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Sammanfattning 

Uppsatsen presenterar värdeöverföringsbegreppet och kapitalskyddsreglerna i 

aktiebolag. Skyddet som bolagets borgenärer åtnjuter via de aktiebolagsrättsliga 

regleringarna behandlas, och däribland vilka fördelar och nackdelar detta medför samt 

rättsverkningarna av en överträdelse. Detta för att klargöra huruvida kapitalskyddet i 

privata aktiebolag ger avsedd effekt.  

Aktiebolag är den associationsform som ur ägarsynpunkt ger bäst skydd vid bedrivande 

av affärsverksamhet. Härmed uppställer aktiebolagslagen krav på aktiekapital i 

aktiebolag, för att täcka upp eventuella förluster. Detta eftersom borgenärerna endast 

kan få kapital från bolagets förmögenhet och inte ur ägarnas vilket kan leda till att 

ställningen för dem vid en konkurs i företaget kan bli mycket dålig. Aktiekapitalet finns 

därmed till som en buffert mellan tillgångar och skulder. År 2010 halverades det 

lagstadgade aktiekapitalet till att bli 50 000 kronor för privata bolag. Något som kan 

anses försämra borgenärernas ställning.  

Borgenärsskyddet består utav det belopp som skall tillskjutas bolaget vid dess bildande i 

kombination med ett antal värdeöverföringsregleringar som begränsar rätten att 

disponera det egna kapitalet. Dessa begränsningar består av inskränkningar i 

möjligheten att låta det bundna kapitalet samt i vissa fall även det fria kapitalet att 

lämna bolaget. De fyra stora posterna härmed är vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 

minskning av aktiekapital samt förbud att låna pengar ur bolaget.  

En väl fungerande bolagsrätt främjar utvecklingen i landet. Aktiebolagslagens 

borgenärsskyddsregler är i tillämpliga delar väl utvecklade och ger därmed ett visst 

skydd. Dock borde företags olika storlek och förutsättningar ligga till grund för 

avgörandet av hur stort aktiekapital bolaget skall inneha. Systemet bör även ses över för 

att inte inskränka främjandet av nybildande av företag. Med detta borde ett lägsta 

belopp finnas, som sedan kompletteras med en rörlig del, som tar hänsyn till bolagets 

subjektiva förhållanden. Detta i en strävan att främja företagandet, borgenärernas 

ställning samt för att så långt som möjligt eliminera oseriöst företagande, vilket kan 

komma sig ur ett allt för lågt satt aktiekapital.  
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1 Inledning 
I aktiebolag har ägarna begränsat ansvar jämfört med hur det förhåller sig i andra 

bolagsformer. Detta bidrar till varför bolagsstrukturen anses attraktiv ur företagarsynpunkt. 

Med detta begränsade ägaransvar får fordringsägare i bolaget en annan ställning vid affärer 

med detta än förhållandet skulle vara om de kunde kräva endast en ägare för det bolaget är 

skyldig. Det är därmed av största betydelse för borgenärerna att konsoliditets
1
 nivå håller en 

sund balans för att därigenom inte gå miste om motprestationen från bolaget i dylika 

affärsuppgörelser.  

1.1 Problemformulering 
I vilken utsträckning skyddas aktiebolagets borgenärers intressen? 

Vilka fördelar samt nackdelar finns med kapitalskyddet i aktiebolag? 

Vilka rättsverkningar får en överträdelse av borgenärsskyddsreglerna? 

Vilka gränser sätts för vinstutdelning i aktiebolag? 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilket skydd aktiebolagets borgenärer åtnjuter via de 

aktiebolagsrättsliga regleringarna och ge en övergripande förståelse för kapitalskyddsreglerna 

i aktiebolagslagen. Därmed skall också de rättsverkningar en överträdelse ger redogöras, detta 

för att i sin tur klargöra huruvida kapitalskyddet ger ändamålsenlig effekt. Då det finns en 

direkt koppling mellan borgenärsskyddet och vinstutdelning skall även gränserna för 

vinstutdelning kortfattat presenteras. Fokus ligger på borgenärsskyddet samt begreppet 

värdeöverföring.  

Koncernförhållanden kommer inte djupare att beröras, inte heller andra typer av bolags-

strukturer, framställningen behandlar främst den traditionella formen av aktiebolag i Sverige. 

Ingen hänsyn har tagits till vad som är förhållandet i verkliga bolag, det är en helt teoretisk 

studie av nu gällande rättsförhållanden.  

1.3 Metod 
För att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet används traditionell juridisk metod 

innefattande en genomgång av relevant litteratur, förarbeten, rättsfall och lagstiftning.  

 

                                                           
1
 Värdet av ett bolags samlade tillgångar i förhållande till dess åtaganden, härrör till bolagets stabilitet och 

effektivitet rent finansiellt.  
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2 Aktiebolagslagen 
Näringsverksamhet kan bedrivas genom flera olika associationsformer, däribland 

handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening och aktiebolag. 

Aktiebolagsformen är den vars slagkraft kommit att bli störst med 401 800 bolag registrerade 

hos bolagsverket år 2011. Detta ger att aktiebolagsformen är den i Sverige mest frekvent 

använda bolagsformen.
2
 En trolig orsak till detta, är aktieägarnas begränsade ekonomiska 

ansvar vilket i huvudsak sträcker sig till att tillskjuta ett aktiekapital vid bolagets bildande. I 

övrigt är det endast i undantagsfall som ägarna blir skyldiga att stå för bolagets skulder. 

Aktiebolag är en juridisk person med firmateckningskrav och ställföreträdare. Bolagsformen 

regleras utförligt i aktiebolagslag (2005:551), vilken på grund av de otaliga regleringarna är 

svåröverskådlig, varför ämnet ofta studeras. Typiskt för aktiebolag är att de måste registreras 

för att därigenom erhålla rättskapacitet, registreras inte bolaget är det inte att anse som 

aktiebolag och alla handlingar som utförs i bolagets namn kommer den enskilda personen att 

få stå för.  I samband med registreringen skall ett aktiekapital tillskjutas bolaget, ett minsta 

kapital för bolaget till grund för verksamheten. Med tanke på aktiebolags ställning som 

juridisk person har bokföringsskyldighet lyfts in i lagstiftningen, innebärande att de måste 

hålla bokföring även om verksamheten ligger på is, och med detta skall även en 

årsredovisning upprättas. Inget krav föreligger om att flera personer skall slutas samman i 

bildandet av bolaget, det är vanligt förekommande med enmansbolag. I aktiebolagslagen 

uppställs ett grundläggande syfte för bolaget i stort, vilket är att bereda dess ägare vinst. Detta 

vinstsyfte är dock dispositivt, vilket menas att aktiebolag kan bedrivas ideellt förutsatt att det i 

bolagsordningen har anförts ett sådant syfte.
3
 

Två typer av aktiebolag regleras i aktiebolagslagen vilka kallas publika och privata 

aktiebolag. Det är dock relativt få regleringar som skiljer dem åt. Kravet på aktiekapital är en 

stor skillnad där publika bolag måste tillföra 500 000 kronor i bolagets bildande emedan de 

privata endast har att tillföra 50 000. En kanske än större skillnad är den att publika aktiebolag 

kan börsnoteras och därigenom öppet låta aktier köpas, det får inte privata aktiebolag göra 

varken på svensk eller på utländsk marknad.
4
 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där ägarna är berättigade att medverka. 

Det är ett forum för aktieägarna att utöva sin bestämmanderätt över bolaget genom den 

rösträtt representerad av antalet aktier innehavet består av. Det är även via stämman som 

styrelsen väljs, i större bolag kan dock fackförbund utse styrelserepresentanter (ej för hela 

styrelsen).
5
  

När ett aktiebolag likvideras, oavsett om det är frivilligt eller genom konkurs mister de sin 

rättskapacitet. Detta innebär att bolaget inte längre kan ikläda sig skyldigheter eller har några 

rättigheter. Det är härmed av största vikt att bolagets resurser räcker till för alla borgenärer i 

                                                           
2 Handelsbolag 78 357 st, kommanditbolag 23 588 st, ekonomisk förening 13 277 st. 

3 Hemström s. 45 ff. 

4 Skog s. 25 

5 Hemström s. 45 ff. 
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bolaget, vilket sällan är fallet i en konkurs. När bolaget upphört att existera och 

fordringsägarna fått sin del kan de inte kräva aktieägarna på eventuellt resterande belopp. 

2.1 Historisk överblick 
Sammanslutningar i företagsform har en anrik historia. Redan under romarriket förekom 

societas, en bolagsform vilken till största delen kan liknas med vårt nutida enkla bolag.
6
 Det 

idag äldsta aktiebolaget i Sverige är ”Stora Enso” som först nämndes i text år 1288 (då som 

Stora Kopparberg), något som påvisar hur behovet av bolagsrättsliga sammanslutningar länge 

funnits.
7
 

I och med industrialiseringen kom behovet av lagreglerade aktiebolag att bli allt större vilket 

föranledde att Sverige fick sin första aktiebolagsrättsliga lagstiftning år 1848,
8
 en för-

hållandevis liten lagstiftning innehållande 15 paragrafer, vilka reglerade formerna för 

bildandet, stadfästande samt likvidation av bolaget. Med denna lagstiftning skulle aktiebolag 

endast kunna bildas genom ett statligt godkännande av bolagsordningen, så kallad oktroj.
9
 

Med tiden kom detta förfaringssätt dock att anses allt för tidsödande och kostsamt vilket för-

anledde att nyare lagstiftning fick ersätta den gamla genom 1895 års aktiebolagslag och 

sedermera 1910 års aktiebolagslag.  

Dessa båda lagstiftningar bestod av tvingande regler vilka måste uppnås för att aktiebolaget 

skulle få registreras, så kallat normativsystem. 1895 års aktiebolagslag fick mycket kort 

levnad, beroende på det faktum att högre krav ställdes på minoritetsskydd och skydd mot 

osunt företagande. Detta gav att en ny lagkommitté tillsattes 1905 och 1910 antogs lagen som 

skulle komma att verka i 34 år.  

Bolagsrätten är ett dynamiskt rättsområde som alltid måste forma sig efter sin tid, vilket gav 

att ytterligare ny lagstiftning antogs 1944, mycket beroende på den så kallade Kreuger-

kraschen, där bolaget Kreuger & Toll gick i konkurs 1932, en händelse som synliggjorde stora 

brister i den då gällande aktiebolagslagen.
10

 Kreuger & Toll var moderbolag i en koncern som 

1930 stod för 64 procent av den totala omsättningen på Stockholmsbörsen. En brett förgrenad 

koncern med dotterbolag i flera länder. Bolaget var ett nav i Sverige vars konkurs fick 

förödande följder i form av följdkonkurser som därmed försatte Sverige i en finansiell kris. 

Anledningen härav var Ivar Kreuger som sägs ha ensam styrt flera av bolagen i koncernen, 

förvisso fanns bolagsstyrelser men Kruger lyckades med auktoritet och till synes god 

ledarskap ta över och bli den enda med full insyn i koncernen. Han lätt nyemittera aktier i hög 

fart för att på så vis undgå vinstskatt. Han lät även aktier köpas mellan bolagen för att 

upprätthålla aktiekursen. Genomgående utförde Kreuger bokförings fel till fördel för det egna 

bolaget, och värdet på bolaget lät påskina vara långt högre än det verkliga värdet. Konkurs-

utredningen tog på grund av dess omfattning nio år. Mycket på grund av denna händelse kom 

                                                           
6 Johansson  s. 21 

7 Johansson  s. 23 

8 Sandström s. 37 

9 Lagkommentarer Per Samuelsson 
10

   Johansson s. 24 Sandström s. 51-52 
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1944 års lagstiftning att bli allt mer omfattande än de föregående, med högre ställda krav på 

offentligredovisning även i koncernförhållanden.  

1975 kom återigen en ny aktiebolagslag, föregångaren till den nu gällande från 2005. 1975 års 

lagstiftning var en utveckling och omarbetning utav den från 1944. Nyheter i lagen var bland 

annat regleringar om att vinstutdelning inte skulle kunna ske med ett högre belopp än det 

styrelsen godkänt. Detta gav att bolagsledningen fick stärkt position gentemot bolags-

stämman. Den nu gällande aktiebolagslagen är i sin tur en omarbetning och utveckling av den 

från 1975 vilket föranleder att såväl förarbeten till 1944 som 1975 års aktiebolagslag kan ha 

stor vikt i vår samtida tolkning av lagen.
11

 Den senaste mest betydande ändringen i lagen är 

den som trädde i kraft 1 januari år 2010 där kravet på aktiekapital ändrades från 100 000 till 

50 000 kronor i privata bolag.
12

 

2.2 Övergripande ändamål aktiebolagslag (2005:551) 
Med en fungerande associationsform tillämpbar på flertalet typer av verksamheter främjas 

företagandet. Genom att öka förutsättningarna för produktion ökar också förutsättningarna för 

arbetstillfällen vilket i sin tur ger ökade skatteintäkter och bättre förutsättningar för en 

fungerande välfärdsstat. Det är därmed av största vikt att lagstiftningen är en hjälp i 

företagandet, den skall ge förutsättningarna för ett gott företagande. Ett aktiebolagsrättsligt 

ändamål är därmed att främja förutsättningarna i näringslivet genom att tillåta omsättning av 

varor och tjänster. Större utbud leder till högre konkurrens på marknaden. Ekonomiskt sett 

skapas effektivitet vilken bidrar till samhällets utveckling. Viktigt är att kapital även fortsatt 

omsätts för att utvecklingen skall nå framåt. Det är med detta samhällsperspektiv i åtanke som 

aktiebolagslagen strävar efter att så långt som möjligt skydda dess intressenter. Olika 

intressen skall kompromissa i förutsättningarna för ett fungerande aktiebolag.
13

 

2.3 Aktiekapitalet 
I aktiebolag råder likvidationsskyldighet, vilket menas att de måste ha ett visst angivet 

aktiekapital, som för privata bolag uppgår till 50 000 kronor eller motsvarande belopp i euro 

enligt aktiebolagslagen 1 kap. 5 § och för publika bolag uppgår till 500 000 kronor enligt 

aktiebolagslagen 1 kap. 14 §. Detta kapitaltillskott är varför ägarna vid likvidationssvårigheter 

kan bedriva bolag utan personligt ansvar.  

En vanlig uppfattning tycks vara att aktiekapitalet är likvida medel fysiskt avskilda från 

bolagets övriga förmögenhet. Det är dock sällan fallet. Normalt används aktiekapitalet i 

bolagets verksamhet kontinuerligt och det går inte att urskilja vilka medel som tillhör det fria 

kapitalet och vilka som tillhör det bundna. Det är således endast ett fastställt belopp som 

tillförs bolaget vid dess bildande, vilket också skall bestå i bolaget på dess konto. Det kan 

liknas med att vara en säkerhetsbuffert vilken går att använda i verksamheten så länge det 

också återbetalas. Aktiekapitalet är därmed bolagets egna bundna kapital, vars belopp ägaren 

riskerar att förlora när denna väljer att bilda bolag, i gengäld förpliktigas ägaren inte till 

ytterligare förmögenhetstillskott.  

                                                           
11 Lagkommentarer Per Samuelsson  

12 Prop 2009/10:61 

13 Andersson 1995 s. 127-129 
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2.3.1 Aktieteckning och tillskott 

En giltig aktieteckning kräver att vissa formkrav är uppfyllda. Aktieteckningen måste enligt 

aktiebolagslagen 2 kap. 12 § ske skriftligen i stiftelseurkunden. Om så inte sker är aktie-

teckningen ogiltig och kan därmed inte åberopas av eller mot aktietecknaren.
14

 Detta hindrar 

dock inte att bolaget i efterhand tecknar nya aktier, vid nyemission kvarstår formkravet i 

aktiebolagslagen 13 kap. 13 § vilken stadgar att protokollet från stämmobeslutet anses vara 

giltig handling för aktieteckningen. 

När aktieteckning genomförs är tanken att ett belopp skall tillföras bolaget motsvarande den 

mängd aktier som tecknats. Kvotvärdet är det lägsta angivna belopp som enligt lag får betalas 

för aktien. Kvotvärdet beräknas genom att dividera aktiekapitalet med antalet aktier bolaget 

har utstående. Att låta överstiga kvotvärdet är förenligt med de aktiebolagsrättsliga reglerna 

men ett belopp som understiger är oförenligt, undantag som föreligger är börsnoterade bolags 

nyemission i specifika fall. Det är inte enbart likvida medel som kan betala för aktien, lös eller 

fast egendom motsvarande det nominella värdet kan tillskjutas bolaget, kallat apportegendom. 

Apportegendomen skall vara till nytta för företaget och stor vikt ställs vid att den inte 

övervärderas. Om den erlagda summan som betalats för aktien varit för liten, eller om 

apportegendomen varit övervärderad kan en konkursförvaltare i händelse av bolagets konkurs 

kräva ut resterande belopp från berörd part.
15

 När aktien väl registrerats hos bolagsverket kan 

eventuella fel inte göras gällande, dessförinnan kan teckningen ogiltigförklaras. 

2.3.2 Ökning av aktiekapital 

Vanligt förekommande är att aktiebolag av olika anledningar önskar öka sitt aktiekapital. En 

orsak är att uppnå bättre balans mellan bundet och fritt kapital. Aktiebolagslagen 11 kap. 1 § 

föreskriver de former kapitalet kan låta ökas genom. Dessa är fondemission, nyemission, att 

aktier tecknas mot betalning med utnyttjande av teckningsoptioner som bolaget har gett ut 

eller nya aktier lämnas i utbyte mot konvertibler som bolaget har gett ut. De grundläggande 

förfarandena är att öka kapitalet genom nyemission eller fondemission. Detta ger att det inte 

alltid förekommer nytt kapital i bolaget efter en ökning av aktiekapitalet då fondemission kort 

sagt endast är ett bokföringsmässigt förfarande.
16

 Ökning av aktiekapitalet kallas generellt 

emissionsbeslut
17

. 

2.3.2.1 Nyemission 

Nyemission eller nyteckning som det också kallas innebär att företaget låter teckna nya aktier. 

Förhållandet regleras av aktiebolagslagens 13 kap. Nyemission kan bidra till att hindra ett 

företags begynnande konkurs genom att företagets aktiekapital och dess likviditet ökar. Syftet 

är därmed att omsätta mer pengar i rörelsen, inte sällan görs detta innan exempelvis betydande 

expansioner eller investeringar genomförs.
18

 

Normalfallet är att nytt kapital utöver aktiekapitalet tillförs bolaget vilket därigenom hamnar i 

överkursfond till att täcka upp förluster. I och med att fler aktier tillkommer blir effekten att 

                                                           
14 Prop 2004/05:85 s 229 f. 

15 ABL - En kommentar del I s. 2:23 

16 Sandström s. 115 

17 Prop. 2004/05:85 s. 657 

18 Sandström s. 115 
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varje aktie står för en lägre andel av bolaget mot vad den tidigare gjort. Detta medför att 

ursprungsägaren inte har samma procentuella innehav om ägaren inte väljer att själv gå med i 

emissionen och betala in mer kapital. 

Företrädesrätt gäller vid kontant och kvittningsemission, dvs då aktierna betalas med kontanta 

medel alternativt kvittas med en motfordran. Vid betalning med apportegendom är det inte 

säkert att den tidigare ägaren kan få förtur till aktien. Företrädesrätt kan dessutom sättas ur 

spel i emissionsbeslutet genom en friskrivning från företrädesrätt eller att den ger annan 

företräde. Men även om företrädesrätten inte finns kan minoritetsägare genom domstols 

avgörande upphäva emissionen om beslutet visat sig ge obefogad fördel åt aktieägare eller 

annan.
19

  

2.3.2.2 Fondemission 

Reglerna om fondemission återfinns i aktiebolagslagen 12 kap. Som redan nämnts hänförs 

fondemission främst till bokföringsmässiga transaktioner, därmed tillförs inget nytt kapital. 

Fondemission kan ske genom att överföra kapital från reservfond, uppskrivningsfond eller 

från fritt eget kapital. 

Vid fondemission kan sägas att vinsten i företaget delas ut i form av nya aktier till 

aktieägarna, därigenom omvandlas fritt eget kapital till bundet aktiekapital. I redovisningen 

innebär det att företaget tar från det fria kapitalet och binder upp det som aktiekapital. Detta 

medför att bolagets ekonomiskt stärks då kapitalet är hårdare knutet till bolaget än fallet vid 

fritt kapital. Det ger en starkare ställning vid exempelvis förhandling med banker eller 

liknande. I genomförandet kan det bokföringsmässigt vara eventuell vinst som överförs till 

aktiekapitalet, eller annat befintligt fritt kapital. Detta höjer sedan kvotvärdet på alla aktier 

alternativt så delas nya aktier ut procentuellt till alla aktieägare.
20

 Vilket förvisso kan ge halva 

aktier, i ett sådant fall kan en ägare sälja till en annan med en halv andel eftersom att alla 

aktier är odelbara. 

2.3.3 Minskning av aktiekapital 

I aktiebolagslagen 20 kap 1 § tas upp vilka former av minskning av aktiekapitalet som är 

förenligt med lagen. Att minska aktiekapitalet kan kännas tveksamt med hänsyn till de 

aktiebolagsrättsliga regleringarna. Men i aktiebolagslagen 20 kap. 1 § stadgas tre primära 

minskningsändamål. Täckning av förlust, avsättning till fond att användas enligt beslut av 

bolagsstämman och återbetalning till aktieägarna. Vid täckning av förlust får det endast ske 

från aktiekapitalet då det inte finns tillräckligt mycket eget fritt kapital, samt då belopp i 

eventuell överkursfond eller annan fond understiger beloppet förlusten utgörs utav.
21

 Det 

medför att aktiekapitalet används som buffert.
22

 I de två andra minskningsfallen sker en form 

av omvänd fondemission. Den vanligaste anledningen till att minska aktiekapitalet är att täcka 

förluster av dåliga affärer.
23

 Huvudregeln är att minskning inte får ske utöver de tre stadgade 

                                                           
19 Skog s. 50 ff. 

20 Skog s. 69 ff. 

21 Aktiebolagslagen - En kommentar del II s. 20:3 

22 Sandström s. 125 

23 Sandström s. 126 
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ändamålen, men om förbehåll angivits i bolagsordningen, om minskning av aktiekapitalet är, 

det inte nödvändigt att följa de tre angivna kraven, minskning kan ske ändå.
24

 

Vid minskning måste bolaget förhålla sig till det lagstadgade minimibeloppet för 

aktiekapitalet. Det går således inte att minska aktiekapitalet om det redan är så litet som 

möjligt, utan bolaget måste då söka en annan lösning på sitt likviditetsproblem.  

  

                                                           
24 Skog s. 94 ff. 
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3 Kapitalskyddet 
Förenklat kan huvuddragen i kapitalskyddet delas in i tre delar vilka utgörs av tillskottsplikt 

av kapital vid bolagets bildande, begränsningar i rätten att disponera bolagets kapital, samt 

regleringar av tvångslikvidation.
25

 Begreppet värdeöverföring är ett i aktiebolagslagen från 

2005 helt nytt begrepp som också har en mycket central roll i kapitalskyddsregleringarna, i 

arbetet har stor vikt lagts vid detta med en utförlig beskrivning i kapitel 4.  

3.1 Tillskjutande av kapital 
Som redan nämnts måste ett visst angivet belopp tillföras bolaget vid dess bildande för att 

kunna utgöra aktiebolag. Det är också när bolaget bildas som aktiekapitalets storlek fastställs. 

Tillskottskapitalet är ämnat som skydd för bolagets borgenärer, som ett underlag för dess 

verksamhet. Tanken är att det kapital som bolaget påstår sig inneha också skall finnas i 

bolaget. I och med detta stadgas att samtidigt som ett bolag bildas skall tillskottskapitalet 

tillföras bolaget, i strävan efter att garantera att bolaget skapar en förmögenhet som det sedan 

skall vila på. För giltighet är det avhängigt att kapitalet sätts in på ett konto eller liknande 

förfarande som tydligt påvisar att värdet tillförts bolaget. Något som är viktigt för att undvika 

vilseledande av kommande borgenärer samt andra aktieägare då det är av största vikt att alla 

som skall tillskjuta kapital också gör det.  

Aktiekapitalet kan betalas med tillgångar som motsvarar aktievärdet, detta blir en tillgång i 

bolaget som syns i balansräkningen.
26

 Det går inte att betala aktien med en motfordran enligt 

aktiebolagslagen 2 kap. 21 § vilket innebär att det inte går att teckna aktier i bolaget för det 

kapital som bolaget är skyldig aktietecknaren. Tecknaren måste finna andra medel att tillföra 

bolaget för att därefter som brukligt ur bolaget kräva sin gäld. 

Förutsatt att stiftelseurkunden innehåller regleringar om det kan aktiekapitalet betalas med 

apportegendom. Det kan röra sig om såväl fast som lös egendom som kan vara en tillgång i 

bolaget.
27

  Även aktier och fordringar kan upplåtas som betalning för aktiekapitalet.
28

 Kravet 

är att egendomen har eller antas få nytta för bolaget. Vidare är det viktigt att den inte värderas 

för högt, värdet skall enligt aktiebolagslagen 2 kap. 19 § intygas av auktoriserad revisor. När 

aktiekapitalet betalas med apportegendom är det viktigt att ett sakrättsligt korrekt 

rådighetsavskärande genomförs, detta för att aktieägarens borgenärer inte skall kunna ta 

egendomen i anspråk vid en eventuell konkurs eller utmätning hos aktieägaren.
29

 

3.2 Dispositionsrättens begränsningar 
De kanske viktigaste regleringarna till skydd för bolagets borgenärer är dem om 

begränsningar i rätten att disponera kapitalet.
30

 Meningen härmed är att aktieägarna inte skall 

kunna disponera aktiekapitalet utan att dess fordringsägare fått chans att motsäga sig 

kapitalanvändningen. Det är inte enbart tillförandet av kapital i bolagets bildande som är av 

                                                           
25 Sacklén SvJT 1994 s. 138 ff. 

26 Skog s. 37 

27 Prop 2004 05/85 s. 234 f. 

28 ABL en kommentar del I s. 2:11 

29 Skog s. 43 

30 Sacklén SvJT 1994 s 140 
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stor vikt, viktigare torde vara att behålla aktiekapitalet för att därigenom kunna tillgodose 

borgenärernas intressen och hålla ett sunt företagande. Därmed ställer lagen upp krav och 

begränsningar på företagets rätt att disponera sitt kapital. Det förekommer absoluta förbud 

men främst regleras förbud som huvudregler med undantag i vissa fall. Tanken är att 

kapitalet, som inbetalats i bolagets bildande, fortsatt skall finnas kvar som en säkerhetsventil 

för borgenärer vid bestående likvidationsproblem. Förmögenheten i bolaget skall således 

motsvara den som aktiekapitalet utgörs av eller vara större. Det är således för att behålla 

aktiekapitalet som regleringar om kapitalanvändningen av även det fria kapitalet har 

inskränkningar i dispositionsrätten. 

I och med att dispositionsrätten över kapitalanvändningen är den viktigaste byggstenen i 

borgenärsskyddet, redogörs för detta utförligt i kapitel 4. 

3.3 Tvångslikvidation 
Ett aktiebolags upplösning genom likvidation kan ske såväl frivilligt som ofrivilligt. Att 

frivilligt låta likvidera ett bolag är upp till aktieägarna själva. Detta kan exempelvis bli 

aktuellt vid för aktieägaren för låg omsättning, eller hög omsättning men för låga vinster, om 

bolaget tycks vara på väg ned i en bestående svacka och aktieägarna därmed beslutar att 

likvidera innan skadorna blir betydande. Att likvidera frivilligt kan komma sig ur många 

situationer men reglerna om upplösning är sprunget ur kapitalskyddet och viljan att tillgodose 

borgenärernas intressen. Frivillig likvidation av bolaget kräver minst hälften av rösterna på 

bolagsstämman som beslutar härom, är röstetalet lika har ordförande utslagsröst. I bolags-

ordningen kan det föreskrivas att det krävs kvalificerad majoritet, dvs två tredjedelar av de 

röstberättigande. Dessa bestämmelser återfinns i aktiebolagslagen 25 kap. där 1-9 §§ reglerar 

frivillig likvidation och 10-23 §§ reglerar tvångslikvidation. Att bolaget likvideras innebär att 

tillgångar realiseras för att betala skulder och eventuellt utge överskott till aktieägarna.
31

 

I ledet för att skydda aktiebolagets borgenärer uppställs således krav på att bolaget inte får låta 

aktiekapitalet understiga hälften av det tecknade beloppet, om det gör så får bolaget inte 

fortsätta sin verksamhet. Om misstanke föreligger för att aktiekapitalet skulle vara förbrukat 

måste en kontrollbalansräkning upprättas snarast, den skall också granskas av bolagets 

revisor. Meningen med kontrollbalansräkningen är att den skall påvisa huruvida bolaget kan 

fortsätta sin verksamhet eller inte. Visar det sig att bolagets aktiekapital understiger hälften 

skall en extra bolagsstämma tillkallas där beslut om huruvida bolaget skall likvideras eller inte 

måste tas. 

Med detta är inte sagt att bolaget träder i likvidation, utan de har en chans att återställa 

aktiekapitalet. Svårighet föreligger i att avgöra huruvida ett bolag endast är nere i en tillfällig 

svacka eller om den är att anse som bestående. Många näringsidkare tenderar därför att in i 

det längsta försöka hålla bolaget vid liv, något som inte sällan medför att förlusten blir allt 

mer kännbar, vilket ger effekten att kapital för att täcka borgenärernas fordringsanspråk 

saknas.
32

 Om stämman väljer att låta bolaget fortsätta verksamheten måste de, inom åtta 

månader återigen på bolagsstämma ta upp ärendet, endast om bolaget vid detta tillfälle lyckats 

                                                           
31 Skog s. 81-82 

32 Skog s. 81 
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vända nedgången och återskapat full täckning för aktiekapitalet undgår de tvångslikvidation 

enligt aktiebolagslagen 25 kap. 16 §. 

Tanken med detta är att företag med för låg konsolidering skall avveckla bolaget på ett ordnat 

vis alternativt skyndsamt stärka bolagets ekonomiska ställning. Om bolaget inte håller 

stämma inom fristen åtta månader eller kapitalet vid den andra stämman inte uppgår till 

aktiekapitalets fulla belopp skall ansökan om likvidation lämnas till domstol. Vid den 

tidpunkten kan bolaget endast undgå likvidation om aktiekapitalet återställs innan domslutet 

är träffat vilket stadgas i aktiebolagslagen 11 kap. 17 §. En möjlighet för bolaget är att till 

överkurs nyemittera aktier förutsatt att överkursen är så stor att det negativa resultatet helt 

täcks. Även dylika kapitaltillskott kan rädda bolaget, så som att tillskjuta sakvärden och 

därigenom öka nettoomsättningen i bolaget. 

3.3.1 Betalningsansvar 

Personligt och solidariskt betalningsansvar kan uppkomma i aktiebolag trots att huvudregeln 

är att det endast ska vara aktiekapitalet som åläggs att betalas i bolagets bildande. Ansvaret 

uppkommer då det i lagens mening begåtts ett brott, exempelvis underlåtenhet att vidta de 

åtgärder som krävs för att fylla kapitalbristen i bolaget. Vårdslöshet mot borgenär är straff-

sanktionerat i brottsbalkens 11 kap. 3 §. En näringsidkare, som är på obestånd eller då på-

taglig fara för obestånd föreligger, fortsätter sin verksamhet och därmed förbrukar avsevärda 

medel, vilka inte motsvarar nyttan för företaget, anses därmed ha handlat vårdslöst.
33

 Denna 

bestämmelse är ett direkt led för att skydda bolagets borgenärer i strävan att näringsidkare ska 

ta det beslut som åsamkar minst skada för alla parter. Den är praktiskt viktig då det ger ett 

mindre risktagande i företagandet när näringsidkaren riskerar att själv stå för vad han har 

förorsakat.
34

 

Tre fall kan nämnas som ger upphov till betalningsansvar i enlighet med brottsbalken 11 kap. 

3 §: När styrelsen åsidosätter sin skyldighet att handla i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap. 

18 §. När styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning trots att misstankar om kapitalbrist 

föreligger. Likadant om styrelsen inte sammankallar kontrollstämma trots att en kontroll-

balansräkning påvisar att så skall ske, samt underlåtenhet att ansöka om likvidation hos tings-

rätt. Det är inte enbart styrelsen som kan bli föremål för personligt betalningsansvar utan 

också verkställande direktör eller firmatecknare med vetskap om styrelsens underlåtenhet. 

Aktieägare som beslutar om bolagets fortsatta verksamhet (mot bättre vetande) kan också bli 

betalningsansvariga, för att undgå ett liknande betalningsansvar kan personen i beslutet 

reservera sig mot den osunda handlingen.
35

 

  

                                                           
33 Lejonhufvud s. 100 ff. 

34 Skog s. 81-84 

35 Andersson s. 255 ff. 
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4 Värdeöverföring 
Dispositionsrättens begränsningar i aktiebolagslagen yttrar sig genom begreppet värde-

överföring vilket utförligt regleras i aktiebolagslagens 17 till 20 kapitel. 

4.1 Begreppet värdeöverföring 
Aktiebolagslagen innehåller som tidigare framförts flera bestämmelser för att garantera att 

tillgångar motsvarande aktiekapitalet tillförs bolaget, samt regleringar ämnade till skydd för 

att det också stannar där. Dylika förmögenhetsöverföringar från bolaget till aktieägare eller 

annan kan medföra stora risker för företaget, och i förlängningen även deras fordringsägare, 

som riskerar att gå miste om betalning för sina fordringsanspråk om företaget förbrukar hela 

aktiekapitalet och går i konkurs. Därmed har bestämmelserna kring vilken omfattning och hur 

tillgångar kan överföras från bolaget till aktieägare eller annan stor vikt. Lagen uppställer 

olika begränsningar för varje form av tillåten värdeöverföring, begränsningarna som återfinns 

i lagen har till uppgift att antingen skydda aktieägarminoriteter eller borgenärer till bolaget. 

Tillåtna värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen 17 kap. 2 § är vinstutdelning, förvärv av 

egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare 

samt gåva till allmännyttigt ändamål. Värdeöverföring är därmed en överföring av kapital 

eller sakvärden som får bolagets förmögenhet att minska och där en motprestation saknas. När 

en värdeöverföring föreligger skall bestämmelserna i aktiebolagslagens 17-20 kap. tillämpas. 

Bestämmelserna kan inte appliceras analogt på exempelvis avtalsförhållanden eller liknande, 

det är således endast de aktiebolagsrättsliga typfallen som blir föremål för värdeöverförings 

bestämmelser vilka i aktiebolagsrätten har en viktig styrande funktion.
36

 

Aktiebolagslagen 17 kap. 1 § ger begreppet värdeöverföring. Med begreppet värdeöverföring 

menas inte utbetalning av löner eller andra i verksamheten normala förfaranden, det är en i 

företaget extraordinär händelse vilken därmed inte sker dagligen i den vanliga verksamheten. 

Affärsmässiga beslut som direkt kan kopplas till bolagets affärsverksamhet är sällan att anse 

som värdeöverföring som sådan, och även om en händelse skulle påverka kapitalet negativt 

måste den inte anses vara detta då det i lagens mening inte är att betrakta som värdeöverföring 

vid en dålig affär.
37

 Företag är i behov av friheten att kunna riskera kapital för att därigenom 

även vinna kapital, marknaden måste främjas och alla typer av utbetalningar är därmed inte att 

anse som värdeöverföringar.
38

   

Direkt hänförligt till skyddet för bolagets borgenärer är begränsningarna i storleken av 

värdeöverföringen, stadganden, vilka är tvingande och därmed inte kan avtalas bort. Skyddet 

för minoritetsägarna är å sin sida dispositiva när alla aktieägare väljer att avtala om andra 

förhållanden än dem i lagen föreskrivna. Tvingande regler ger således att de inte ens med alla 

aktieägares samtycke kan frångås. Ett för borgenärerna mycket viktig stadgande då det 

medför att aktiebolaget inte kan utdela vinst till, eller återbetala aktieägare om fulltäckning 

saknas vid en sådan nedsättning av kapitalet.
39

  

                                                           
36 Andersson s 75-77 

37 Prop 2004/05:85 s. 372 

38 Skog s. 85 

39 Skog s. 84-88 
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Att tillåta värdeöverföringar fritt i aktiebolag skulle betyda att bolagets borgenärer tar större 

risker då de väljer att göra affärer med detta. Men även minoritetsägarnas intressen skulle 

riskera att åsidosättas. Risken är att beslut genomförs som innebär att bolaget efter dylika 

värdeöverföringar inte längre kan betala sina skulder, vilket i sin tur inte medför ett personligt 

betalningsansvar för aktieägarna vilka därmed skulle kunna få en otillbörlig fördel av att ha 

startat ett bolag och mer eller mindre medvetet låtit det hamna på obestånd. Med detta i åtanke 

har aktiebolagslagen försökt att undanröja dessa risker genom utbetalningsförbudet. Otillåten 

värdeöverföring kan ses som ett samlingsbegrepp för affärshändelser utan affärsmässig 

karaktär, som leder till ett minskande av bolagets kapital. Affärshändelse är beteckningen på 

alla typer av förändringar i storleken av bolagets förmögenhet vilket föranleds av bolagets 

relation med omvärlden så som in och utbetalningar. Med otillåtna värdeöverföringar menas 

inte enbart överföringar av rena pengar utan även så kallad förtäckt värdeöverföring så som 

att sälja egendom till underpris eller förvärva till överpris. Andra former av otillåtna 

värdeöverföringar är exempelvis att betala ut löner för arbete vilket inte utförts.
40

  

Aktiebolagslagen 17 kap. 1 § 2 st. ger att bestämmelserna om fusion och delning av aktie-

bolag regleras i 23-25 kap. De räknas inte som värdeöverföring i den mening som här tas upp, 

trots att det direkt rör sig om kapitalförändringar i bolaget.
41

  

4.1.1 Beloppsspärren och försiktighetsregeln 

I aktiebolagslagen 17 kap. 3 § återfinns försiktighetsregeln och beloppsspärren som är en 

extra säkerhetsventil till skyddet av bolagets borgenärer. Beloppsspärren ger att företaget inte 

får genomföra en värdeöverföring som överskrider bolagets fria kapital enligt den senast 

fastställda balansräkningen.
42

 Det står uttryckligen i första stycket i stadgandet att en över-

föring inte får äga rum om det inte finns täckning för det bundna kapitalet efter överföringen. 

Hänsyn måste också tas till de förändringar som har skett från dagen då balansräkningen 

fastställdes fram till dagen för värdeöverföringen.
43

 Det finns ingen legal möjlighet till 

värdeöverföring om det bundna kapitalet redan före dylika överföringar skulle uppvisa ett 

negativt värde. Vad som menas med bundet eget kapital framgår av årsredovisningslagens 5 

kap. 14 § som ger att aktiekapitalet, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalhandelsfond 

hör till det bundna egna kapitalet.
44

  

Försiktighetsprincipen i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § andra och tredje stycket föreskriver att 

även om det skulle finnas full täckning för det bundna kapitalet är det inte givet att värde-

överföringen är att anse som lovlig. Värdeöverföringen måste vara försvarlig med hänsyn till; 

de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Försiktighetsregeln är något oklar i sin betydelse. Beträffande bolagets konsolideringsbehov 

torde det härröra till bolagets förhållande mellan eget kapital och skulder.
45

 Strävan är att ett 

                                                           
40 Andersson s. 75 ff. 

41 Prop 2004/05:85 

42 Prop 2004/05:85 s. 377 ff. 

43 Skog s. 87 

44 Skog s. 85-88 

45 Skog s. 87 
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bolags skulder inte skall överskrida dess tillgångar. Vad som anses vara affärsmässigt 

tillräcklig konsolidering är i och med bolags olika förutsättningar svårt att säga, men 

utgångspunkten bör vara att täckning för skulderna bör finnas.
46

 Det kan inte anses önskvärt 

att bolaget utger kapital som kan riskera bolagets likviditet inom en nära framtid. 

Försiktighetsregeln är därmed ett komplement till beloppsspärren och finns till för att 

säkerställa att kapital finns även efter värdeöverföringar.
47

 

4.1.2 In dubio-principen 

In dubio-principen är ett komplement till borgenärsskyddsreglerna i aktiebolagslagens 17 kap. 

En oskriven regel om hur relegeringarna skall tillämpas på tveksamma fall vilka inte direkt 

kan härledas till de formenliga värdeöverföringarna. Med in dubio-principen skall bestäm-

melserna i 17-18 kap. tillämpas analogt. Principen ger att aktieägarna kan disponera kapitalet i 

bolaget förutsatt att ingen överträdelse av försiktighetsregeln eller beloppsspärren överskrids. 

Det är därmed en principiellt viktig reglering då förutsättningarna utan principen kunnat ge att 

allt för många värdeöverföringar skulle ses som olovliga. Principen finns för att ett handlande 

inte skall anses olovligt annat än då ändamålen med det är olovligt, den har dock ingen verkan 

i fall som rör köp av egna aktier enligt 19 kap.
48

 

4.2 Vinstutdelning 
Det vanliga sättet att dela ut överskott från ett aktiebolag till dess ägare är genom vinst-

utdelning, vilket är förenligt med aktiebolags grundläggande syfte, att bringa ägarna vinst. 

Bestämmelserna härom återfinns i aktiebolagslagen 18 kap. tillsammans med aktie-

bolagslagen 17 kap. eftersom att det rör sig om en värdeöverföring. Det är härigenom 

laglighetsprövningen utgår från för att se huruvida en vinstutdelning är att anses lovlig eller 

ej. I och med att reglerna angående alla typer av värdeöverföringar i aktiebolag är tänkta att 

vara så lika som möjligt är regleringarna om vinstutdelning inte fullt lika påtagliga som de 

historiskt varit.
49

  

Vid vinstutdelning, precis som vid annan form av värdeöverföring, måste beloppsspärren och 

försiktighetsregeln tas i beaktande. Det är även här endast en viss del av kapitalet som kan 

delas ut eftersom att skyddet för bolagets borgenärer måste hållas i åtanke. Således får 

vinstutdelningen endast genomföras om det direkt efter utdelningen finns täckning för det 

bundna kapitalet.
50

 Detta är dock inte det enda som avgör om en utdelning är laglig, 

försiktighetsregeln skall också beaktas i förfarandet. Även om bolaget inte skulle röra det 

bundna kapitalet kan en överföring anses strida mot försiktighetsprincipen eftersom att den 

föreskriver att en överföring bara får ske om det kan anses vara försvarbart. Det skall således 

bedömas i det enskilda fallet om det kan anses försvarbart med utdelningen. Olika bolag har 

olika förutsättningar och därmed olika behov av kapital i bolaget, därmed skall bedömningen 

också utgå subjektivt för att säkerställa att försiktighetsprincipen åtföljs. Aspekter som spelar 

in är verksamhetens art, omfattning samt risktagande i bolaget. En omfattande bedömning 
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skall göras över den ekonomiska ställning bolaget har för att därigenom se huruvida företaget 

kan komma förmå att infria sina förpliktelser mot fordringsägarna efter vinstutdelningen.  

4.2.1 Öppen vinstutdelning 

Öppen vinstutdelning sker genom att bolagsstämman beslutar om att godkänna utdelningen 

som därefter överförs av bolagets verkställande organ till den vars utdelningen är ämnad. Det 

är inte nödvändigt att tillgången utgörs av pengar utan kan utgöra andra sakvärden, förutsatt 

att alla aktieägare är överens om att utdelningen skall ske i annan form än rent kapital.
51

 

Ekonomiskt likställs dock ett sådant förfarande med kontant utdelning och det är med 

marknadsvärdet som värdet fastställs.
52

  

4.2.2 Förtäckt vinstutdelning 

Ett genomförande av förtäckt värdeöverföring innebär att utförandet av beslutet inte följer de 

normala formföreskrifterna för värdeöverföring och är därmed inte härrörande aktie-

bolagslagens 17 kap. som ger formenliga värdeöverföringar. Förmögenheten i bolaget 

minskar och händelsen kan inte anses ha rent affärsmässig karaktär. När bolaget inte öppet 

redovisar värdeöverföringen till dess aktieägare benämns det som en förtäckt vinstutdelning. 

Värdeöverföringen är så som det låter förtäckt genom att den benämns som annat än 

vinstutdelning. Detta inträffar då aktieägare säljer egendom till överpris till bolaget eller då 

bolaget säljer fast eller lösegendom till aktieägaren för ett underpris. För att värde-

överföringen skall kunna betraktas som en vinstutdelning måste den direkt eller indirekt 

minska företagets förmögenhet. Om en sådan värdeöverföring tillsammans med den normala 

vinstutdelningen inte överstiger det fria kapitalet i bolaget, strider den inte mot 

utdelningsförbudet i bolagsrättslig mening. Onerösa avtal är vanligt vid förtäckt utdelning, 

vilket ger att det är svårbestämt vilken karaktär överföringen har, vad som är vederlagsfritt 

eller ej. Själva termen förtäckt utdelning förekommer inte i aktiebolagslagen, det är endast i 

doktrin som den fått fäste. I lagtext benämns det i aktiebolagslagen 17 kap. 1 § 4 p. ”annan 

affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig 

karaktär för bolaget”. Detta kan innefatta flera rättshandlingar, generellt rör det sig om avtal 

mellan aktieägare och bolag med inslag av gåvoliknande förhållanden vilket ger mottagaren 

fördel av värdeöverföringen.
53

 

Enbart för att en överföring är benefik till sin natur blir direkteffekten inte att det är en 

förtäckt utdelning. Gåva kan i vissa fall anses lovlig eftersom att det är brukligt att utdela 

vissa typer av penninggåvor i jubileumssamband. Det kan dock ses som att överföringen då 

även har en onerös natur med affärsmässiga inslag och såvida belopp och syfte följer sedvana 

är det inte att anse som förtäckt överföring utan som en gratifikationsgåva. I NJA 1995 s. 418 

fastställdes att även borgensåtaganden kan anses som förtäckt utdelning.
54

  

Bolagsordningens syfte att bereda vinst till aktieägarna är en viktig del i regleringarna kring 

förtäckt värdeöverföring. Tanken är att skydda ägarna mot att medel förs ut ur bolaget. Om 

                                                           
51 Andersson s. 82 

52 Prop 2004/05:85 s. 379 

53 Sandström s. 295 

54 Sandström s 295-297 



 

15 
 

alla ägare är överens om att genomföra en överföring som strider mot vinstsyftet är det dock 

förenligt såtillvida att det inte strider mot kapitalskyddsreglerna.
55

 

Distinktionen mellan en vanlig typisk värdeöverföring och en förtäckt värdeöverföring kan 

göras genom ett antal analytiska steg. För det första bör överföringen resultera i en 

förmögenhetsminskning i bolaget, där motprestationen från aktieägaren ur en objektiv 

synvinkel inte når samma dignitet som det ekonomiska värde vilken överföringen består av. 

Även det fall huruvida transaktionen genomfördes med vetskap om värdedissonansen mellan 

parterna eller ej skall tas i beaktande. Syftet med avtalet är avhängigt dess natur. För att inte 

ses som förtäckt utdelning skall överföringen ha ett kommersiellt syfte.
56

 I propositionen samt 

litteraturen förkommer olika ståndpunkter om huruvida det skall bedömas från objektiva eller 

subjektiva kriterier. I de tre moment vilka skall uppfyllas vid förtäckt överföring fick de 

subjektiva åskådningssätten vika för objektiva förutsättningar. Det skall härmed vara en 

affärshändelse, vars effekt blir att bolagets förmögenhet direkt eller indirekt minskar och det 

skall inte röra sig om affärsmässig karaktär för bolaget.
57

 

Det viktigaste avgörandet på området är NJA 1951 s. 6 I det så kallade Suecia fallet, ett fall 

som ligger till grund för nästan all senare rättspraxis samt lagstiftning på området. Detta till-

sammans med NJA 1951 s. 6 II som kompletterar det förstnämnda fallet.  

Målet handlar om hur Carlsund i ett skriftligt köpeavtal till Santesson säljer 

samtliga av Carlsund ägda aktier i rederibolaget Suecia, vilka uppgick till 2 500 

stycken, till ett kvotvärde om 100 kronor styck. Köpeskillingen uppgick till 

1 350 000 kronor som skulle erläggas genom att Carlsund när han fortfarande 

var aktieägare i bolaget skulle ur bolaget utta 850 000 kronor vilket sedermera 

skulle bli en fordran mot Santesson. Resterande summa om 500 000 lät 

Santesson betala efter överlåtande av aktierna genom att låta bolaget uppta ett 

lån i en bank till samma summa. Resultatet härav är att Santesson förvärvade 

aktier med bolagets egna medel, förvisso genom att bolaget fick en fordran mot 

honom till samma summa. Sedermera gick Suecia i konkurs. 

Högsta domstolen prövade i fallet huruvida dessa transaktioner utgjorde förtäckt 

utdelning samt otillåtet lån till aktieägare. Bedömningen grundades på värdet av 

uttaget och värdet på motprestationen, dvs den där Santesson blir 

betalningsskyldig till bolaget. Santessons betalningsförmåga å sin sida var inte 

god för beloppet i sammanhanget vilket i fallet får stor betydelse.  

Carlsund ansågs överta och behålla bolaget tillhörande tillgångar, detta medan 

han ännu var ägare däri. Carlsund anses ha insett eller åtminstone bort inse att 

den fordran som uppkom mot Santesson var för bolaget utan värde. Vid tiden i 

fråga kunde bolaget endast utdela 23 734 kronor och 53 öre. Därtill fick 

Carlsund återbäringsskyldighet med det belopp han mottagit överstigande den 

utdelningsbara summan. Härtill anfördes att Santesson haft så stor grund till 

problemet, när han lät medverka i värdeöverföringen till Carlsund, att han borde 
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bli bristtäcknings ansvarig för den återstående summan som kan uppkomma i 

Carlsunds återbäring. 

I NJA 1951 s 6 II lät Andersson överlåta aktier till Alandh i bolaget Elegant 

samtidigt som hans skuld om 35 000 i det samma friskrevs. Elegant fick härmed 

en fordran hos Alandh istället men betalnings-förmågan hos honom var 

otillräcklig. Det gällande året uppgick vinstutdelningen till maximalt 3 001 

kronor och 18 öre. Precis som i NJA 1951 s 6 I ansåg högsta domstolen att fallet 

skulle betraktas som otillåten vinstutdelning. Även här studerades värdet i 

överföringen mot värdet i motprestationen som till synes saknades då Alandh 

inte var god för beloppet i fråga. Domstolen uppställer ond tro krav på 

Andersson då han borde ha insett att Alandh inte varit betalningsduglig.  

4.3 Förvärv av egna aktier 
Länge rådde i svensk rätt ett totalförbud mot förvärv av aktier i det egna bolaget. Sedan år 

2000 har möjligheter att köpa egna aktier öppnats i aktiebolagslagen. Nya aktiebolagslagen 

har en mer liberal syn på möjligheten till förvärv av egna aktier, mycket beroende på den 

rådande uppfattningen i Europa.
58

 Detta trots att förbudet ursprungligen stiftades till skydd för 

bolagets borgenärer. När bolaget förvärvar egna aktier kan det ge samma effekt som när 

aktiekapitalet nedsätts vid återbetalning till aktieägarna. Risk ansågs föreligga att spekulation 

och stödköp skulle ske av de egna aktierna vilket skulle medföra en aktiekurs utan 

objektivitet. Lagstiftaren ansåg dock att möjligheterna som skapas med att förvärva egna 

aktier torde vara av större vikt än det lilla skydd borgenärerna åtnjuter av den forna 

bestämmelsen. Detta då det förenklar vid ägarskiften genom att bolagets kapital kan användas 

för att köpa ut en delägare.
59

 Trots att förvärv av egna aktier i viss mån nu tillåts i lag åtföljs 

reglerna även i detta fall av försiktighetsregeln och beloppsspärren och huvudregeln är fortsatt 

att inte tillåta förvärv av egna aktier i enlighet med aktiebolagslagen 19 kap. 4 § första 

stycket.
60

  

Den generella regleringen av legitimiteten i förvärv av egna aktier återfinns i aktiebolagslagen 

19 kap. 5 §. Där stadgas fyra undantag från huvudregeln. Det första undantaget ger att 

aktiebolag alltid får förvärva sina egna aktier utan att ersättning utgår, exempelvis som gåva. 

Undantag nummer två är då aktierna ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar förutsatt att 

aktierna står för en mindre del av aktiekapitalet. Undantag nummer tre är då domstol ålägger 

aktiebolaget att lösa in aktier från en förfördelad aktieägare, och slutligen kan bolaget på 

auktion ropa in egna aktier vilka utmäts för bolagets fordran. Dessutom måste aktiebolaget 

enligt aktiebolagslagen 19 kap. 6 § inom tre år efter förvärvet avyttra aktierna, utan att göra 

förlustaffär. Om så inte sker skall aktierna förklaras ogiltiga och aktiekapitalet därmed 

minskas motsvarande aktiernas värde. Dessa undantag ingår inte under borgenärsskydds-

reglerna och utgör därmed inte heller en värdeöverföring i lagens mening.
61
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4.3.1 Förvärv av egna aktier i aktiemarknadsbolag 

Publika aktiebolag som är börsnoterade har utöver regleringarna i aktiebolagslagen 19 kap. 5 

§ också reglerats i aktiebolagslagen 19 kap. 13-30 §§ vilka låter denna typ av bolag gå något 

längre i förvärvet av egna aktier. Ett aktiemarknadsbolag kan förvärva aktierna genom att 

köpa från aktiemarknaden eller genom ett direkt riktat erbjudande till aktieägarna.
62

 Dock får 

inte företaget förhandla med en enskild aktieägare och därigenom förvärva aktier i bolaget, 

det skulle strida mot principen i aktiebolagslagen 4 kap. 1 § om likabehandling av bolagets 

aktieägare.
63

 Här blir också borgenärsskyddsbestämmelserna tillämpliga då detta räknas som 

en värdeöverföring och beloppsspärren och försiktighetsregeln skall därmed beaktas. Efter ett 

EG direktiv fastställdes att bolaget inte får förvärva aktier i den mån att bolagets totala 

innehav efter förvärvet uppgår till mer än 1/10 av aktiekapitalet.
64

 Aktiebolagslagen 19 kap. 

14 § ger inskränkningar i förvärvsrätten, detta för att minska risken att utpressning 

förekommer i form av aktieägare som hotar ta kontroll över företaget om förvärvet inte skulle 

ske. Det är även med detta i åtanke som företaget inte tillåts förhandla med enskilda 

aktieägare.
65

 

Om bolaget förvärvat aktierna i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen måste de inte 

avyttra dessa efteråt. Beträffande vinstutdelning saknar bolaget rätt till utbetalning, detta 

eftersom att en vinstutdelning till det egna bolaget enbart skulle medföra att kapitalet gick 

runt i bolaget, samma gäller vid utbetalning vid minskning av aktiekapitalet eller reserv-

fonden. Bolaget har inte heller någon rösträtt i aktierna och kan vid bolagsstämma således inte 

företrädas vilket i sin tur ger att dessa aktier överhuvudtaget inte räknas med då det enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen krävs samtycke av en viss andel av aktierna i 

bolaget.
66

  

4.4 Minskning av aktiekapitalet 
Aktiekapitalet får, med hänsyn till skyddet för det bundna egna kapitalet, endast i 

undantagsfall minskas. Borgenärsskyddet ger att en minskning endast får ske om det samtidigt 

finns ett fullgott skydd för borgenärerna efter en sådan minskning. Aktiebolagslagen 20 kap. 

Samt bestämmelserna i 17 kap. reglerar under vilka förutsättningar en sådan värdeöverföring 

får ske. I samband med minskning av aktiekapitalet eller reservfonden är det vanligt med 

återbetalning till aktieägare.
67

 Det finns tre ändamål med minskning av aktiekapitalet.  

- 1, täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten, 

- 2, avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, och 

- 3, återbetalning till aktieägarna. 

Utöver detta kan minskning även ske om det i bolagsordningen uppställts ett förbehåll för 

detta. 
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Minskningen sker antingen genom att dra in aktier eller genom att minska kvotvärdet för dem. 

Den som beslutar om att ta upp frågan till bolagsstämman skall upprätta ett heltäckande 

beslutsunderlag. Dessa handlingar skall finnas tillgängliga för aktieägarna senast två veckor 

före stämman. Minskning av aktiekapitalet kräver kvalificerad majoritet vilket innebär att två 

tredjedelar av de röstberättigade skall rösta för beslutet. Anmälan skall sedan ske hos 

bolagsverket inom fyra månader för att beslutet skall få giltighet. 

4.4.1 Minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 

Att minska aktiekapitalet för att i enlighet med aktiebolagslagen 20 kap. 1 § 1 p. täcka en 

förlust blir aktuellt främst i situationer då bolaget enligt aktiebolagslagen 25 kap. 13 § måste 

tvångslikvidera företaget på grund av att halva aktiekapitalet eller mer är förbrukat. Ett 

bokföringsmässigt förfarande där bolaget minskar aktiekapitalet till ett lägre verkligt värde. 

Detta kan därmed endast ske förutsatt att bolaget har uppsatt ett allt för högt aktiekapital mot 

dess verksamhet. Efter minskningen motsvarar aktiekapitalet en mer rättvisande verklighet än 

i det tidigare skedet. Även vid tillfälle då bolaget i en specifik situation gjort en stor 

förlustaffär kan aktiekapitalet minskas till förmån för att täcka förlusten i det specifika fallet. 

Att minska aktiekapitalet för att täcka förlust förutsätter att det inte finns eget fritt kapital som 

kan täcka förlusten.
68

 Att minska aktiekapitalet försämrar ställningen för bolagets borgenärer, 

för att ytterligare stärka borgenärernas ställning finns en tidsfrist för när bolaget kan utge 

vinst. Först efter tre år från minskningsbeslutet kan vinstutdelning ske, dessförinnan är det 

endast bolagsverket som kan besluta om ett sådant förfarande.
69

 Beslutet krävs dock inte om 

aktiekapitalet återställts med minst det belopp som tidigare förts bort. 

4.4.2 Återbetalning till aktieägare 

Om minskning av aktiekapitalet skall ske med återbetalning till aktieägarna måste 

försiktighetsregeln och beloppsspärren i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § tillämpas, i strävan att 

skydda fordringsägarna skall också bolagsverket godkänna minskningen. Bolaget måste 

således ansöka om tillstånd härom hos bolagsverket. Dessutom skall bolaget skriftligen 

meddela sina kända fordringsägare om beslutet. Bolagsverket kallar därefter såväl kända som 

okända borgenärer vilka kan bestrida beslutet. Om så ett bestridande sker skall ärendet om 

minskning tas upp i domstol. Detta är dock inte nödvändigt när bolaget i samband med 

minskningen också nyemitterar aktier till motsvarande eller högre belopp. Oavsett vilket 

förfarandet är skall alltid ett yttrande från styrelsen bifogas handlingarna till stämman där de 

redogör för huruvida återbetalningen är försvarbar för företaget. Detta mot bolagets 

risktagande, verksamhetens art, konsolideringsbehov likviditet och ställning i övrigt. Om 

fallet skulle vara så att bolagets revisor anser att minskningen inte medför en fara för 

fordringsägarna medför inte heller det att fordringsägarna måste meddelas. Stämman måste 

förhålla sig till beloppet för återbetalning till aktieägare som styrelsen föreslagit. Ett högre 

belopp är därmed inte förenligt oavsett om alla aktieägare skulle vilja genomföra en sådan 

förändring.
70
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4.4.3 Avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma 

Precis som i fallet med återbetalning till aktieägarna måste beslut från bolagsverket inhämtas 

för att få minska aktiekapitalet för att användas som stämman beslutar. Inte heller här krävs 

detta tillstånd om åtgärder så som att nyemittera aktier i bolaget vidtagits. Om aktiekapitalet 

inte påverkas finns det således ingen anledning till att kontakta bolagsverket härom eftersom 

att det ur bolagets syn inte sker någon större förändring, ur konsoliderings hänsyn. Det är 

enligt detta minskningsändamål inte på samma vis viktigt att se till försiktighetsregeln och 

beloppsspärren eftersom att kapitalet inte direkt delas ut. Även då tanken med avsättningen 

till fonden är att sedermera låta dela ut det till aktieägarna är det inte nödvändigt att i detta 

läge se till värdeöverförings reglerna, behovet härom uppkommer först då stämman skall 

besluta om att låta utdela fondens kapital i form av vinst till aktieägarna, eller vid annan typ 

av värdeöverföring som av stämman beslutas.
71

 

4.5 Låneförbudet 
Förbud att ur bolaget låna pengar till aktieägare kommer sig av att ett sådant lån normalt inte 

hade förutsatt en kreditprövning vilket är brukligt i vanliga låneförfarande från diverse 

kreditinstitut. Vid ett sådant lån skulle därmed bolagets kapital riskeras vilket i sin tur medför 

en överhängande risk för bolagets borgenärer i ett fall där låntagaren visar sig insolvent. 

Noteras bör att förbudet råder oavhängigt låntagarens förmåga till återbetalning.
72

 Första 

låneförbudsreglerna tillkom i början utav 1970-talet. Anledningen därav var att risken ansågs 

för stor för det bundna aktiekapitalet då ägarna kunde belåna upp det samma. Ett förfarande 

som i många fall nyttjades för att i bolaget undgå beskattning, en person kunde där ta ut 

pengar i form av lån, utan ränta, och därmed undgå beskattning helt eller åtminstone skjuta 

upp den. Därmed var det inte enbart kapitalskyddsreglerna utan också skattereglerna som var 

avgörande för bestämmelsens tillkomst.
73

 

Det är alltså inte enbart diverse värdeöverföringar som är olovliga i lagens mening, till skydd 

för borgenärerna, utan även direkta penningöverföringar.  

Aktiebolagslagen 21 kap. 1 § det så kallade allmänna låneförbudet, sätter gränserna för 

närståendelån ur bolaget. Det ger att styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare 

inte får låna ur bolaget. Inte heller tillåts nämnda personers make, sambo, syskon, svågrar 

eller annan släkting i upp eller nedstigande led att låna ur bolaget, detta gäller även juridiska 

personer vilka kan kopplas till närståendebegreppet.
74

 Ett lån är giltigt om det ges till en 

person vilken inte innefattas i närståendebegreppet men därefter blir invald styrelse eller 

liknande. Det är således tidpunkten för lånet som är avgörande. 

Det allmänna låneförbudet omfattar penninglån, det innefattar inte förskott på lön vilket 

fastställdes i RH 1987:89 där hovrätten upptagit fallet där en ägare i ett fåmansbolag uttagit 

pengar ur bolaget bokfört som lån men sedermera haft en lönefordran överskridande 
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lånesumman. Detta ansågs inte strida mot låneförbudet utan ses som förskott av lön. Även 

varukrediter är undantaget begreppet. Aktiebolagslagen 21 kap. 3 § ställer upp att även 

uppställda säkerheter innefattas, detta eftersom att ett borgensåtagande kan ge samma effekter 

som ett faktiskt lån.  

Dessa förhållningsregler är tillämpliga även inom koncernförhållanden, det går inte att som 

aktieägare (eller annan innefattad i närståendebegreppet) i ett dotterbolag låna från moder-

bolaget. 

4.5.1 Undantag 

Som alltid finns det undantag från huvudregeln, så också gällande lån från aktiebolag. I 

aktiebolagslagen 21 kap. 2 § stadgas ett antal undantag där aktiebolagslagen 21 kap 1 § får 

vika. Undantag som stadgas är om gäldenären är en kommun, landsting eller kommunal-

förbund. Vidare gäller inte huvudregeln om företaget ingår i samma koncern som gäldenären. 

Lämnas lånet av rent affärsmässiga skäl där pengarna är avsedda att ingå i gäldenärens rörelse 

samt om lånet upptagits av riksgäldskontoret i enlighet med lagen (1988:1387) om statens 

upplåning och skuldförvaltning. 

Undantaget för kommunallånet är att kommuner ofta driver verksamheter genom ett av dem 

ägt aktiebolag. Det ger en form av koncernlinkande förhållanden vilket från lagstiftarens sida 

blivit att utvidga undantagsrätten för koncernförhållanden. Det finns dock ingen motsvarighet 

för förhållandet att staten skulle äga ett aktiebolag. Meningen är att bolag i samma koncern 

skall kunna fritt låna av varandra. I den typen av lån måste först utredas huruvida det rör sig 

om en lovlig värdeöverföring eller ej. Det är därmed av största vikt att försiktighetsregeln och 

beloppsspärren beaktas innan en dylik överföring tas i anspråk. Med rent affärsmässiga skäl 

innebär det att lånet direkt eller indirekt måste främja verksamheten som det långivande 

bolaget driver. Detta genom att exempelvis utge lån till en verksamhet som bolaget har för 

avsikt att själv ingå i, förutsatt att rörelsen redan existerar, att utge lån för en ännu ej upprättad 

verksamhet är inte förenligt med undantaget.
75

 Det är från långivaren det skall vara 

affärsmässigt.  

Ytterligare ett undantag är det i aktiebolagslagen 21 kap. 2 § 3 st. som stadgar att aktieägare 

som äger mindre än en procent av bolaget inte berörs av regleringarna i aktiebolagslagen 21 

kap. 1 §. Skatteverket och finansinspektionen kan dessutom besluta om att ge dispens från det 

generella låneförbudet. Vid ett sådant förfarande beaktar de att lånet inte är till för 

skattesmitning, en anledning till detta har varit då lån behövs för att underlätta förvärv av 

mindre företag, eller då familjeföretag önskar köpa ut delägare.
76
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5 Rättsföljden av otillåtna värdeöverföringar 
Lagen uppställer krav på värdeöverföringar ur bolaget, krav på att de skall följa vissa väl 

avvägda regler för att främja förutsättningarna för bolagets borgenärer och därmed dess egna 

konsolidering. När värdeöverföringar sker trots att de inte fyller de uppställda kraven måste 

lagen ställa upp rättsverkningar för att olovliga värdeöverföringar skall minimeras. Påföljder 

aktualiseras efter olovliga vinstutdelningar, olaga gåva, olaglig minskning av aktiekapitalet 

etc.
77

 

5.1 Ogiltighet, återbäringsskyldighet, god tro 
Vid olovlig värdeöverföring inträder initialt återbäringsskyldighet av det belopp som 

överskrider det tillåtna värdet enligt aktiebolagslagen 17 kap. 6 §. Om värdeöverföringen hör 

till de formenliga, d.v.s. vinstutdelning, utbetalning i samband med minskning av aktie-

kapitalet eller reservfonden eller gåva till allmännyttigt ändamål blir mottagaren 

återbäringsskyldig förutsatt att han inte varit i god tro. Där ligger bevisbördan på företaget 

som måste påvisa att mottagaren insåg eller borde insett att värdeöverföringen stred mot 

aktiebolagslagen. En felaktig balansräkning kan ge upphov till god tro. Även det faktum då 

balansräkningen är riktig men försiktighetsregeln inte beaktats kan mottagaren undgå 

återbetalningsskyldighet vid god tro.  

Om värdeöverföringen strider mot kapitalskyddsreglerna och förutsättningarna för god tro 

inte uppfylls är det ändå inte alltid nödvändigt att hela beloppet i den otillåtna värde-

överföringen återbärs, en omvärdering av frågan kan där göras för att sedermera återbära det 

som överskrider det tillåtna värdet.
78

  

Är det istället en värdeöverföring som strider mot låneförbudet blir mottagaren, oavsett om 

god tro föreligger eller ej, återbetalningsskyldig. Uppstår en brist på grund av olaga vinst-

utdelning och mottagaren är skyddad av god tros regleringarna kan ansvar åläggas den eller 

dem som ansvarat för informationen som ligger till grund för det felaktiga beslutet.
79

 Noteras 

bör att det sällan rör sig om god tro då en aktieägare blir föremål för en otillåten värde-

överföring. En ägare som tar del och intresse i företaget anses i det närmsta inse eller minste 

bort inse att överföringen stridit mot de uppställda reglerna.
80

 

Vid återbäringsskyldighet av kontanta medel har det ingen betydelse huruvida det är precis de 

pengar som var föremål för överföringen som återbärs till bolaget. Det viktiga är att beloppet 

är det samma, jämte ränta. Är det däremot en överföring bestående av andra medel än pengar 

kan mottagaren inte betala mellanskillnaden. Där skall överföringen återgå i sin helhet. Har 

egendomen överlåtits vidare alternativt förstörts kan mottagaren givetvis inte återbära den 

faktiska överföringen och får således återställa värdet av prestationen.
81

 

                                                           
77 Skog s. 107-108 

78 ABL – en kommentar del II s. 17:24 

79 Skog s. 180 

80 ABL – en kommentar del II s. 17:25 

81 Andersson s. 208 



 

22 
 

Enligt aktiebolagslagen 17 kap. 6 § 2 st. skall också ränta enligt räntelagen (1975:635) 5 § 

betalas vid återbäringsskyldighet. Vilket ger referensräntan plus två procentenheter räknat 

från dagen för överföringen till tillfället för återbäringen.
82

 

Rättsverkningarna för otillåtna lån är något lite annorlunda mot de övriga värdeöverförings 

överträdelserna. Betydelsen av ond tro har i dessa fall ingen betydelse, återbärings-

skyldigheten inträder således oavsett huruvida personen handlat godtroende eller ej. Om 

styrelseledamot eller verkställande direktör medverkat i beslutet om det lag överträdande lånet 

kan de om de, handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet, bli skadeståndsskyldiga. Noteras bör 

att den som mottagit lån i strid mot låneförbudet beskattas i enlighet med inkomstskattelagen, 

beskattningen kan dock undvikas i det fall att lånet återbetalas före utgången av verksam-

hetsåret.
83

 

5.2 Bristtäckningsansvar 
Bristtäckningsansvar enligt aktiebolagslagen 17 kap. 7 § inträder för de personer som bidragit 

till det felaktiga beslutet i de fall där mottagaren inte blir föremål för återbäringsskyldighet 

eller inte förmår återbära hela egendomen. Tillfällen som aktualiserar ansvaret är då 

mottagaren handlat i god tro eller då mottagaren är insolvent. Tanken med brist-

täckningsansvaret är att det skall täcka den brist som uppstår vid återbäringsskyldigheten. Det 

är således inte enbart den person som utbetalningen berör som kan få svara för bolagets 

kapital. Personer som omfattas av bestämmelsen om bristtäckningsansvar är styrelseledamot, 

verkställande direktör, revisor och aktieägare.
84

 De handlingar som ligger till grund för brist-

täckningsansvar är att bidra till beslutet om olovlig värdeöverföring, verkställa olovlig 

värdeöverföring, upprätta felaktig balansräkning eller fastställa en felaktig balansräkning som 

ligger till grund för det felaktiga beslutet. Härmed föreligger att även passivitet kan ligga till 

grund för bristtäckningsansvar, därmed bör aktieägare som är emot utdelningsbeslut vid 

misstanke om olovlig värdeöverföring reservera sig då frågan tas upp till behandling. 

Revisorn skall enligt årsredovisningslagen i revisionsberättelsen uttala sig i flera frågor där 

årsredovisningen är en viktig del, revisorn skall där påtala huruvida den stämmer eller ej. Här 

skall också påtalas om balansräkning och resultaträkningen bör fastställas av bolagsstämman. 

Revisorn har också till uppgift att utlåta sig i frågan om förvaltningsberättelsen där bolaget 

ställt upp ett förslag till vinstdisposition. Har revisorn förespråkat felaktiga beslut kan brist-

täckningsansvar bli aktuellt.
85

 

Bestämmelserna härom är strikta och bolaget behöver aldrig påvisa huruvida det lidit skada 

eller ej. Är värdeöverföringen i lagen olovlig skall den därmed gå åter. Objektivt sett skall det 

endast påvisas att felaktighet enligt aktiebolagslagen 17 kap. 6 § föreligger för att brist-

täckningsansvar skall aktualiseras. Lagen ställer upp krav på uppsåt eller oaktsamhet gällande 

verkställande direktör, styrelseledamot samt revisor emedan det för aktieägare eller annan 
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skall föreligga grov oaktsamhet eller uppsåt för att beröras av bestämmelserna.
86

 Med kravet 

på uppsåt innebär det att personen skall haft vetskap om förhållandena, men ändock valt att 

låta värdeöverföringen ske. Att förespråka okunskap om lagen är inte gångbart då allmänna 

rättsprinciper råder, ”Ignorantia juris non excusat – okunskap om lagen är ingen ursäkt”. 

Vid bristtäckningsansvar råder solidariskt ansvar för dem som blir föremål för bristtäckning. 

Det innebär också att hela bristen kan begäras ut från en av dem ensam. Härefter uppkommer 

regressrätt för den bristtäckningsansvarige mot mottagaren av utbetalningen. Dock blir det 

sällan aktuellt då bristtäckningsansvar först uppkommer då den återbäringsskyldige handlat i 

god tro alternativt saknar betalningsförmåga.
87

 

5.3 Skadestånd 
Inte sällan aktualiseras skadeståndsanspråk mot den eller dem som står skyldiga för brott mot 

kapitalskyddsreglerna. Dessa bestämmelser regleras i aktiebolagslagens 29 kap. vilket 

dessutom ersätter den allmänna skadeståndsrätten i de tillämpliga förhållandena.
88

 Ansvaret är 

här inte solidariskt utan fallet kan bli att en person ensam blir skadeståndsskyldig i en styrelse 

med flera ledamöter. I NJA 1985 s. 439 fastställdes att även styrelsesuppleanter kan bli 

föremål för sådant ansvar. 

5.4 Brott mot borgenär 
Vid allvarligare typer av överträdelser blir det fråga om straffsanktionerade brott i 

brottsbalkens 11 kap. Till detta härrör oredlighet mot borgenär som stadgas i 11 kap. 1 § 1 st. 

Tidigare benämnt som konkursbrott eftersom att brotten normalt uppdagades vid just konkurs. 

Oredlighet mot borgenär är det allvarligaste av borgenärsbrotten. Det är inte i lagens mening 

olagligt att inte kunna betala sina skulder, men det är olagligt att förhålla sig vårdslös med 

sina medel för att sedan därigenom inte kunna betala fordringsägarna. Vad som menas med 

oredlighet mot borgenär är att gäldenären, i detta fallet bolaget, avyttrat egendom till under-

pris eller helt utan betalning. Om en sådan transaktion skett strider den förvisso med all 

säkerhet mot värdeöverförings reglerna, men ger den effekten att bolaget därigenom går i 

konkurs blir brottets art en annan och återbäringsskyldigheten och bristtäcknings ansvaret kan 

komma att följas åt utav fängelsestraff och eventuellt skadeståndsskyldighet. Straffsanktionen 

blir högst två år och det är inte enbart vid fall då företaget hamnat på obestånd detta kan bli 

aktuellt, utan också då överföringen ger en påtaglig risk för insolvens.
89

 

 

  

                                                           
86 ABL – en kommentar del II s. 17:28 

87 ABL – en kommentar del II s. 17:30 

88 Lagkommentarer Per Samuelsson 

89 Leijonhufud s. 100 ff. 



 

24 
 

6 Analys 
Aktiebolaget har för Sverige en vital betydelse, en bolagsform som för de flesta företag är ett 

bra alternativ för sin affärsverksamhet. Det är därmed av högsta vikt att lagstiftningen rörande 

aktiebolag är gångbar och ger ett reellt skydd för såväl aktieägare som deras borgenärer. Vid 

en väl fungerande lagstiftning torde inte bara bolaget internt utvecklas utan med det också 

samhällsutvecklingen i stort. Det är en fråga om ekonomisk tillväxt som utgör en mycket 

viktig bit i välfärdspusslets Sverige. 

Att det nationellt är av största vikt med en väl fungerande associationsform erhölls vetskap 

om genom det förödande förfarandet som Kreugerkraschen förde med sig. I och med dess 

konkurs som påverkade banker, företag, privatpersoner och staten öppnades ögonen för att en 

ny allt mer skyddande lagstiftning var aktuellt, bristerna vilka tidigare funnits nödgades 

undanröjas för att undgå att samma förödande finansiella krasch skulle återkomma. I och med 

det faktum att denna koncern stod för 64 procent utav stockholmsbörsen var det i det närmaste 

ett monopol som förelåg, med en så stor andel av ett lands finansiella marknad utblottad går 

det inte att undvika konsekvenser i flera led. Detta är mångt och mycket varför en viktig 

aspekt i de nyare aktiebolagslagarna blev att skydda fordringsägare men därigenom också 

nationen.  

6.1 Kapitalskyddet 
Som framhållits är det av grundläggande betydelse att aktiekapital tillförs bolaget vid dess 

bildande. Detta kapital skall bidra till att skydda fordringsägarnas intressen, eftersom att en 

fordringsägare endast kan få betalt för sina fordringar genom det kapital som bolaget innehar. 

Vid en konkurs nödgas således fordringsägare dela på det som blir över när det i 

konkursförfarandet är deras tur i betalningsordningen. Det finns ingen liknande säkerhet för 

borgenärerna som exempelvis lönegarantilagen utger, där staten låter garantera att de 

anställda i företaget som gått i konkurs får sin lön. Det är på grund av den blottade ställning 

som borgenärer har i affärer med bolag som aktiekapitalet skall hållas kvar i bolaget. Ett 

skydd som för vissa verksamheter blir reellt men i andra allt för litet då aktiekapitalet är 

detsamma för alla former av verksamheter. Att aktiekapitalet är samma för bolag med helt 

olika verksamhet och vitt skilda behov samt risker gör att beloppet som sådant har vida olika 

betydelse som skydd för borgenärerna. Detta kan anses som en klar brist i kapitalsystemet. 

Skillnaden i belopp mellan publika och privata bolag är troligen en någorlunda rättvisande 

bild av bolagens skillnad i storlek och omsättning. De flesta aktiebolag är privata och relativt 

små, ytterst få når upp till att bli stora bolag med miljardomsättningar. Men med det ger 

aktiekapitalet ett lika litet skydd för borgenärerna oavsett vilken typ av aktiebolag det rör sig 

om.  

Att de år 2010 lät sänka beloppet i privata bolag är en stor fördel för nybildande av bolag, 

detta medför högst troligt en högre omsättning av kapital på marknaden och större tillväxt då 

fler har möjlighet att bilda bolag i aktiebolagsformen, det ger en större vilja till risktagande. 

Det är för den enskilda lättare att förlora men också lättare att få ihop 50 000 kronor mot det 

dubbla. Detta ger således goda effekter för företagandet i Sverige, arbetslösheten kan i och 

med det bli lägre och staten får förhoppningsvis mer inteckningar i form av skatter från 
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bolagen. Det är således en strategiskt god satsning för den ekonomiska tillväxten och 

sysselsättningsökningen i Sverige. Det rimmar även väl med det övergripande mål som 

aktiebolagslagen anses sträva efter, dvs goda förutsättningar för en stark välfärdsstat. Men 

detta medför också att befintliga bolag kan sänka sitt innevarande aktiekapital till den lägsta 

summan, något som kan ses som väldigt lockande då 50 000 kronor kan tas ur bolaget. För att 

sänka kapitalet härmed måste givetvis bolaget förhålla sig till de uppställda kraven för 

värdeöverföring men det kan ändå inte ses som eftersträvansvärt att befintliga bolag sänker 

sitt aktiekapital. Det ger en sämre ställning som bolag och därmed får även befintliga 

fordringsägare en sämre ställning. Aktiekapitalet finns trots allt till för att säkerställa 

marginalen mellan bolagets kapital och dess skulder.  

Det är för staten en balansgång med tillämpningen av lagar och regler för att tillgodose de 

relativt utsatta borgenärernas intressen. Härmed måste tillses att lagar inte låter hindra eller 

försvåra nybildande samt utvecklande av befintliga bolag. Beloppet 50 000 kan inte anses ge 

ett reellt skydd vid eventuellt likvidationsproblem. Det räcker inte långt då fordringsägare 

skall kräva sin rätt i bolaget. Vid en konkurs skulle beloppet förbrukas försvinnande fort. 

Ändå är sänkningen av beloppet ett bra steg för att främja företagandet, men aktiekapitalet 

borde ta mer hänsyn till de olika förhållanden företag spelar efter. Att ett bolag som rör sig på 

en marknad med höga risker skall ha samma beloppsspärr som ett företag på en relativt trygg 

marknad med få risktagande känns om något ohållbart och ologiskt.  

Aktiekapitalet anses av många som urvattnat ur borgenärsskyddssynpunkt och därmed borde 

avskaffas. Dock vore det inte önskvärt att låta ett bolag helt sakna kapital då relationen mellan 

fritt kapital och skulder oavsett bör ligga på någorlunda jämna nivåer. Att 50 000 inte gör så 

stor skillnad för de flesta företag i dagsläget är ett faktum, men likadant blir det ett faktum att 

ett avskaffande av det fastställda beloppet inte direkt gynnar ett sunt företagande. Utan denna 

beloppsspärr kan vem som helst skapa bolag hur som helst. Vilket kan medföra att oseriösa 

bolag kommer ut på marknaden, bolag som finns till endast för att tillse sina egna behov och 

glömma bort borgenärernas. 

Att ta bort minimum summan till förmån för ett fritt bestämt kapital skulle kunna vara ett 

alternativ eftersom att det nu gällande kravet ändock inte gör så stor skillnad. 

6.2 Värdeöverföring 

6.2.1 Vinstutdelning 

Det primära syftet med aktiebolag är att bereda vinst till aktieägarna, detta syfte står fast 

såvida det inte avtalas om annat i bolagsordningen. Med detta syfte kan det ses som lätt för 

aktieägare att bli giriga och dela ut för mycket kapital från bolaget vilket ger att vissa 

föreskrifter om kapitalanvändningen blir nödvändiga. Ur borgenärs synvinkel är det mer 

önskvärt att få betalt för sina fordringar än att aktieägare erhåller vinst. För borgenären blir 

vinstsyftet hos bolaget inte en viktig del då den väljer att ingå affärer med detta, dock kan 

vinstutdelning ge en indikation om bolagets ställning. Ett bolag som utger stora summor i 

vinst bör kunna anses ha mycket god soliditet vilket därmed medför att bolaget blir attraktivt 

att såväl investera i som att göra affärer med. Det är således viktigt att regleringarna för 
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bolagets borgenärer samt aktieägare erhåller så god symbios som möjligt i främjandet av dem 

båda.  

6.2.2 Förvärv av egna aktier 

Sedan några år tillbaka tillåts förvärv av egna aktier i Sverige efter en utblick mot europeiska 

förfaringssätt. Anledningen härav är främst att kapitalet anses användas mer effektivt vilket 

också är argumenten för att tillåta köp av de egna aktierna då det vore en fördel inte bara för 

aktieägare utan också borgenärerna. Förbudet var uppställt till skydd för dem ändå anses 

införandet av detsamma ge borgenärerna en bättre ställning. Anledningen till att skyddet, som 

tidigare förelåg, i förlängningen inte ansågs fullt lika viktig är att vid förvärv av de egna 

aktierna frånhänds inget kapital bolaget, kapitalet stannar kvar och fordringsägarnas intressen 

bör således också kunna tillgodoses. Dessutom kommer bolaget i framtiden att kunna sälja 

aktierna och därigenom få en solidare ställning eftersom nytt kapital därmed omsätts i 

bolaget, kapital som kan täcka förluster eller på annat vis komma bolaget tillgodo. Med 

spärren på innehavet om tio procent föreligger en mycket liten risk för spekulation på 

marknaden vilket var en av de ursprungliga anledningarna till att låta totalförbjuda 

förfarandet. Det mest positiva med reglerna måste ändå anses vara det faktum att aktierna 

efter förvärvet kan sälja och därigenom skapa nytt kapital i bolaget vilket mycket troligt låter 

förhindra fallet där minskning av aktiekapitalet blir enda lösningen ur en likviditets nedgång.  

6.2.3 Minskning av aktiekapitalet 

När verksamheten låtit binda upp kapital som inte direkt motsvarar verksamhetens storlek är 

det en positiv möjlighet att kunna minska aktiekapitalet. Vid ett sådant tillfälle frigörs kapital i 

bolaget som lättare disponeras genom exempelvis nyinvesteringar eller avbetalning av 

skulder. Dessutom blir det nya beloppet som aktiekapitalet utgörs utav en mer rättvisande bild 

av företagets ställning.  

Att minska aktiekapitalet för täckning av förlust är givetvis det bättre för borgenärerna än att 

låta bolaget likvidera på grund av likviditets problem. Borgenärerna riskerar vid dylika 

likvidationer att inte få full täckning för sina fordringar vilket därmed ger att ett levande 

företag är av mycket stor vikt även för dem. Förvisso förhåller det sig som så att de 

bakomliggande orsakerna i bolaget kvarstår vid denna typ av minskning, men om bolaget 

endast gjort en stor förlust men i övrigt är ett mycket stabilt bolag som högst troligt kommer 

ta sig ur nedgången vore det mycket olyckligt om det tvingades likvidera enbart för att 

aktiekapitalet var bundet allt för hårt.  

Med denna möjlighet får bolaget ett tillfälle att hämta andan och låta återställa företaget till 

vad det borde vara, bolaget kan därmed vända förlusten till att bli ett vinnande företag.  

Vid fallet med återbetalning till aktieägarna torde dock de positiva aspekterna vara mycket få 

eller eventuellt inga alls. För bolaget motsvarar effekterna av en återbetalning till aktieägarna 

samma effekter som en vinstutdelning utgörs utav. Dock är aldrig fallet att det vid en 

vinstutdelning går att röra det bundna kapitalet vilket det är frågan om då minskning av 

aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genomförs. Det måste därmed ses som en 

kanske enbart negativ åtgärd ur borgenärssynpunkt.  
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6.2.4 Låneförbudet 

Låneförbudet kommer sig mycket av viljan att inte låta öppna upp för skatteflykt, men om det 

vore den enda anledningen skulle mest troligt regleringarna i skattelagstiftningen ensamt 

kunna reglera beskattning. Ändå är borgenärsskyddet inte fullt lika påtagligt i bestämmelserna 

kring låneförbudet så som för de andra skyddsreglerna. Att låneförbudet är bra för 

borgenärerna står klart då ett förbud hindrar ägare att ta ut stora summor ur bolaget. Ett sådant 

uttag skulle annars kunna få konsekvenser i bolaget då detta förlorar likvida medel i 

verksamheten, även om så endast för en överskådlig framtid. Dessutom är det sällan som ett 

lån skulle vara förenligt med bolagets verksamhet då detta inte skall syssla med 

låneverksamhet. Att undantaget föreligger där affärsmässiga lån i vissa fall kan ges är å sin 

sida en annan sak då bolaget därmed även ges ränta på beloppet. Med detta är det alltså viktigt 

att skilja på affärsmässighet och oförenlighet med verksamheten. Ett lån som främjar 

verksamhetens tillväxt främjar givetvis också ställningen för borgenärerna. Det faktum att 

olovlig belåning beskattas bör bara det vara tillräckligt incitament till att undvika en sådan 

överträdelse. 
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7 Slutsats 
Aktiekapitalet är grunden som bolaget är tänkt att vila uppå. Kapitalet som skall utgöra en 

säkerhetsventil för borgenärernas fordringsanspråk - ger det ett verkligt skydd eller är det blott 

ett uttryck för ett ekonomiskt förlegat system?  

Aktiekapitalet består av ett förhållandevis lågt belopp, detta till trots kan det ändå anses ge ett 

visst skydd för borgenärerna. Aktiekapitalet som belopp är omdiskuterat och svårbestämt, 

oenighet råder om huruvida det utgör ett reellt skydd eller inte, men tillsammans med de 

övriga bestämmelserna för kapitalskyddet måste det anses ge borgenärerna en viss säkerhet. 

Detta i form av att det tydligare går att se huruvida bolaget är på obestånd eller ej. Det 

möjliggör att företag kan likvidera i tid, istället för att låta verksamheten fortsätta trots att den 

påvisar uppenbara problem. Aktiekapitalet blir ändock ett incitament för företag att skapa ett 

grundläggande kapital i bolaget. Det är en påminnelse om att företaget handlar med verkliga 

värden där ekonomin för motparten måste få betydelse även för den enskilda näringsidkaren. 

Givetvis förhåller det sig också så, att borgenärerna borde kunna skydda sina fordringsanspråk 

och rättigheter även på annat vis, genom att exempelvis låta ta betalt för en vara i förtid. 

I tider där till och med banker går under på grund av kapitalbrist, efter att lånat ut mer kapital 

än verksamheten de facto innehar, är det en allt viktigare aspekt att företaget binder ett visst 

belopp till sin verksamhet för att överhuvudtaget få verka. Detta kapital vore mest önskvärt 

beräknat genom någon form av schablon, där det nu fastställda kapitalkravet kan utgöra 

minsta kapitalet för att sedan, då bolaget växer, låta lägga till en rörlig del beräknad på 

grundval av bolagets storlek och risktagande. Med en sådan beräkning skulle kapitalskyddet 

bli verkligare för den enskilda borgenären mot vad förhållandet är idag.  

Styrkan i kapitalskyddet ligger i kombinationen mellan värdeöverföringsbegreppet och 

straffsanktionerna vid överträdelser. Preventionen i straffbestämmelserna är ett incitament till 

att följa regleringarna, dock är det inte alltid starkt nog. Dessutom är beloppet 50 000 såpass 

litet att det blir en grund till att nya företag av alla typer startas och därmed riskeras även en 

ökning av oseriös verksamhet. Med detta i åtanke bör kapitalskyddet byggas ut, inte i den 

utsträckningen att nystartandet försvåras, utan endast så att beloppet utgår från verksamheten 

och storleken av företaget för att därigenom söka eliminera oseriöst företagande samt främja 

borgenärernas ställning.  
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