-

det var att återupprätta förtroendet för värdepappersmarknaden.   

 

 Analys av vilka motiv bör beaktas 8.2

8.2.1 Det fiskala intresset  

Det fiskala intresset har allt sedan låneförbudens införande varit föremål för kritik. Kriti-

ken riktade sig inte mot ändamålet i sig – dvs. att motverka skatteflykt – utan mot den 

omständigheten att aktiebolagsrättsliga regler har utformats på grundval av skattehänsyn. 

Både i doktrin och i offentliga utredningar har man anfört att detta bör anses vara princi-

piellt felaktigt. Varför detta ska anses principiellt felaktigt har emellertid inte utvecklats. 

Den fråga som då aktualiseras är av vilken anledning fiskala intressen inte ska beaktas 

inom associationsrätten. Om man ser det ur lagstiftarens perspektiv kan det – i motsats till 

vad som anförts i doktrin och utredningar – anses som ändamålsenligt och smidigt att på 

det associationsrättsliga området även lyckas adressera skatterättsliga problem. Mot detta 

kan emellertid anföras att det kan vara förenat med vissa risker, att i en lagstiftning re-

glera olika rättsområden. En sådan typ av lagstiftning kan leda till ett svåröverskådligt 

och osammanhängande regelverk, vilket skulle innebära en risk för att regler överlappar 

varandra och att regelkonflikter uppstår. En sådan lagstiftning är inte önskvärd, eftersom 

det kan medföra problem för såväl lagstiftaren som för domstolarna. För lagstiftaren blir 

arbetet med ny lagstiftning svår, då det inte är helt klart vad som är reglerat, var det är 
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reglerat eller vad som behövs regleras. För domstolarna blir lagstiftningen svår att till-

lämpa, där bl.a. regelkonflikter bör bli vanligt förekommande. Mot denna bakgrund talar 

mycket för att kritiken mot att beakta fiskala intressen på det associationsrättsliga områ-

det är berättigad, varför detta bör anses principiellt felaktigt.  

I ljuset av det ovan anförda bör det fiskala intresset inte beaktas vid en eventuell 

lagrevidering. Då intresset av att motverka ekonomisk brottslighet har ett nära samband 

med det fiskala intresset bör detta leda till att man inte heller ska beakta detta intresse.  

 

8.2.2 Borgenärsskyddsintresset 

Även frågan huruvida intresset av borgenärsskyddet motiverar bestämmelser som reglerar 

bolagens möjligheter att lämna lån har varit debatterad. Grunden till kritiken är att samma 

medel som lånas ut hade kunnat delas ut som förtäckt värdeöverföring – givet att detta 

ryms inom det fria kapitalet – och därmed varit oåtkomliga för borgenärerna. Det kan då 

framstå som märkligt att med borgenärsskyddet som bakomliggande motiv, motivera ett 

förbud mot lån, men tillåta en förtäckt värdeöverföring. Det föreligger emellertid en vik-

tig skillnad mellan dessa två dispositioner. En förtäckt värdeöverföring leder normalt till 

en spärr för fortsatt kapitalanvändning, medan så ej sker vid försträckning. Vidare kan, 

med anledning av aktieägarens inflytande i bolaget, kreditprövningen av lånefordringen 

riskera att bli bristfällig. Det kan i sin tur medföra att en dylik lånefordran bokförs till ett 

för högt värde. Om bolaget då, året efter det har lämnat lånet, delar ut det egna fria kapi-

talet – vilket är möjligt, eftersom lånet inte leder till någon spärr för fortsatt kapitalan-

vändning – kan bolagets egna bundna kapital bestå av en fordran på aktieägaren själv. 

Om kreditprövningen då inte har gjorts så ingående som den borde, kan det däri föreligga 

en fara för borgenärerna. Det bundna kapitalet, som finns till i syfte att skydda bolagets 

borgenärer, kan då bestå av en fordran som kanske inte är korrekt värderad.  

 En annan invändning mot att intresset av borgenärsskyddet ska motivera låneregler 

kan vara, att det för de lånetransaktioner som faktiskt innebär en fara för borgenärerna 

redan finns ett skydd, genom reglerna om värdeöverföringar. Exempelvis kan ett lån som 

lämnas till en betalningsoduglig gäldenär innebära en olaglig förtäckt värdeöverföring, 

varför återbärings- och bristtäckningsansvar aktualiseras. Låneförbudens ekonomiska 

sanktioner innebär dock en fördel för borgenärerna. Detta eftersom det vid återbäringsan-

svar vid otillåtna lån saknas subjektiva rekvisit. En mottagare av ett otillåtet lån kan där-

med inte hävda god tro för att undgå återbäringsansvar. Detta innebär att eventuell bevis-

problematik som hade kunnat uppstå vid tillämpning av reglerna om värdeöverföringar 



 

 

 57  
 

undviks. Även lån till en nästan betalningsoduglig gäldenär kan innebära en fara för bor-

genärerna. Dylika dispositioner utgör endast en värdeöverföring om bolaget inte erhåller 

marknadsmässig ränta – dvs. ränta som kompenserar kreditrisken. Vidare är det då endast 

fråga om en partiell värdeöverföring, vilken utgörs av skillnaden mellan den av gäldenä-

ren erlagda räntan respektive den marknadsmässiga räntan. Den omständigheten att det 

endast är denna värdediskrepans som skyddas av värdeöverföringsreglerna framstår inte 

som ett tillräckligt skydd för borgenärerna. Särskilt inte eftersom det bör föreligga en stor 

risk att bolaget godtar en högre kreditrisk, än i normalfallet, vid långivning till aktieägare 

som har stort inflytande i bolaget. Mot denna bakgrund synes det som om lånereglerna 

fyller ett syfte utöver värdeöverföringsreglerna.  

I syfte att skydda bolagets borgenärer bör det därför vara motiverat att införa be-

gränsningar avseende bolagens möjlighet att lämna lån till bl.a. aktieägare.   

   

8.2.3 Aktieägarskyddsintresset 

Behovet av aktieägarskyddet i förhållande till låneförbuden har inte adresserats i debatten 

om låneförbudens framtid – med undantag för Båvestams granskning av departements-

promemorian. Det innebär emellertid inte att detta intresse kan bortses från. Aktieägar-

skyddet utgör en av huvudprinciperna inom ABL, varför detta intresse alltid bör beaktas 

vid lagstiftning på det associationsrättsliga området.   

 Det föreligger en risk att majoritetsaktieägare missbrukar oreglerade lån, vilket inne-

bär en fara för minoritetsaktieägare. Ett sådant missbruk kan utgöras av att en insolvent, 

eller nästan insolvent, majoritetsägare lånar medel av bolaget, trots att återbetalning inte 

kan påräknas. Eftersom lånefordran då är värdelös medför dylika dispositioner att bola-

gets kapital minskar, vilket skadar bolaget. Indirekt skadas då även aktieägarna. En ak-

tieägare med ett innehav om mindre än tio procent av aktierna har då svårt att tillämpa de 

skyddsregler som finns i ABL.
158

 

 Lagstiftaren måste således beakta dessa risker. Vidare måste även lagstiftaren säker-

ställa att en eventuell revidering av låneförbuden inte försämrar aktieägarnas skydd.  

 

                                                      
158 Se bl.a. 29 kap. 7 § ABL, som föreskriver att en talan om skadestånd till bolaget kan väckas av majoriteten 

eller en minoritet bestående av minst 10 procent. Se vidare 17 kap. 6-7 §§ som föreskrivet att en talan om 

återbärings- eller bristtäckningsansvar förs av styrelsen för bolagets räkning.  
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8.2.4 Intresset av att bibehålla förtroendet för värdepappersmarknaden 

Det primära motivet med det amerikanska låneförbudet är att återupprätta förtroendet för 

värdepappersmarknaden. Den fråga som här är av intresse är om detta motiv kan anföras 

av den svenska lagstiftaren för att motivera strikta låneförbud. I de amerikanska bolagen 

hade personer i ledande ställningar systematiskt missbrukat sina positioner för att berika 

sig själva. Dessa förfaranden medförde stor skada för den amerikanska värdepappers-

marknaden, vilket innebar en risk för hela den amerikanska samhällsekonomin. Mot bak-

grund av dessa förfaranden bör det finnas stor anledning för den svenska lagstiftaren att 

beakta vilken effekt eventuella revideringar av de svenska låneförbuden skulle ha på den 

svenska värdepappersmarknaden. Om den svenska lagstiftaren i för stor utsträckning tillät 

lån från publika bolag till en viss personkrets är risken stor att missbruk, likt de missbruk 

som uppdagades i USA, skulle ske i svenska bolag. Det skulle i sin tur riskera att påverka 

den svenska samhällsekonomin. Vidare är Sverige – och vill vara – en importör av kapi-

tal. Det bör medföra att Sverige vill ha attraktiva regler för exempelvis amerikanska inve-

sterare som idag själva har denna ”förtroendeskapande” reglering i sina stater. En ändring 

av de svenska reglerna skulle därför kunna leda till en osäkerhet bland sådana investerare, 

vilket kan leda till att dessa undviker investeringar i Sverige.  

Mot denna bakgrund bör en svensk lagstiftare beakta vikten av att bibehålla förtroen-

det för värdepappersmarknaden samt beakta vikten av att bibehålla förtroendeskapande 

bestämmelser för utländska investerare.   

  

 De lege ferenda 8.3

Som tidigare har framgått i denna framställning hade det fiskala intresset stor inverkan på 

låneförbudens utformning. Då det fiskala intresset inte bör beaktas aktualiseras således 

frågan om det andra bakomliggande motiven motiverar de strikta låneförbud som idag är 

gällande. Denna fråga bör besvaras med utgångspunkt i de motiv som enligt denna fram-

ställning bör beaktas – dvs. (i) borgenärsskyddsintresset, (ii) aktieägarintresset och intres-

set av att bibehålla förtroendet för värdepappersmarknaden.  

 Som ovan har framgått motiverar intresset av borgenärsskyddet att bolagens möjlig-

heter att lämna lån till den förbjudna kretsen begränsas. De nu gällande lånereglerna er-

bjuder borgenärerna ett sådant skydd. Frågan är emellertid om det inte med mindre strikta 

bestämmelser går att upprätthålla ett tillräckligt skydd för borgenärerna, exempelvis det 

förslag som lades fram i departementspromemorian. Enligt nämnda förslag skulle det 

vara tillåtet att lämna lån om detta ryms inom det fria kapitalet. Vidare måste lånet fram-
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stå som försvarligt med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art omfattning och 

risker ställer på det egna kapitalet, och (ii) bolagets konsolideringsbehov, likviditet och 

ställning i övrigt. Slutligen ska lämnade lån behandlas som fordringar utan värde och 

ställda säkerheter som skulder. Förslaget innebär således en spärr för fortsatt kapitalan-

vändning, vilket innebär att lånet inte kan belasta det egna bundna kapitel. Då det är lån 

som belastar det egna bundna kapitalet som utgör faran för bolaget borgenärer, bör Justi-

tiedepartementets förslag anses motsvara det reella behovet avseende borgenärernas 

skyddsbehov. 

 Justitiedepartementets förslag bör emellertid försämra skyddet för bolagens aktieä-

gare. Om av bolag lämnade lån eller ställda säkerheter ska behandlas som fordringar utan 

värde respektive skulder innebär det att utrymmet för vinstutdelning minskar. Följaktligen 

kan majoritetsaktieägaren i viss mån svälta ut minoritetsaktieägaren genom utlåning. Som 

tidigare har beskrivits finns det vissa skyddsregler i ABL som kan tillämpas på dylika 

situationer, såsom exempelvis ogiltighetstalan. En ogiltighetstalan kan emellertid endast 

föras av bolaget självt, medan andra regler kräver ett innehav om minst tio procent av 

aktierna. Det finns således uppenbara problem för en minoritetsägare att göra dessa regler 

gällande. Sett ur aktieägarnas perspektiv föreligger det således brister i det av Justitiede-

partementet framlagda förslaget.     

  En lösning på detta skulle kunna vara att införa att ett beslut om att lämna lån eller 

ställa säkerhet måste fattas på bolagsstämman. Det skulle innebära att en missnöjd aktieä-

gare som anser att beslutet strider mot någon av ABL:s skyddsregler – exempelvis lik-

hetsprincipen eller generalklausulerna – kan föra en klandertalan och därmed få beslutet 

underställt en rättslig prövning. Om en sådan bestämmelse i Justitiedepartementets för-

slag infördes, bör både borgenärernas och aktieägarnas skydd vara tillgodosedda.  

 Det motiv som då återstår att beakta är intresset av att bibehålla förtroendet för vär-

depappersmarknaden. Detta motiv är i synnerhet tillämpligt avseende de publika boalgens 

möjlighet att lämna lån. Den fråga som då aktualiseras är om det för publika bolag – i 

syfte att bibehålla förtroendet för värdepappersmarknaden – bör införas ytterligare regle-

ring än den ovan föreslagna. Om ett beslut om lån måste fattas på bolagsstämman innebär 

det att investerarna får en fullgod insyn i bolagens lånetransaktioner. Detta bör motverka 

att det missbruk som uppdagades i USA sker i Sverige, vilket bör betyda att ingen ytterli-

gare regler ing behövs.  
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 Således motsvarar Justitiedepartementets förslag – med det ovan föreslagna tillägget 

om att beslut om lån måste fattas på bolagsstämman – alla de skyddsintressen som moti-

verar ett låneförbud, dvs. det reella behovet av reglering.  
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