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Sammanfattning  

Huvudprincipen inom associationsformen aktiebolag är principen om ansvarsfrihet, vilken 

kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ABL. Principen innebär att en företrädare för ett aktiebolag 

inte kan bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser. Det finns dock undantag till 

denna huvudprincip, vilka återfinns i 25 kap. 13-20 a §§ ABL. Reglerna föreskriver ett per-

sonligt betalningsansvar för företrädare i ett aktiebolag avseende bolagets skulder, vid un-

derlåtelse att vidta vissa i lagen angivna åtgärder vid en befarad kritisk kapitalbrist. Det är 

dock oklart huruvida dessa regler är tillämpliga vid ackord, dvs. om företrädaransvaret kan 

göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom ett ackord.  

Ett ackord kan fastställas i en konkurs eller under en företagsrekonstruktion. Ett fastställt 

ackord innebär att samtliga fordringar som omfattas av ackordet sätts ned med en viss pro-

centsats. Följden blir att huvudgäldenären befrias från viss betalningsskyldighet. Huvudre-

geln är att eventuella medansvariga befrias från betalningsskyldighet i motsvarande mån, då 

ett medansvar är en accessorisk förpliktelse som följer huvudförbindelsen. Det finns dock 

undantag till denna huvudregel, vilka återfinns i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR. Dessa 

bestämmelser, som är identiska i sin formulering, föreskriver att en borgenär som godkän-

ner ett ackordsförslag inte genom godkännandet förlorar sin rätt mot borgensmän eller 

andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. Det är en insolvensrättslig princip 

som kommer till uttryck i de båda paragraferna. Principen går ut på att en medansvarig inte 

ska komma i åtnjutande av den nedskrivning som tillkommer huvudgäldenären. Praxis har 

dock visat att principen inte gäller undantagslöst. Det är således oklart vilka som omfattas 

av satsen ”andra som förutom gäldenären svarar för fordringen”. Det kan därför ifrågasät-

tas om det inte finns ett behov av ett förtydligande av det nuvarande rättsläget, inte minst 

med hänsyn till rättssäkerheten för ett aktiebolags företrädare samt för aktiebolagets borge-

närer. Uppsatsen utreder ifall företrädaransvaret enligt 25 kap. 18 § ABL kan göras gällande 

för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett ackord i en konkurs eller un-

der en företagsrekonstruktion.   

Utifrån de slutsatser som dras från praxis och från tolkningen av 12 kap. 22 § KL och 3 

kap. 9 § LFR tillsammans med överväganden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, dras 

slutsatsen att den insolvensrättsliga principen inte är tillämplig på företrädaransvaret i ABL. 

Uppsatsens slutsats visar att det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret i 25 kap. 18 § ABL 

inte kan göras gällande på den del av ett aktiebolags skuld som satts ned vid ett ackord.  
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Summary  

The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-

pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-

sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of 

the company. There are however exceptions to this general rule. The rules in Chapter 25 §§ 

13-20 a of the Swedish Companies Act stipulates personal liability for the representatives of 

a company for the company´s debts, when the representatives fail to take certain actions 

specified by law at a critical shortage of capital. However, it is unclear whether these rules 

can be enforced on the part of a debt that has been reduced by a composition. A composi-

tion can be determined in a bankruptcy or reorganization. A composition means that all 

claims covered by the composition is reduced by a certain per cent rate. The consequence 

is that the main debtor is relieved of certain payment obligations. The general principle in 

Swedish law is that any joint responsibility follows the main obligation, which means that 

the liability of the co-debtor is limited correspondingly. There are, however, exceptions to 

this principle, which is found in Chapter 12 § 22 of the Swedish Insolvency Act and Chap-

ter 3 § 9 of the Swedish Reorganization Act. These paragraphs, which are identical in their 

wording, statutes that a creditor who accepts a composition does not through the approval 

lose his right against guarantors or others who except the main debtor is responsible for 

the claim. It is an insolvency law principle that is expressed in these two paragraphs. The 

principle is based on the fact that a co-debtor should not benefit from the reduction that 

has been given to the main debtor. Case law has shown though, that this principle does not 

apply without exception. It is unclear whom is covered by the phrase "others who besides 

the debtor is responsible for the claim." It is therefore questionable whether there is a need 

for clarification of the current legal situation, not least with regard to legal certainty for the 

representatives of a limited liability company as well as for the company's creditors. The 

thesis inquires whether the rule in Chapter 25 § 18 of the Swedish Companies Act regard-

ing the responsibility of representatives can be claimed for the portion of a debt that has 

been reduced by a composition set in a bankruptcy or reorganization.  

Based on the conclusions drawn from case law and the interpretation of Chapter 12 § 22 of 

the Swedish Insolvency Act and Chapter 3 § 9 of the Swedish Reorganization Act together 

with considerations from a socioeconomic perspective, it is concluded that Chapter 25 § 18 

of the Swedish Companies Act regarding the responsibility of representatives cannot be en-

forced on the part of a debt that has been reduced by a composition. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Utgångspunkten inom svensk associationsrätt är principen om ansvarsfrihet, dvs. att före-

trädare för ett aktiebolag inte kan bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Princi-

pen kommer till uttryck i 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och utgör ett av de 

mest utmärkande dragen för aktiebolagsformen. Det finns dock regler som utgör undantag 

till nämnda princip, vilka återfinns i 25 kap. 13-20 a §§ ABL. Bestämmelserna reglerar för-

utsättningarna för personligt ansvar för ett aktiebolags företrädare. Genom dessa regler kan 

företrädarna för ett aktiebolag bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder, om 

de underlåtit att vidta vissa i lagen angivna åtgärder vid en befarad kritisk kapitalbrist. Kapi-

talbristreglerna, även kallade tvångslikvidationsreglerna, är en del av ABL:s kapitalskydds-

regler, som har till syfte att utgöra skydd för bolagets borgenärer. Reglerna har till syfte att 

trygga att det finns ett visst eget kapital inom bolaget.1 Det är dock oklart hur dessa regler 

förhåller sig till ett fastställt ackord, om reglerna i 25 kap. ABL kan göras gällande för den 

del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom ett ackord i en konkurs eller under en 

företagsrekonstruktion.  

Vid kreditgivning och andra typer av avtalsförpliktelser kräver borgenärer inte sällan någon 

typ av säkerhet, t.ex. att någon mer än gäldenären ska stå ansvarig för åtagandet i fråga, 

såsom borgen.2 Huvudregeln inom svensk rätt är att ett sådant medansvar är en accessorisk 

förpliktelse.3 Principen om accessoritet innebär bland annat att en medgäldenär kan göra 

gällande alla invändningar gentemot en borgenärs krav som huvudgäldenären själv hade 

kunnat göra. Dessa invändningar kan bestå i att fordringen ännu inte är förfallen till betal-

ning, eller att bolagets skuld upphört eller minskat genom exempelvis betalning. Med andra 

ord innebär det att, om huvudåtagandet satts ned sätts medansvaret ned i motsvarande 

mån.4 Det finns dock undantag från denna generella princip. Bestämmelserna, som är iden-

tiska i sin lydelse, 12 kap. 22 § konkurslagen (1987:672) (KL) och 3 kap. 9 § lag om före-

tagsrekonstruktion (1996:764) (LFR) föreskriver att en borgenär som godkänt ett ackords-
                                                
1 Prop. 2000/01:150, Likvidation av aktiebolag m.m., s. 33 f.  

2 Ingvarsson, Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder, JT nr 1 2005/06, s. 125. 

3 NJA 2005 s. 44.  

4 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 92. 
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förslag inte förlorar rätten att kräva borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar 

för fordringen. Medansvaret för borgensmän och andra medgäldenärer kvarstår alltså fullt 

ut vid ackord, trots att huvudåtagandet satts ned. Det innebär att en borgenär kan kräva 

medgäldenären på den del av en skuld som satts ned genom ett ackord. Det är dock oklart 

vilka ansvarssubjekt som omfattas av begreppet ”andra medgäldenärer”. Uppsatsen utreder 

huruvida företrädare för ett aktiebolag kan anses omfattas av begreppet och om företrädar-

na därmed kan bli personligt betalningsansvariga enligt 25 kap. 18 § ABL för den del av ett 

aktiebolags skuld som satts ned genom ett ackord, fastställt i en konkurs eller under en fö-

retagsrekonstruktion.  

Det är, som ovan diskuterats, oklart vilka ansvarssubjekt som omfattas av 12 kap. 22 § KL 

och 3 kap. 9 § LFR, med undantag av borgensmän då dessa uttryckligen nämns som en 

grupp av medgäldenärer i bestämmelserna. I rättspraxis har medansvaret vid ackord kom-

mit att prövas beträffande vissa typer av medansvar5, dock inte vad gäller företrädaransva-

ret enligt 25 kap. ABL6. Reglernas otydlighet skapar en osäkerhet både för företrädarna i ett 

aktiebolag och för bolagets borgenärer. Otydligheten medför även att rättsläget blir oförut-

sebart, vilket leder till en rättsosäkerhet som inte är önskvärd. Det finns därför anledning 

att göra en utredning av det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret vid ackord. Det är av 

stor betydelse för en företrädare för ett aktiebolag att veta hur omfattande dennes person-

liga ansvar kan bli. Det är stor skillnad på om denne efter ett fastställt ackord riskerar att bli 

personligt betalningsansvarig endast för den kvarvarande fordran efter nedsättningen, eller 

för den totala fordran. På samma sätt är det av stor vikt för borgenärer att veta, när de 

godkänner ett ackord, hur mycket de kan kräva av en företrädare vid en eventuell ansvars-

talan enligt 25 kap. 18 § ABL. Utfallet av framställningen kan även ha påverkan på sam-

hällsekonomin, då företag i stor utsträckning bidrar till samhällsnyttan och välfärden, bl.a. 

genom att sysselsätta människor i den ort där verksamheten är belagd.      

 

 

 

  

                                                
5 NJA 1989 s. 92, se avsnitt 4.2.3 samt HFD 2015 ref. 19, se avsnitt 4.3.3.  

6 Se dock Göta Hovrätt T-158/96 i avsnitt 4.4.2.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

I uppsatsen utgås från en situation där företrädarna för ett aktiebolag inte vidtagit nödvän-

diga åtgärder för att undgå personligt betalningsansvar, enligt kapitalbristreglerna i 25 kap. 

ABL. Efter att en medansvarsperiod börjat löpa har bolaget ingått nya förbindelser och 

därefter har ett offentligt ackord fastställts inom eller utom konkurs. Uppsatsens frågeställ-

ning lyder som följer: 

Kan företrädaransvaret enligt 25 kap. 18 § ABL göras gällande för den del av ett aktiebo-

lags skuld som skrivits ned genom ett offentligt ackord under en företagsrekonstruktion, 

med stöd av 3 kap. 9 § LFR, eller under en konkurs med stöd av 12 kap. 22 § KL? 

I uppsatsen förs även en de lege ferenda-diskussion. Denna företas genom en analys av hur 

lagstiftningen bör utformas för att skapa ett tydligare rättsläge.  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL. Dock analyseras bara medan-

svaret för styrelse och andra företrädare som kan bli föremål för personligt betalningsansvar en-

ligt 25 kap. 18 § ABL. Aktieägares ansvar enligt 25 kap. 19 § ABL lämnas därmed utan av-

seende, då en utredning av detta ansvar inte anses tillföra något ytterligare till framställning-

en. Uppsatsen behandlar inte andra typer av ansvar i ABL, så som skadeståndsansvaret i 29 

kap. ABL och principen om ansvarsgenombrott.   

Det finns två typer av ackord som kan bli aktuella inom eller utom konkurs, frivilligt ack-

ord (underhandsackord) och offentligt ackord (tvångsackord). De aktuella bestämmelserna 

i uppsatsens frågeställning 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR är dock inte tillämpliga vid 

underhandsackord, varför denna typ av ackord avgränsas bort.7 Offentligt ackord benämns 

ackord genomgående i uppsatsen och det är alltid den typen av ackord som avses, om inte 

annat uttryckligen skrivs.  

Det finns en nästintill identisk bestämmelse till 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR i 23 § 2 

st. skuldsaneringslagen (2006:548). Skuldsanering gäller dock endast för fysiska personer 

(jfr 4 § skuldsaneringslagen). Det är således inte relevant att behandla denna bestämmelse, 

då framställningen tar sikte på medansvaret för ett aktiebolags företrädare. 

                                                
7 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, Supplement 29, 2015, s. 12:27.  
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1.4 Metod och material  

I uppsatsen används en analytisk rättsvetenskaplig metod. Metoden inbegriper rättskällelä-

ran8 där lag, förarbeten, praxis och doktrin studeras och tillämpas. Metoden innefattar dock 

även analys av andra rättskällor än de traditionella, så som underrättspraxis och ställnings-

tagande från myndighet. En teleologisk metod används vid tolkning av rättskällorna, när 

rättskällorna är oklara eller inte ger tillräckliga svar. Den teleologiska metoden går ut på att 

undersöka syftet och ändamålet med den aktuella rättskällan. Den fria argumentationen står 

i centrum i metoden, där argument för och emot en viss lösning vägs mot varandra. För 

uppsatsen betyder det att argument för och emot ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar 

vid ackord analyseras och ställs mot varandra. Den rättsvetenskapliga metoden innebär 

även en kritisk granskning av rättsläget samt ett resonemang om effekterna av en viss lös-

ning. För framställningen betyder det att effekten av ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar 

vid ackord analyseras. Det innebär även att en kritisk granskning av bestämmelsernas (12 

kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR) utformning och formulering företas.9 

Den rättsvetenskapliga metoden tar även hjälp av andra metoder och vetenskaper.10 I arbe-

tet med att uppnå uppsatsens syfte används en jämförande metod, genom att en jämförelse 

med medansvaret i andra situationer företas. Medansvaret för borgensmän, bolagsmän 

samt företrädaransvaret för skatt undersöks för att utreda om och hur lösningen för dessa 

medansvaren kan appliceras på det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. När medansvar-

en studeras undersöks även regressrätten för de medansvariga, för att sedan jämföra det 

med regressrätten för ett aktiebolags företrädare. Det görs i syfte att få hjälp när frågeställ-

ningen i uppsatsens syfte ska besvaras. I uppsatsen företas även en analys ur ett samhällse-

konomiskt perspektiv. Vad kan lagstiftningens utformning ha för påverkan på samhällse-

konomin? Hur bör den utformas för att maximera ekonomisk effektivitet och välfärd i 

samhället? Här intas alltså ett de lege ferenda-perspektiv, då uppsatsen utreder hur lagstift-

ningen bör vara utformad.    

En deskriptiv metod används för att beskriva rättsläget på de för uppsatsen relevanta rätts-

områdena. Med rättsläget avses gällande rätt, vilket innebär att normerna och hur dessa 
                                                
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, Tredje uppla-

gan, Norstedts Juridik, 2015, s. 40. 

9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 f. Se även Sandgren, Debatt – Är rättsdogmatiken 
dogmatisk? s. 655 f. 

10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46 f. 
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normer tillämpas presenteras. Reglerna om det personliga ansvaret i 25 kap. ABL beskrivs 

först och främst utifrån lagtexten, men även utifrån förarbeten och doktrin. För att besk-

riva syftet med reglerna används främst förarbeten, men hjälp hämtas även från doktrin. 

Rättsområdet analyseras dock inte ingående då uppsatsens huvudsyfte är att utreda 

huruvida bestämmelserna i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR går att applicera på företrä-

daransvaret. Det är således en överskådlig presentation över kapitalbristreglerna som före-

tas. Praxis används därför inte i vidare mån än när det behövs för att förklara något, exem-

pelvis ett begrepp. De insolvensrättsliga förfarandena konkurs och företagsrekonstruktion 

beskrivs kortfattat liksom syftena bakom de båda regelverken. Detta görs genom att rele-

vanta lagbestämmelser beskrivs med hjälp av lagtext, men även utifrån förarbeten och 

doktrin. På samma sätt presenteras ackordsförfarandet, men där ingår även en mer grundlig 

analys av rättsregeln som kommer till uttryck i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR. Rätts-

områdena för de olika medansvaren, borgen, bolagsmän i handelsbolag och företrädaran-

svaret för skatt beskrivs kortfattat. Detta görs genom att relevanta rättsregler på de aktuella 

rättsområdena presenteras med hjälp av lagtext och doktrin, till viss del även förarbeten. 

De få rättsfall från högsta instans som behandlar medansvar studeras dock ingående och 

presenteras genom rättsfallsreferat. De rättsfall som utreds är NJA 1989 s. 92 och HFD 

2015 ref. 19, vilka behandlar medansvaret för bolagsmän i handelsbolag respektive företrä-

daransvaret för skatt.  

Lagtexten är den primära rättskällan i uppsatsen, och då främst de lagparagrafer som pre-

senteras i syftet, dvs. 12 kap. 22 § KL samt 3 kap. 9 § LFR. En semantisk tolkning, eller 

bokstavstolkning, av bestämmelserna företas och ger för handen att borgensmän efter ett 

godkänt ackord fortfarande svarar fullt ut för fordringen. I bestämmelserna står det ”bor-

gensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen”. Här ger en semantisk 

tolkning inte svar på frågan vem eller vilka som avses med ”andra”. En teleologisk tolkning 

måste därför företas, för att utreda syftet bakom bestämmelserna. Som ovan nämnts an-

vänds en teleologisk metod för att tolka just otydliga eller oklara rättskällor. För att ta reda 

på syftet med reglerna studeras förarbeten till KL och LFR och i viss mån även doktrin.  

Förarbeten används i relativt stor utsträckning, då metoden som används i uppsatsen utgår 

från rättskälleläran och då en teleologisk tolkningsmetod används. Det är inte sällan man i 

förarbetena hittar ändamålet och syftet med specifika lagbestämmelser. I den mån förarbe-

tena inte ger tillräckliga svar undersöks främst doktrin på det relevanta rättsområdet.  
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Det är många gånger vi först i rättstillämpningen får svar på hur en bestämmelse ska tolkas 

och hur den tillämpas. Det finns dock knappt någon praxis som behandlar det aktiebolags-

rättsliga företrädaransvaret vid ackord11. De få fall från högsta instans som finns att tillgå 

behandlar andra typer av medansvar; NJA 1989 s. 92 och HFD 2015 ref. 19. Dessa princi-

piellt viktiga rättsfall utreds ingående och sammanfattas i rättsfallsreferat, vilket motiveras 

av att de är prejudicerande samt att det inte finns mycket att gå på i övrigt. Rättsfallen är till 

hjälp vid jämförelsen med det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. I uppsatsen behandlas 

även ett hovrättsfall, Göta Hovrätt T-158/96, då rättsfallet till viss del berör frågeställning-

en i uppsatsens syfte. Då rättsfallet är från en underinstans tillmäts det dock inte lika stor 

tyngd som om det vore från högsta instans. Domstolen berör inte heller den för uppsatsen 

aktuella frågan i någon större utsträckning och motiveringen som hovrätten ger i domskä-

len är inte utförlig. För att ta ställning till frågan i uppsatsen syfte intas ett domarperspektiv. 

Hur skulle HD döma i ett fall avseende det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret vid ack-

ord? Domarperspektivet intas genom att argument av normativ karaktär ställs mot konse-

kvensargument och värdeargument, för att på så sätt komma fram till en lösning på fråge-

ställningen i syftet.      

Doktrin används för att beskriva de rättsområden där lagregleringen är begränsad, bland 

annat borgen. Doktrin studeras även på de områden där det behövs för utfyllnad, när de 

högre rättskällorna lag, förarbeten och praxis inte ger tillfredställande information. Bland 

annat behandlas Skatteverkets (SKV) ställningstagande ”Företrädaransvar efter offentligt 

ackord för den juridiska personen, Dnr: 130 638476-04/111, 2004-11-03”, då SKV i ställ-

ningstagandet har uttalat sig om det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret vid ackord. SKV 

har dock efter domslutet i HFD 2015 ref. 15 förklarat att det aktuella ställningstagandet är 

överspelat.12 Ställningstagandet tas dock ändå upp för att belysa diskussionen och vilka ar-

gument som anförs för ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar vid ackord, då SKV är för ett 

sådant ansvar. Ställningstagandet granskas dock med kritiska ögon, dels för att SKV föret-

räder staten och då intar en partisk ställning och dels för att ställningstagandet, som ovan 

nämnts, är överspelat.  

                                                
11 Se Göta Hovrätt T-158/96 i avsnitt 4.4.2. 

12 SKV:s ställningstagande, Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen, Dnr: 130 
638476-04/111, 2004-11-03. 
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1.5 Disposition  

Framställningen tar sin början i en presentation över kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL, för 

att utreda hur och vem som kan bli föremål för personligt betalningsansvar. Dessa regler 

presenteras i kapitel 2. I kapitel 3 följer en redogörelse över ackordsinstitutet samt en pre-

sentation över de två förfarandena där ackord kan bli aktuellt, vilka är konkurs och före-

tagsrekonstruktion. I kapitel 3 görs även en mer ingående presentation av de för uppsatsen 

relevanta bestämmelserna i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR. I kapitel 4 redogörs för 

olika typer av medansvar vid ett ackordsförfarande, det vill säga vilka som, till följd av nyss 

nämnda bestämmelser, kan bli ansvariga för den del av en skuld som satts ned vid ett ack-

ord. I kapitel 5 följer uppsatsens analys, där det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret jäm-

förs med de medansvaren som presenterats i föregående kapitel. I kapitel 6 avslutas uppsat-

sen genom en presentation över de huvudargument som ställs upp för och emot ett aktie-

bolagsrättsligt företrädaransvar. Här presenteras även uppsatsen slutsatser. I kapitel 6 förs 

även en avslutande diskussion ur ett de lege ferenda-perspektiv och ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv. 
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2 Det personliga betalningsansvaret enligt 25 kap. ABL 

2.1 Kapitalskyddsreglernas syfte 

Huvudregeln inom svensk associationsrätt är att företrädare för ett aktiebolag inte kan bli 

personligt ansvariga för bolagets förpliktelser, vilket kan utläsas ur 1 kap. 3 § ABL. I be-

stämmelsen uttrycks principen om ansvarsfrihet. Istället finns det regler till skydd för det 

kapital som bundits i bolaget, detta med hänsyn till bolagets borgenärer, såväl befintliga 

som tillkommande. Det bundna kapitalet, aktiekapitalet, kan helt eller delvis gå förlorat om 

bolagets verksamhet går dåligt. För att i detta läge skydda bolagets borgenärer finns det reg-

ler om tvångslikvidation och personligt ansvar i 25 kap. 13-20 a §§ ABL.13 Nämnda regler 

utgör en del av ABL:s kapitalskyddsregler. Kapitalskyddsregleringen utmärks av att det i ett 

bolag ska finnas en viss marginal mellan tillgångar och skulder (jfr 1 kap. 4 § ABL). Regler-

na är utformade på så vis att när denna marginal inte längre finns så måste företrädarna för 

bolaget antingen vidta åtgärder för att stärka bolagets ekonomiska ställning, eller inleda en 

ordnad avveckling av bolaget. Om bolaget inte lyckas läka bristen inom viss tid är det skyl-

digt att träda i likvidation.14 Det övergripande syftet med kapitalbristreglerna är alltså att 

sätta upp gränser för hur länge en förlustbringande rörelse får fortsätta sin verksamhet, in-

nan den måste likvideras. Bestämmelserna syftar även till att ge företrädarna i ett bolag med 

svårigheter, ett rådrum för att kunna vidta lämpliga åtgärder.15 Det personliga betalningsan-

svaret som kan åläggas företrädare för ett aktiebolag ska tjäna som ett påtryckningsmedel 

för företrädarna att följa det handlingsmönster som lagen ställer upp.16 Högsta domstolen 

(HD) har fastslagit att ansvarsreglerna i 25 kap. ABL inte undantar någon typ av förplik-

telse från ansvar. Ansvarsreglerna omfattar således alla typer av fordringar.17  

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

14 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, Supplement 10, 2015, s. 25:25.  

15 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet? Rapport för 
Svenskt Näringsliv, s. 14. 

16 Prop. 2000/01:150, s. 43. 

17 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar, s. 26, med hänvisning till NJA 1970 s. 3 och 
NJA 2009 s. 221.  
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2.2 Personligt ansvar enligt tvångslikvidationsreglerna  

2.2.1 Steg 1 – Upprättande av kontrollbalansräkning      

Det finns förpliktelser som styrelsen i ett aktiebolag måste företa för att undgå personligt 

betalningsansvar, när misstanke uppkommer om att bolaget lider av kapitalbrist.18 I 25 kap. 

13 § ABL föreskrivs en skyldighet för styrelsen att genast upprätta en kontrollbalansräkning 

(KBR), som sedan ska granskas av bolagets revisor. Skyldigheten uppkommer när det finns 

skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 § samma kapitel, understiger hälften 

av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbal-

ken (UB) har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran.  

Begreppet ”skäl att anta” har inte definierats i de nyare förarbetena. I förarbetena till äldre 

lagstiftning sägs dock att styrelsen ska upprätta en KBR så snart den har vetskap om att bo-

lagets ekonomiska läge har försämrats och misstanke föreligger om att bolagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.19 I doktrin sägs att så kan vara fallet 

om bolaget ifråga drabbats av stora förluster, t.ex. till följd av att en viktig affär inte gått bra 

eller om marknadsförändringar tyder på att bolagets verksamhet går sämre. Utgångspunk-

ten för när det finns skäl att anta att kapitalbrist föreligger är styrelsens kunskap om bola-

gets ekonomiska situation. Styrelsen borde dock tillskrivas den vetskap som den borde ha 

haft kännedom om, ifall den hållit sig underrättat om bolagets ekonomiska situation utifrån 

vad som krävs enligt 8 kap. 4 § ABL.20 I praktiken fungerar det nog så att det är de löpande 

redovisningsrapporterna under året som visar om den kritiska gränsen har passerats.21 

Detta blir främst aktuellt för stora och medelstora bolag, men även i bolag där resultatet är 

lätt att beräkna utifrån den löpande redovisningen. I mindre bolag torde skäl att befara ka-

pitalbrist först uppstå vid årsredovisningens färdigställande.22 I 25 kap. 13 § ABL står det 

”beräknat enligt 14 § “, vilket innebär att styrelsen är skyldig att upprätta en KBR på grund 

av misstänkt kapitalbrist endast om det finns skäl att anta att KBR skulle visa att den kri-

tiska gränsen hade understigits. Bolagets eget kapital får enligt 25 kap. 14 § ABL beräknas 

                                                
18 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:25. 

19 Prop. 1979/80:143, Med förslag till ny lag om handelsbolag m.m., s. 186. 

20 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:26. 

21 Se Leffler, Kontrollbalansräkning, ansvar och ansvarstalan, JT nr 4 2008/09, s. 803: ”kritiska gränsen” – 
gränsen när bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.  

22 Leffler, Kontrollbalansräkning, ansvar och ansvarstalan, s. 813. 
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på ett mer förmånligt vis än i den offentliga redovisningen. Det behöver således inte vara 

nödvändigt att upprätta en KBR om en balansräkning upprättad i enlighet med årsredovis-

ningslagen utvisar en kapitalbrist, om det är uppenbart att det finns dolda övervärden, av 

det slag som enligt 14 § får tas i beaktning, som täcker bristen.23  

Den andra situationen där det blir relevant att upprätta en KBR är, som ovan nämnts, när 

det vid verkställighet enligt 4 kap. UB har visat att bolaget saknar tillgångar till full betalning 

av utmätningsfordringen. Situationen tar sikte på när en utmätningsförrättning har ägt rum 

och tillräckliga utmätningsbara tillgångar saknas, men även när det konstaterats att sådana 

tillgångar saknas utan att någon förrättning har ägt rum. Om bolaget de facto saknar till-

gångar för full betalning av skulden är således utan betydelse.24 En utmätning hos ett bolag 

utan resultat jämställs således med att det finns skäl att anta att bolagets eget kapital under-

stiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och en KBR ska då upprättas.25        

Att KBR ska upprättas ”genast” utesluter inte att det går en viss tid från den tidpunkt då 

misstanke om kapitalbrist uppkom och fram till färdigställandet av KBR. Styrelsen torde 

ges viss tid för att granska bolagets ekonomiska läge och sedan tar det de facto en viss tid 

att upprätta en KBR. Det finns således inte någon fast tidsgräns utan det får bedömas från 

fall till fall.26 I förarbetena till bestämmelsen sägs att det inte bör dröja längre än en månad 

eller högst ett par månader.27 I RH 1989:43, som gällde ett enmansbolag, angavs som tids-

gräns en månad efter att misstanke om kapitalbrist uppkommit. Om ett bolag bedriver en 

mer omfattande rörelse torde en något längre tidsfrist accepteras, åtminstone två måna-

der.28 25 kap. 14 § ABL föreskriver att en KBR ska upprättas i enlighet med tillämplig lag 

om årsredovisning och bestämmelsen ger för handen de justeringar som får göras vid be-

räkning av det egna kapitalets storlek.29 Den viktigaste funktionen hos en KBR är att utgöra 

ett kontrollinstrument och ett beslutsunderlag för styrelsen och aktieägarna.30  

                                                
23 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:26-27. 

24 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:27. 

25 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 13 § ABL, Karnov, 2016-02-02. 

26 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:27-28. 

27 Prop. 2000/01:150, s. 91 och 188.  

28 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 13 § ABL, Karnov, 2016-02-01.  

29 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 14 § ABL, Karnov, 2016-03-29. 

30 Prop. 2004/05: 85, Ny aktiebolagslag, s. 873. 
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2.2.2 Steg 2 – Första kontrollstämman 

Om en KBR har upprättats och den utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen så snart som möjligt utfärda kallelse till en bo-

lagstämma (första kontrollstämman). Stämman ska pröva om bolaget ska träda i likvidation, 

vilket framgår av 25 kap. 15 § ABL. Det är när KBR har granskats av revisor (jfr 13 §) som 

styrelsen ska ta ställning till huruvida den ska sammankalla till bolagsstämma eller inte. Om 

KBR visar att den kritiska gränsen har passerats är styrelsen skyldig att sammankalla till 

stämma. Att kallelse till bolagsstämma ska utfärdas ”snarast möjligt” innebär att styrelsen 

genast ska vidta kallelseåtgärder. Styrelsen har dock rätt att utnyttja den längsta kallelsefrist 

som lag och bolagsordning stadgar, vilket är maximalt sex veckor (se 7 kap. 18 § ABL). Sty-

relsen torde dock inte behöva kalla till extra stämma om ordinarie stämma infaller inom sex 

till åtta veckor från det att revisorn slutförde sin granskning, KBR kan då istället läggas 

fram på den ordinarie stämman.31   

Stämmans uppdrag är att besluta om bolaget ska gå i likvidation eller inte. KBR ska läggas 

fram på stämman och det är den som tjänar som underlag för stämmans beslut i likvidat-

ionsfrågan. Prövningen av likvidationsfrågan ska ske utifrån KBR så som den läggs fram på 

stämman, styrelsen har dock möjlighet att göra de justeringar som gör att KBR speglar för-

hållandena på stämmodagen. Justeringarna kan leda till att KBR på stämman visar att bola-

gets eget kapital överstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och i det läget finns det 

anledning att skilja på tre typfall. I det första typfallet har bolaget ett eget kapital som mots-

varar eller överstiger det registrerade aktiekapitalet, t.ex. på grund av ett aktieägartillskott el-

ler försäljning av tillgångar som genererat i vinst. I denna situation är styrelsen inte skyldig 

att upprätta en ny KBR eller kalla till ny kontrollstämma, vilket framgår av 25 kap. 16 § 

ABL. De två andra typfallen utmärks av att det egna kapitalet, efter justeringarna, inte upp-

går till det registrerade aktiekapitalet men överstiger den kritiska gränsen. Om ”återhämt-

ningen” beror på att ny information, om bolagets ekonomiska situation vid tidpunkten för 

kallelsen till kontrollstämman, läggs fram behöver inga ytterligare åtgärder företas. Det på 

grund av att styrelsen inte hade behövt sammankalla till kontrollstämma om den från bör-

jan hade haft rätt information. Om återhämtningen istället beror på ett aktieägartillskott el-

ler något annat vinstgivande har bolaget de facto understigit den kritiska gränsen. För att 

undvika likvidation krävs att en KBR, som utvisar att kapitalet är fullt återställt, läggs fram 

                                                
31 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:37. 
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på en ny bolagsstämma. Här kvarstår således styrelsens skyldighet att upprätta en andra 

KBR och att sammankalla till en andra kontrollstämma.32  

2.2.3 Steg 3 – Andra kontrollstämman  

Enligt 25 kap. 16 § ABL ska, om den KBR som lagts fram vid den första kontrollstämman 

inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade 

aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidation, likvidationsfrå-

gan prövas igen på en andra kontrollstämma. Stämman ska hållas inom åtta månader från det 

att den första kontrollstämman hölls. Styrelsen ska också upprätta en ny KBR beräknad en-

ligt 14 § samt låta bolagets revisor granska den. Om KBR inte visar att det finns full täck-

ning för det registrerade aktiekapitalet är stämman skyldig att besluta om att bolaget ska gå i 

likvidation.33  

I 25 kap. 17 § 1 st. ABL stadgas de situationer där allmän domstol ska besluta om tvångs-

likvidation på grund av kapitalbrist hos ett bolag. Likvidationsplikten inträder om en andra 

kontrollstämma inte hålls inom föreskriven tid, dvs. inom åtta månader (se 16 § 1 st.) vilket 

framgår av punkt 1 i paragrafen. Det andra fallet där likvidationsplikt infaller är om den 

KBR som lagts fram vid den andra kontrollstämman inte har granskats av revisor eller inte 

utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst 

det registrerade aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidat-

ion.34 Skyldigheten att låta en revisor granska KBR gäller bara för de bolag som faktiskt har 

en revisor. I bolag där det inte finns någon revisor kan en domstol sålunda inte, på grund 

av att KBR inte har granskats av en revisor, besluta om likvidation. För de fall att en andra 

kontrollstämma har förrättats är det innehållet i KBR som avgör om det råder likvidations-

plikt eller inte. Likvidationsplikten inträder i och med att stämman avslutas, om beslut om 

likvidation inte tagits då.35 Föreligger likvidationsplikt enligt första stycket är styrelsen skyl-

dig att ansöka om likvidation, vilket framgår av 25 kap. 17 § 2 st. ABL. Även enskild styrel-

seledamot, VD, revisor eller aktieägare kan ansöka om likvidation. Bolagets borgenärer är 

                                                
32 Prop. 2000/01:150, s. 95 f. 

33 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 16 § ABL, Karnov, 2016-02-03.    

34 25 kap. 17 § 1 st. 2 p. ABL. 

35 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:43-44. 
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dock inte behöriga att ansöka36. Underlåtenhet att ansöka kan leda till personligt betalnings-

ansvar enligt 25 kap. 18 § ABL, vilket behandlas i avsnitt 2.3.1. Beslut om likvidation kan 

undvikas om det under handläggningen i tingsrätten visas att det egna kapitalet är återställt. 

Det krävs då att en KBR läggs fram som visar på full täckning av det egna kapitalet och 

som har granskats av revisor, samt har lagts fram på en bolagsstämma.37 

2.3 Ansvaret  

2.3.1 Personligt betalningsansvar   

I det följande presenteras det personliga ansvaret för ett aktiebolags företrädare enligt 25 

kap. 18 § ABL. Situationerna i paragrafen ansluter till de skyldigheter som åligger styrelsen 

när det finns skäl att misstänka att en kritisk kapitalbrist uppkommit i bolaget eller när ett 

resultatlöst utmotningsförsök har ägt rum.38 Syftet med bestämmelserna är att tvinga styrel-

sen att övervaka förändringar i bolagets eget kapital samt att i tid ingripa vid en befarad ka-

pitalbrist. Personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser uppkommer för styrelsen om 

de försummar sina skyldigheter enligt 25 kap. 13, 15 eller 17 §§ ABL, vilket framgår av 25 

kap. 18 § 1 st. ABL. Det personliga ansvaret aktualiseras alltså om styrelsen har underlåtit 

att i enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor granska en KBR, sammankalla en 

första kontrollstämma enligt 15 §, eller i enlighet med 17 § ansöka hos tingsrätten om att 

bolaget skall gå i likvidation. Ansvaret är dock inte avhängigt av att någon skada kan kopp-

las till underlåtenheten. Ansvaret är således strängare än styrelseledamöternas skadestånds-

ansvar enligt 29 kap. ABL. Styrelsens ansvar är solidariskt och omfattar de förbindelser 

som uppkommer för bolaget från det att styrelsens underlåtenhet inträder och under den 

tid som underlåtenheten består.39 Om styrelsen företar de i lagen föreskrivna åtgärderna 

som den tidigare har underlåtit, ansvarar inte ledamöterna för de förbindelser som upp-

kommer därefter. Ansvaret kvarstår dock för de förbindelser som uppkommit innan åtgär-

derna vidtogs. Denna ordning torde främja bestämmelsens syfte, som beskrivits ovan, att 

                                                
36 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag – Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL, Andra upplagan, 2015, s. 19 f. 

Lindskog anser att det är anmärkningsvärt att bolagsborgenärerna inte tillskrivits någon talerätt i likvidat-
ionsfrågan, då kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL motiveras med att de är till skydd för borgenärerna.  

37 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 17 § ABL, Karnov, 2016-02-04. 

38 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 18 § ABL, Karnov, 2016-02-08. 

39 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:46-47. 
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sätta press på styrelsens ledamöter att handla i enlighet med lagbestämmelserna samt att ge 

dem incitament att agera i tid.40  

Personligt betalningsansvar kan uppkomma även för annan bolagsföreträdare än styrelsele-

damot, en som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar, vilket 

framgår av 25 kap. 18 § 2 st. ABL. ”Handlar på bolagets vägnar” innebär att den berörde 

utåt sett företräder bolaget i samband med att en rättshandling utförs.41 Även person som 

deltar i ett beslut om att bolaget ska företa en rättshandling under tiden för styrelsens un-

derlåtenhet, oberoende av om det är någon annan som de facto företräder bolaget när 

rättshandlingen företas, får enligt förarbetena anses handla på bolagets vägnar.42 Bestäm-

melsen torde bli tillämplig när en verkställande direktör fortsätter att driva bolaget vidare 

trots att denne känner till styrelsens underlåtenhet. En ledamot i styrelsen som agerar på 

liknande sätt är normalt ansvarig redan enligt paragrafens första stycke. En styrelseledamot 

kan dock, genom att reservera sig mot beslutet att inte upprätta en KBR, visa att han eller 

hon inte har varit försumlig. Om denne ledamot senare bidrar till att företa åtgärder för att 

driva bolaget vidare, kan personligt ansvar enligt andra stycket ändå uppkomma precis på 

samma sätt som för en verkställande direktör. Även andra företrädare kan bli personligt an-

svariga på denna grund, t.ex. en särskild firmatecknare, ett ombud eller en anställd med 

ställningsfullmakt. Personer med en underordnad ställning i bolaget torde undgå ansvar på 

den grund att de saknat kunskap och insikt om styrelsens underlåtenhet.43 

Perioden då ansvaret löper benämns ”medansvarsperiod”, vilket kom till uttryck i NJA 

2012 s. 858. Bedömningen av huruvida en styrelseledamot är medansvarig eller inte görs i 

två steg, ett objektivt och ett subjektivt. Först prövas om de objektiva förutsättningarna för 

ansvar är uppfyllda. I denna första prövning fastställs om det de facto löpte en ansvarspe-

riod vid tiden för uppkomsten av de förpliktelser som medansvar görs gällande för. Om 

det fastställs att en ansvarsperiod löpte, blir nästa prövning om det föreligger någon an-

svarsfrihetsgrund för den aktuella styrelseledamoten.44 

                                                
40 Prop. 2000/01:150, s. 44 och 99. 

41 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 18 § ABL, Karnov, 2016-02-08. 

42 Prop. 2000/01:150, s. 99.  

43 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 18 § ABL, Karnov, 2016-02-10. 

44 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 18 § ABL, Karnov, 2016-02-08. 
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Det personliga ansvaret gäller endast för den som har varit försumlig, vilket framgår av 25 

kap. 18 § 3 st. ABL. Personen som det personliga betalningsansvaret görs gällande mot har 

bevisbördan för att visa att denne inte varit försumlig, det föreligger alltså ett presumtions-

ansvar. Frågan om försumlighet får bedömas utifrån den roll som den aktuelle företrädaren 

hade i bolaget samt vilken information han eller hon hade tillgång till.45 Ansvaret för styrel-

seledamöter bör bedömas med utgångspunkt i vad varje ledamot är skyldig att hålla sig un-

derrättad om vad gäller bolaget (jfr 8 kap. 4 § ABL). Ansvaret för den verkställande direk-

tören får bedömas på motsvarade sätt. I vad mån andra befattningshavare ska anses ha varit 

försumliga torde bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Den som, på grund av sin 

ställning, har ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning och drift torde likställas 

med en styrelseledamot. En person som enbart har en underordnad ställning i bolaget och 

som blivit ombedd att rättshandla å bolagets vägnar anses vanligtvis inte vara försumlig, 

inte ens om personen i fråga varit medveten om att styrelsen åsidosatt sina skyldigheter en-

ligt första stycket.46  

I 25 kap. 18 § 4 st. ABL stadgas undantag för personligt ansvar. I styckets första mening 

föreskrivs att om styrelsen underlåter att - efter att misstanke om kapitalbrist uppstått - 

upprätta en första KBR, kan styrelsen endast bli personligt ansvarig om en faktisk kapital-

brist förelåg vid den tidpunkt då skyldigheten uppkom. Bestämmelsen blir tillämplig endast 

i fall som avses i 25 kap. 13 § 1 p. ABL. Fjärde styckets andra mening stadgar att en före-

trädare kan undgå personligt ansvar om det egna kapitalet återhämtar sig till en nivå som 

ligger över den kritiska gränsen, sedan skyldigheten att upprätta en KBR uppstod. Åter-

hämtningen måste alltså ske före den tidpunkt då KBR senast måste vara upprättad, dvs. 

under den jämförelsevis korta tid som löper från det att misstanke om kapitalbrist uppkom 

till det att en KBR senast ska vara upprättad.47   

I 25 kap. 20 § ABL stadgas de situationer när ansvaret enligt 18 § upphör. Trots att an-

svarsperioden upphör kvarstår ansvaret för tidigare uppkomna förpliktelser, vilket framgår 

av en motsatsvis tolkning av bestämmelsen.48 Enligt 25 kap. 20 a § 1 st. ABL upphör ansva-

ret enligt 18 §, om inte en talan om ansvar väcks inom tre år från uppkomsten av den för-

                                                
45 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:49. 

46 Prop. 2000/01:150, s. 99.  

47 Andersson/Johansson/Skog, Aktiebolagslagen – En kommentar del III, s. 25:49-50.  

48 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 20 § ABL, Karnov, 2016-02-16. 
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pliktelse som ansvaret avser, eller inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha full-

gjorts. Här åsyftas inte att det personliga ansvaret i sin helhet för en viss ansvarsperiod 

upphör, utan stadgandet tar sikte på en specifik situation där en borgenär gör gällande 

medansvar enligt 18 §. Talefristen i första stycket gäller inte för det regressansvar som kan 

uppkomma då, på grund av att det personliga ansvaret är solidariskt, en av de betalningsan-

svariga fullgör mer än sin andel, vilket framgår av 25 kap. 20 a § 2 st. ABL.49 Paragrafens 

tredje stycke stadgar att preskriptionslagen inte är tillämplig på ansvaret enligt 19 §, lagen är 

dock tillämplig vad gäller regressansvaret i paragrafens andra stycke.  

Sammanfattningsvis innebär ovan beskrivna regler att företrädarna har en frist om tolv må-

nader från det att bolagets skyldighet att upprätta KBR uppstod, till det att ansökan om lik-

vidation måste inges till rätten. Det förutsätter dock att de i lagen angivna åtgärderna följs 

under nämnda frist. Tanken är att bolaget under denna frist ska ges möjlighet att läka kapi-

talbristen och återställa aktiekapitalet.50    

2.3.2 Företrädares regressrätt mot företaget 

”Vad en medansvarig har utgett till en bolagsborgenär får han söka åter hos bolaget.”.51 Frasen ger ut-

tryck för att det finns en regressrätt för en företrädare gentemot bolaget. Det finns två möj-

liga grunder för att utöva denna regressrätt. Dels en subrogationsgrundad regressrätt som 

innebär att den medansvarige efter allmänna rättsprinciper subrogerar i bolagsborgenärens 

rätt och dels en avtalsgrundad regressrätt som innebär att regress följer av avtalsförhållan-

det mellan den medansvarige och bolaget. En subrogationsgrundad regressrätt mot bolaget 

föreligger för var och en som har infriat en medansvarsförpliktelse. Huruvida en avtals-

grundad regressrätt föreligger eller inte beror på avtalsförhållandet mellan ansvarssubjektet 

och bolaget. Mot den medansvariges regressanspråk kan bolaget göra gällande samma in-

vändningar som bolaget hade kunnat göra mot bolagsborgenären.52      

 

                                                
49 Samuelsson, Kommentaren till 25 kap. 20 a § ABL, Karnov, 2016-02-16. 

50 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar, s. 20.  

51 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 211, med hänvisning till NJA 2009 s. 221.   

52 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 211 ff. 
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2.3.3 Kritik mot kapitalbristsreglerna  

Kapitalbristsreglerna är inte helt oomtvistade utan har diskuterats och kritiserats av fram-

stående rättsvetare. Lindskog menar att regleringen i 25 kap. ABL inte speglar reglernas 

syfte. Vad som utgör en kritisk kapitalbrist bestäms utifrån det registrerade aktiekapitalet 

och inte med utgångspunkt i bolagets balansomslutning och det faktiska kapitalbehovet. 

Det är inte heller helt givet att det ligger i någons intresse att en kritisk kapitalbrist leder till 

likvidationsplikt. Kapitalbristen kan ha utlösts av en tillfällig svacka och bolaget kan ha 

möjlighet att klara av att läka bristen genom fortsatt drift. Att i detta fall tvinga fram en av-

veckling på grund av medansvarsreglerna kan innebära en betydande värdeförstöring. Lind-

skog menar att ”någon tvingande logik för kapitalskyddsreglerna finns överhuvudtaget 

inte”. Lindskog ifrågasätter om borgenärer överhuvudtaget bör skyddas inom ramen för 

den associationsrättsliga regleringen. Det vore mer naturligt om ett sådant skydd skapades 

genom lagstiftning som generellt syftar till att skydda borgenärerna, främst KL och 11 kap. 

brottsbalken.53 Dotevall menar att kapitalbristregleringen kan kritiseras för att vara osmidig 

och svårtillämpad.54 Missbruk av aktiebolagsformen bör självklart motverkas, dock måste 

varje inskränkning i den grundläggande principen om begränsat ansvar vägas mot risken för 

att benägenheten att starta, bedriva och utveckla bolag minskar. Genom att ha regler om 

personligt ansvar för ett aktiebolags företrädare inskränks principen om begränsat ansvar 

till förmån för skyddet för bolagets borgenärer.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, s. 16 f.  

54 Dotevall, Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, 2015, s. 490.  

55 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar, s. 71.  
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3 Ackord  

3.1 Ackordsinstitutet  

Ackord är en form av skuldnedskrivning som sker genom en uppgörelse mellan gäldenären 

och dennes borgenärer. Ackord innebär att alla fordringar som omfattas av ackordet sätts 

ned till en viss procent av det ursprungliga fordringsbeloppet. Ackordsinstitutet syftar till 

att tjäna såväl borgenärernas som gäldenärernas intressen.56 Ackordsförfarandet reglerades 

tidigare i ackordslagen (1970:847) (AckL). Idag regleras förfarandet i två regelverk, närmare 

bestämt 12 kap. 3-28 §§ KL och 3 kap. LFR. Det finns två typer av ackord, offentligt ack-

ord (även benämnt tvångsackord) och underhandsackord. Underhandsackord har formen 

av en frivillig uppgörelse, medan ett offentligt ackord eller tvångsackord har, som namnet 

avslöjar, inslag av tvång. Ett offentligt ackord innebär att en majoritet av borgenärerna kan 

träffa en ekonomisk uppgörelse med gäldenären avseende dennes skulder, som binder även 

minoritetsborgenärerna. Uppgörelsen innebär att oprioriterade fordringar57 sätts ned med 

en viss angiven procentsats.58 Genom det fastställda ackordet bortfaller de skulder som om-

fattas av ackordet till den del de överstiger ackordsprocenten.59 Offentligt ackord kan ge-

nomföras både under konkurs och under företagsrekonstruktion, det förra är dock mindre 

vanligt.   

3.2 Konkurs 

3.2.1 Syftet med konkursförfarandet   

För att i sista hand garantera efterlevnaden av civilrättsliga regler om betalningsskyldighet 

finns det möjlighet att genom exekution ta i anspråk gäldenärens egendom, för att tillgo-

dose fordringsägarna.60 När gäldenären är insolvent61, det vill säga inte har förmåga att be-

tala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och denna oförmåga inte endast är 

tillfällig, anses alla borgenärer har rätt att delta i exekutionen. Förfarandet kallas för gene-

                                                
56 Gregow/Walin, Ackordslagen m.m., 1972, s. 11 ff. 

57 Jfr 18 § FRL.  

58 Prop. 1995/96:5, Lag om företagsrekonstruktion, s. 115.  

59 SOU 1992:113, Lag om företagsrekonstruktion, s. 123.  

60 Welamson/Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, Elfte upplagan 2013, s. 13.  

61 1 kap. 2 § 2 st. KL.  
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ralexekution och innebär att gäldenärens samtliga tillgångar tvångsvis tas i anspråk för be-

talning av borgenärernas fordringar i den mån det är möjligt, vilket framgår av 1 kap. 1 § 

KL. Denna exekutionsform kallas även för konkurs och regleras i konkurslagen (1987:672). 

Konkursinstitutet är avsett att tillfredsställa ett helt borgenärskollektivs anspråk på en en-

skild gäldenär. En konkurs syftar främst till att avveckla gäldenärens rörelse, sälja tillgång-

arna och fördela överskottet till borgenärerna. Är gäldenären en juridisk person innebär 

konkursen att bolaget likvideras.62    

Konkurslagstiftningen bygger på likhetsprincipen. Principen innebär att borgenärerna ska 

bära förlusten proportionellt i förhållande till deras respektive fordran, då alla borgenärer 

inte kan tillgodoses fullt ut vid en konkurs. En annan viktig funktion med konkursförfa-

randet är att förebygga en ”kapplöpning” om gäldenärens tillgångar mellan borgenärerna. 

Istället ska utrymme ges för en kontrollerad avveckling av gäldenärens tillgångar. Konkurs-

institutet präglas således av ett starkt borgenärsskyddsintresse.63 Genom att samhället ut-

vecklas har dock andra intressen uppmärksammats vid konkurs, bl.a. möjligheterna att upp-

täcka ekonomisk brottslighet samt konkursens verkningar för sysselsättningen. Det är av 

stor vikt att man vid konkurser tar i beaktning de anställdas intressen, samt samhällets in-

tresse av att sysselsättningen hålls uppe i den ort där konkursföretaget bedriver sin verk-

samhet.64 Det finns även andra bisyften med konkurs. Genom förfarandet kan en noggrann 

genomgång av gäldenärens affärer göras och på så vis vidmakthålla moralen i affärslivet. 

För gäldenären har konkurs även den fördelen att denne hindras från att försämra sin eko-

nomiska situation ytterligare. Inte sällan ges en konkursansökan in av en borgenär i syfte att 

få betalt för en enda skuld. Även konkurrerande företag till gäldenären använder konkur-

sansökan för att nå konkurrensmässiga fördelar.65 Många gånger lämnar staten, i rollen som 

skatteborgenär, in en konkursansökan i syfte att gäldenären ska upphöra med sin verksam-

het. Om ett bolag underlåter att betala skatt är det ur ett samhällsperspektiv av stor vikt att 

få bolaget att upphöra med sin rörelse.66 

                                                
62 SOU 2010:2, Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag, s. 39.  

63 SOU 2000:62, Ny konkurstillsyn, s. 105.  

64 Prop. 1978/79:105, Med förslag till ändring i konkurslagen (1921:225) m.m., s. 154. 

65 SOU 2000:62, s. 105 f.   

66 Heuman, Specialprocess – Utsökning och konkurs, Sjunde upplagan, 2014, s. 173.  
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Många konkurser avslutas utan att de oprioriterade borgenärerna får någon utdelning alls 

eller en väldigt liten sådan. Det är alltså oftast endast de borgenärer med förmånsrätt67 som 

får utdelning i en konkurs. Konkursförfarande syftar alltså i viss mån till att klarlägga i vil-

ken utsträckning tillgångarna räcker till de prioriterade fordringsägarna. Det medför att den 

likhetsprincip som sägs utgöra själva grunden i konkursinstitutet i praktiken inte har så stor 

betydelse. Konkursförfarandet har således fått en annan roll än den lagstiftaren avsåg – en 

form av avveckling för olönsamma företag. Förfarandet används alltså i stor utsträckning 

också för rekonstruktion av företag i ekonomisk kris. Lagstiftaren har dock godtagit denna 

dubbla funktion hos konkursinstitutet.68            

3.2.2 Ackord under konkurs  

Under konkursförfarandet kan ackord beviljas för konkursgäldenären. Ett fastställt ackord 

innebär att de fordringar som omfattas av ackordet sätts ned till en viss angiven procent 

och att överstigande skulder bortfaller. Bestämmelserna om ackord under konkurs åter-

finns i 12 kap. 3-28 §§ KL och liknar reglerna i gamla ackordslagen. Genom reglerna om 

ackord kan en borgenärsmajoritet träffa en ekonomisk uppgörelse med konkursgäldenären, 

som binder även borgenärsminoriteten. Till skydd för minoriteten finns dock bestämmelser 

om att det krävs en viss borgenärsmajoritet för att ett ackord ska kunna beviljas. Ackordet 

måste även fastställas av rätten.69 Bestämmelserna om ackord är endast tillämpliga i konkur-

ser i vilka det har beslutats att ett bevakningsförfarande70 ska äga rum, detta enligt 12 kap. 3 

§ KL. Det beror på att ett fastställt ackord är bindande även för okända borgenärer som ef-

ter bevakning haft rätt att rösta om ackordet (jfr 12 kap. 21 § 1 st. KL). En sådan ordning 

förutsätter att alla borgenärer har fått möjligheten att få kännedom om att ett ackord kan 

bli aktuellt samt att de getts tillfälle att anmäla sina fordringar. Rätten kan besluta om be-

vakningsförfarande enbart på den grund att ett ackord ska kunna genomföras.71  

För att ett ackord ska kunna komma till stånd under en konkurs krävs att gäldenären inger 

ett skriftligt och preciserat ackordsförslag till konkursdomstolen, vilket kan utläsas av 12 
                                                
67 Vilka borgenärer som är förmånsberättigade framgår av förmånsrättsordningen i FRL. Förmånsrätten kan 

vara allmän eller särskild.  

68 SOU 2000:62, s. 106.  

69 Heuman, Specialprocess – Utsökning och konkurs, s. 272.  

70 Se 9 kap. 1 § 1 st. KL – Bevakning bör äga rum, om fordringar utan förmånsrätt kan antas erhålla utdelning 
i konkursen. 

71 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:4. 
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kap. 4 § KL.72 Ackordet ska ge likaberättigade borgenärer lika rätt, med undantag av villkor 

om att borgenärer med fordringar intill ett visst belopp ska få full utdelning, vilket framgår 

av 12 kap. 5 § KL. Antalet små fordringar kan vara stort i en konkurs, föregående bestäm-

melse är avsedd att tillämpas när det bedöms vara till fördel för ackordsförhandlingen att ge 

borgenärer med små fordringsbelopp full utdelning. Genom att hålla dessa borgenärer ut-

anför förfarandet, görs förfarandet mer effektivt. Om ett sådant villkor tas in i ackordsför-

slaget, ska även de borgenärer med större fordringar som deltar i ackordsförhandlingen få 

likvid intill samma belopp. Beloppet bör dock inte fastställas för högt. Det bör alltså inte 

göras ett så stort avsteg från likhetsprincipen att ackordslikviden påverkas i betydande om-

fattning.73 Ackordet måste ge borgenärerna minst 25 procent av fordringens belopp, om 

inte en lägre ackordsprocent godkänns av samtliga kända borgenärer som har bevakat ford-

ran och skulle omfattats av ackordet, eller om det finns synnerliga skäl för lägre utdelning. 

Synnerliga skäl kan vara att gäldenären kommit på obestånd men att detta inte beror på 

eget vållande. Obeståndet kan t.ex. bero på att gäldenären blivit arbetsoförmögen på grund 

av sjukdom eller att hans ekonomi blivit undergrävd till följd av någon annans brottslighet, 

t.ex. förskingring.74 Ett ackordsförslag får tas upp endast om det kommer in till rätten före 

dagen för kungörelsen om utdelningsförslaget. Enligt 12 kap. 6 § KL ska rätten, när ett 

ackordsförslag inkommit, inhämta yttrande från konkursförvaltaren. Förvaltaren ska uttala 

sig om huruvida ackordsförslaget bör tillställas borgenärerna.  

I 12 kap. 11 § KL anges vilka borgenärer som har rätt att delta i ackordsförhandlingen och 

vars fordringar alltså påverkas av ett eventuellt fastställt ackordsbeslut. Det är endast de 

borgenärer som har bevakat sina fordringar som får delta vid ackordsomröstningen. Un-

dantag görs för svarande som med anledning av en återvinningstalan har fått eller kan få en 

fordran mot gäldenären. Denne får delta i omröstningen redan innan processen är avslutad 

och trots att bevakning inte har skett. De borgenärer som kan få täckning för sin fordran 

genom kvittning, eller vars fordran är förenad med förmånsrätt (jfr FRL) deltar inte i om-

röstningen. Om en sådan borgenär helt eller delvis avstår från sin kvittnings- eller förmåns-

rätt har han dock rätt att delta i motsvarade mån.75 Det kan vara intressant för den borge-

                                                
72 Se även Heuman, Specialprocess – Utsökning och konkurs, s. 276.  

73 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:7. 

74 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:5-6. 

75 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:11-12. 
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när som har en till värdet osäker säkerhet.76 Även borgenär vars fordran endast delvis täcks 

av kvittnings- eller förmånsrätt har rätt att delta för återstoden av fordran. En borgenär 

med säkerhet i form av ett återtagandeförbehåll likställs med borgenär som har förmånsrätt 

och deltar således inte i omröstningen.77 Det är alltså borgenärer med oprioriterade ford-

ringar som bevakats som får delta i ackordsomröstningen. I 12 kap. 15 § KL stadgas att det 

krävs en viss borgenärsmajoritet för att ett ackordsförslag ska kunna beviljas. Vilken majo-

ritet som krävs beror på hur stort ackord som gäldenären erbjuder. Ett ackordserbjudande 

som ger minst 50 procent av fordringarnas belopp ska antas om 60 procent av borgenärer-

na till antal och fordringsbelopp godtar förslaget. Är ackordsprocenten lägre än 50 procent 

krävs medgivande från 75 procent av borgenärerna till antal och belopp. Om tillräcklig ma-

joritet uppnås ska rätten fastställa ackordet, vilket framgår av 12 kap. 17 § 2 st. KL. Vad ett 

fastställt ackord får för verkan för borgesman eller annan med gäldenär diskuteras i avsnit-

tet nedan.  

3.2.3 Borgensmans och annan medgäldenärs medansvar vid ackord  

Enligt en allmän rättsprincip riskerar en borgenär som på något sätt efterger sin rätt mot 

gäldenären eller avstår från säkerhet, att inte kunna göra gällande sin rätt gentemot andra 

medansvariga som också svarar för skulden. Följande paragraf utgör ett undantag till 

nämnda princip.78 

12 kap. 22 § KL lyder:  

”En borgenär som har godkänt ett ackordsförslag förlorar inte genom godkännandet sin rätt mot 

borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen.”.  

Nämnda bestämmelse ersatte 169 § i 1921 års konkurslag (1921:225). I ackordsammanhang 

är utgångspunkten att ackordet ska gynna gäldenären och inte beröra andra medgäldenärer. 

Det är en insolvensrättslig princip som kommer till uttryck i förevarande paragraf. Princi-

pen innebär att en medansvarig inte ska komma i åtnjutande av den nedskrivning som till-

kommer huvudgäldenären. En borgenär har således, trots ackordet, rätt att kräva eventuella 

medgäldenärer. Bestämmelsen nämner bokstavligen borgensmän som en grupp av medgäl-

denärer. Att borgensmäns ansvar kvarstår trots ackordet torde på ett sätt vara en självklar-

                                                
76 Heuman, Specialprocess – Utsökning och konkurs, s. 275. 

77 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:12-13.  

78 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:26.  
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het, då borgen är en form av säkerhet och en säkerhet ska kunna tas i anspråk i exempelvis 

en konkurs. Vad gäller övriga grupper av medgäldenärer torde man på goda grunder kunna 

anta att situationen är likadan för andra medgäldenärer vars ansvar vilar på avtalsmässig 

grund, självklart med beaktning av vad som avtalats. Om flera gäldenärer solidariskt svarar 

för en fordran påverkas övriga gäldenärer principiellt inte i så stor utsträckning av att en av 

dem får ett ackord under en konkurs. Om det solidariska ansvaret vilar på legal grund, det 

vill säga är lagstadgat, kan läget vara annorlunda.79 Trots att bestämmelsen medför att bor-

gensmans eller annan medansvarigs ansvar kvarstår oförändrat, blir dennes regressrätt mot 

konkursgäldenären nedsatt i enlighet med ackordet.80 Om den medansvarige har bevakat 

sitt regressanspråk har denne också rätt att rösta om ackordsförslaget, vilket framgår av 12 

kap. 13 § KL.  

3.3 Företagsrekonstruktion  

3.3.1 Syftet med rekonstruktionsförfarandet  

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion infördes år 1996 och reglerar det insolvensrätts-

liga förfarandet företagsrekonstruktion. Syftet bakom lagstiftningen är att skapa förutsätt-

ningar för en slags skuldsanering för i grunden lönsamma företag, samt att minska antalet 

konkurser. Rekonstruktionsförfarandet syftar alltså till att ge företag som befinner sig i en 

nedåtgående trend, men som normalt är lönsamma, en chans att komma ur den ekono-

miska krisen. En företagsrekonstruktion kan innefatta såväl finansiell rekonstruktion som 

rekonstruktion i sak. Rekonstruktion i sak syftar till att förbättra verksamheten och göra 

den lönsam igen, genom att t.ex. ta bort eller förändra en verksamhetsgren. En finansiell 

rekonstruktion utgörs av en uppgörelse mellan bolaget och dess borgenärer vad gäller bola-

gets skulder (ackord).81  

 

 

 

                                                
79 Mellqvist, Kommentaren till 12 kap. 22 § KL, Karnov, 2016-01-19. 

80 Palmér/Savin, Konkurslagen – En kommentar Del II, s. 12:27. 

81 Prop. 1995/96:5, s. 1. 



 

 
24 

Enligt förarbetena till LFR definieras företagsrekonstruktion som:  

 ”ett förfarande som syftar till att ge en näringsidkare som har betalningssvårigheter ett rådrum, 

under vilket han kan vidta åtgärder för att förbättra sin rörelses resultat och möjlighet att förhandla med 

sina borgenärer om ett ackord”.82  

Enligt förarbetena finns det både samhälls- och företagsekonomiska syften med att lagen 

infördes. Det är viktigt att företag i ekonomisk kris i ett tidigt skede får möjlighet att ge-

nomgå en omstrukturering, samtidigt som det ges möjlighet att få sina skulder nedskriva 

för att återfå sin styrka. Det är viktigt att detta sker innan krisen är så långt gången att den 

enda utvägen är avveckling genom konkurs. Konkurs innebär alltid en risk för värdeförstö-

ring. Det finns alltså ett behov av att främja rekonstruktion av företag i ekonomisk kris in-

nan det går så långt att de hamnar på obestånd och går i konkurs. Studier har dock visat att 

det är svårt att få en gäldenär att i tid ansöka om företagsrekonstruktion, innan bolaget 

hamnat på obestånd.83   

3.3.2 Ackord under rekonstruktionsförfarandet  

Ackord under pågående företagsrekonstruktion kan sägas utgöra ett förfarande i förfaran-

det, vilket framgår av att en begäran om ackordsförhandling kan göras under en pågående 

företagsrekonstruktion, alternativt i samband med en ansökan om företagsrekonstruktion 

(jfr 3 kap. 1 § LFR).84 För att ackord ska bli aktuellt krävs alltså att rätten godkänt en ansö-

kan om företagsrekonstruktion. Enligt 1 kap. 1 § LFR krävs, för att kunna ansöka om före-

tagsrekonstruktion, att gäldenärsföretaget i fråga har betalningssvårigheter. En förutsättning 

för att ansökan ska beviljas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna 

skulder eller risk för att en sådan oförmåga inträder inom kort, vilket framgår av 2 kap. 6 § 

LFR. Det krävs således att gäldenären är illikvid eller att det föreligger risk för att gäldenä-

ren blir illikvid inom en snar framtid.85  

Bestämmelserna om ackord under företagsrekonstruktion återfinns i 3 kap. LFR. Regle-

ringen i kapitlet svarar i stora delar mot den gamla ackordslagen från 1970. Med ett fåtal 

undantag införlivades ackordslagen i princip i sin helhet i LFR. En skillnad som infördes 

                                                
82 Prop. 1995/96:5, s. 56.  

83 Prop. 1995/96:5, s. 54. 

84 Prop. 1995/96:5, s. 115.  

85 H. Persson/Karlsson-Tuula, Företagsrekonstruktion – I teori och praktik, Andra upplagan, 2012, s. 54 f.  
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genom LFR är att en lägre dividend än 25 procent kan godtas om det finns särskilda skäl (jfr 

3 kap. 2 § LFR). Enligt ackordslagen krävdes synnerliga skäl för att en lägre dividend än 25 

procent skulle accepteras, något som fortfarande gäller för ackord under konkurs (jfr 12 

kap. 5 § KL). En ytterligare skillnad gäller den borgenärskrets som deltar i ackordsförhand-

lingen. I LFR är det dagen för ansökan om företagsrekonstruktion som är avgörande för 

vilka fordringar som omfattas av ackordet (jfr 3 kap. 3 § LFR). I ackordslagen var det ack-

ordsbeslutet som var avgörande för vilka borgenärer som deltog i ackordsförhandlingen 

och som var bundna av ackordet.86 Syftet med ett ackord är att gäldenären ska kunna till-

tvinga sig en ekonomisk uppgörelse med berörda borgenärer, för det fall då en frivillig ned-

skrivning (underhandsackord) av fordringarna inte kan uppnås.87     

Det finns ett par förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna fastställa ett ack-

ord under en företagsrekonstruktion. Som en första förutsättning krävs att gäldenären, en-

ligt 3 kap. 2 § LFR, kan erbjuda sina borgenärer ett ackord om minst 25 procent av deras 

fordringsbelopp. I förarbetena diskuterades huruvida en lägre dividend än 25 procent skulle 

kunna vara ett alternativ för att öka möjligheterna till rekonstruktion. Lagstiftaren framhäv-

de dock att det inte vore rimligt att öppna upp rekonstruktionsförfarandet för gäldenärsfö-

retag som inte ens kan erbjuda sina borgenärer ett ackord om 25 procent. Syftet med före-

tagsrekonstruktion är ju att företag med en framtida lönsamhetspotential, men som tillfäl-

ligt drabbats av betalningssvårigheter, ska kunna utnyttja förfarandet. Om gäldenärsföreta-

get i fråga inte ens kan betala 25 procent av sina fodringar kan det nog antas sakna denna 

potential. Genom detta uppställda krav ges också domstolen ännu en grund för bedöm-

ningen av om en ansökan om företagsrekonstruktion ska bifallas eller inte. Det finns dock 

undantag till 25 procents-regeln. Om ett ackord på en dividend lägre än 25 procent ska 

kunna antas krävs, antingen att förslaget godkänns av samtliga kända borgenärer eller att 

det föreligger särskilda skäl. Skälet bakom nämnda bestämmelse är att valet mellan ackord 

och konkurs i vissa särskilda fall inte ska avgöras av en tvingande regel om minsta utdelning 

på 25 procent.88 Som exempel på särskilda skäl kan nämnas att om såväl prioriterade som 

                                                
86 H. Persson/Karlsson-Tuula, Företagsrekonstruktion – I teori och praktik, s. 130. 

87 Prop. 1995/96:5, s. 204 f.  

88 Prop. 1995/96:5, s. 116. 
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oprioriterade borgenärer uppenbart gynnas av att de oprioriterade borgenärerna erhåller en 

lägre dividend, vid en jämförelse med vad de skulle kunna erhålla i en konkurs.89  

Det är endast oprioriterade borgenärer som får delta i ackordsförhandlingen och endast de 

borgenärer vars fordringar uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion, vilket 

framgår av 3 kap. 3 § LFR. Fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt (jfr FRL) del-

tar således inte, inte heller fordringar som är förenade med ägarförbe-

håll/återtagandeförbehåll, eller där borgenären kan kvitta för att få täckning för sin fordran. 

Om en sådan borgenär helt eller delvis avstår från sin rätt får han dock delta i ackordsför-

handlingen i motsvarande mån. Borgenär vars fordran endast till viss del täcks till följd av 

förmånsrätt eller genom kvittning, får delta med den återstående delen av fordringen.90 Av 

3 kap. 4 § LFR följer att det krävs en viss borgenärsmajoritet för att ett ackordsförslag ska 

kunna antas, vilken majoritet som krävs varierar beroende på hur stort ackord som gälde-

nären erbjuder. Ett ackordserbjudande som ger minst 50 procent av fordringarnas belopp 

ska antas om 60 procent av borgenärerna till antal och fordringsbelopp godtar förslaget. 

Ett ackordsförslag som ger mindre än 50 procent av fordringsbeloppen kräver medgivande 

från 75 procent av borgenärerna till antal och belopp. Antas ackordsförslaget med erforder-

lig majoritet ska rätten fastställa ackordet, vilket framgår av 3 kap. 23 § 2 st. LFR. Det fast-

ställda ackordet binder alla borgenärer, såväl kända som okända, vilket utläses ur 3 kap. 8 § 

1 st. LFR. Gäldenären har sedan en skyldighet att inom viss tid betala ackordslikviden.91 

Vad ett fastställt ackord, under en företagsrekonstruktion, får för verkan för eventuella 

borgensmän och medgäldenärer diskuteras i följande avsnitt nedan.     

3.3.3 Borgensmans och annan medgäldenärs medansvar vid ackord 

Bestämmelsen i 3 kap. 9 § LFR har en identisk lydelse med bestämmelsen i 12 kap. 22 § 

KL, se avsnitt 3.2.2 ovan. Paragrafen reglerar vad en borgenärs godkännande av ett ackord 

har för inverkan på hans eller hennes rätt att göra fordringen gällande mot andra än gälde-

närsföretaget.92 Bestämmelsen innebär att borgenären, trots ackordet, kan göra gällande sin 

rätt mot borgensmän och andra medgäldenärer som svarar för fordringen. I praktiken be-

tyder det att borgenären har rätt att av en borgensman eller annan medgäldenär kräva att få 
                                                
89 H. Persson/Karlsson-Tuula, Företagsrekonstruktion – I teori och praktik, s. 135 f.  

90 H. Persson/Karlsson-Tuula, Företagsrekonstruktion – I teori och praktik, s. 134.  

91 H. Persson/Karlsson-Tuula, Företagsrekonstruktion – I teori och praktik, s. 138 f.  

92 Prop. 1995/96:5, s. 208. 
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betalt för den del av skulden som satts ned genom ackordet, självklart i enlighet med villko-

ren för borgensåtagandet eller åtagande för medgäldenären. Först och främst måste det så-

ledes utredas vad borgenären i det aktuella fallet har för rätt mot dessa medgäldenärer, oav-

sett om det är ett borgensåtagande eller ett åtagande av annat slag. Borgenärens rätt kan 

självklart på avtalsmässiga grunder påverkas av att gäldenärsföretaget (huvudgäldenären) 

erhåller ett ackord, då det i avtalet parterna emellan kan vara reglerat att ansvaret ska sättas 

ned i enlighet med ackordet. Det är dock i praktiken vanligare att en medgäldenärs ansvar 

är både primärt och solidariskt. Det innebär att medgäldenären svarar för skulden fullt ut 

samt att det inte krävs att huvudgäldenären saknar förmåga eller vilja att betala för att bor-

genären ska kunna kräva medgäldenären. Om viss skuldnedskrivning sker på grund av att 

gäldenärsföretaget erhåller ett ackord påverkar det således normalt inte en borgensmans el-

ler annan medgäldenärs betalningsskyldighet. Det är vanligt att personer i företagets led-

ning alternativt att ägaren eller ägarna tecknar borgen för företagets skulder. De är därmed 

ofta ansvariga för skuldens betalning fullt ut, trots det faktum att företaget (huvudgäldenä-

ren) fått sin betalningsskyldighet reducerad genom ett ackord. Det är, som tidigare sagts, en 

allmän insolvensrättslig princip som kommer till uttryck i 3 kap. 9 § LFR, som går ut på att 

borgensman eller annan medgäldenär inte får tillgodogöra sig den ned- eller avskrivning av 

skulderna som huvudgäldenären kommit i åtnjutande av. Det bör dock påpekas att om gäl-

denärsföretaget betalar ackordslikviden påverkar det borgensmannens eller medgäldenärens 

betalningsansvar i motsvarande utsträckning.93 HD och Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) har kommit med domar som reglerar vissa typer av lagstadgade medansvar och som 

skiljer sig mot det ovan sagda, vilka diskuteras i kapitel 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Hellners/Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar, Andra upplagan, 2013, s. 192 f. 
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4 Medansvar vid ackord 

4.1 Ansvar för borgensmän  

4.1.1 Allmänt om borgen 

Borgen kan definieras som en säkerhet för en förpliktelse som någon annan än borgens-

mannen har skyldighet att utföra.94 Borgensinstitutet fyller en viktig funktion vid kreditgiv-

ning, då det är ett sätt att skapa säkerhet för kreditgivarna. Reglerna på området är få och 

ålderdomliga och praxis fyller en viktig funktion.95 De allmänna bestämmelserna om bor-

gen återfinns i 10 kap. handelsbalken (1736:1232) (HB).  

Det finns olika typer av borgen. I 10 kap. 8 § HB kommer så kallad enkel borgen till ut-

tryck. Enkel borgen innebär att borgensmannen ansvarar för skulden först i andra hand, 

borgensmannens ansvar är således subsidiärt.96 För att borgenären ska kunna kräva bor-

gensmannen fordras att han först har försökt kräva gäldenären men att denne inte har kun-

nat betala, och att denna oförmåga har dokumenterats på ett kvalificerat sätt. Om det är 

oklart vilken typ av borgen som har tecknats för ett visst åtagande presumeras enkel bor-

gen.97  

En annan typ av borgen är proprieborgen, vilken kommer till uttryck i 10 kap. 9 § HB. 

Proprieborgen innebär att borgensmannen har åtagit sig att svara för annans skuld såsom 

sin egen. Till skillnad från enkel borgen måste borgenären vid proprieborgen inte först 

kräva gäldenären på betalning utan han kan, så snart skulden är förfallen till betalning, 

framställa kravet mot borgensmannen direkt. Det måste klart och tydligt framgå att det är 

en proprieborgen som har tecknats. Det görs vanligen genom att det i borgensåtandet ut-

trycks att borgensmannen ansvarar ”såsom för egen skuld”.98  

Om två eller flera personer har tecknat borgen för samma skuld kan ansvaret vara antingen 

delat eller solidariskt. Det gäller både vid enkel borgen och vid proprieborgen. In dubio 

presumeras ansvaret vara solidariskt, med stöd av 10 kap. 11 § HB. Där stadgas att om två 
                                                
94 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, Fjärde upplagan, 2013, s. 24.  

95 Ingvarsson, Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder, JT nr 1 2005/06, s. 125.   

96 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 21.  

97 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 26. 

98 Munukka, Kommentaren till 10 kap. 9 § HB, Karnov, 2016-02-21.   
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eller flera har gått i borgen utan förbehåll om delat ansvar, svarar de en för alla och alla för 

en för åtagandet. Vid enkel borgen är det dock inte solidariskt ansvar mellan huvudgäldenä-

ren och borgensmannen som avses utan borgensmännen emellan, om inte borgensmän-

nens subsidiära ansvar har aktualiserats. Vid proprieborgen sägs att ett solidariskt ansvar 

redan från början föreligger mellan huvudgäldenären och borgensmannen. Om således två 

eller flera personer har tecknat proprieborgen för en och samma skuld anses de tillsam-

mans med huvudgäldenären svara solidariskt för skulden.99 

4.1.2 Borgensåtagandets accessoriska karaktär   

Det är en allmän rättsprincip att en borgensförbindelse är accessorisk till huvudförbindel-

sen.100 Accessoritet innebär att ett rättsförhållande är beroende av ett annat rättsförhållande. 

För att ett borgensåtagande ska bli aktuellt krävs således att det föreligger någon slags hu-

vudförbindelse. Ett borgensåtagande benämns därför som en accessorisk förpliktelse, då 

det är beroende av att ett huvudåtagande finns. Borgensåtagandet är således accessoriskt till 

den huvudförbindelse som finns mellan huvudgäldenären och borgenären. Konsekvensen 

av det blir att om huvudförbindelsen helt eller delvis sätts ned, så sätts borgensåtagandet 

ned i motsvarade mån.101 Det finns dock undantag i lag från denna princip, vilka diskuterats 

ovan (jfr 12 kap. 22 § KL samt 3 kap. 9 § LFR).102 Borgensmannens fortsatta medansvar ef-

ter ett fastställt ackord nämns uttryckligen i bestämmelserna. Borgensmannen ansvarar i 

dessa fall fullt ut enligt sitt ursprungliga borgensåtagande, trots att gäldenären delvis befriats 

från ansvar för skulden genom ett ackord. Det följer således inte undantagslöst av bor-

gensåtagandets accessoriska karaktär att en fordran som inte längre kan göras gällande mot 

huvudgäldenären, inte heller kan göras gällande gentemot en borgensman.103 

4.1.3 Borgensmans regressrätt gentemot huvudgäldenär  

Det är en allmän rättsgrundsats att det finns en regressrätt vid borgen. Denna regressrätt är 

dock motiverad på olika sätt. Vissa hävdar att det finns en för borgensmannen personlig 

regressrätt, samt en ur borgenärens fordran härledd rätt. Det är för framställnings syfte 

                                                
99 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 28 f.  

100 NJA 2005 s. 44. 

101 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 92. 

102 Se avsnitt 3.2.3 samt 3.3.3 ovan.  

103 NJA 2005 s. 44.  
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dock endast motiverat att diskutera den regressrätt som kan härledas från borgenärens rätt. 

Regressrätten kan självklart även regleras i borgensavtalet, men det bortser vi ifrån här. För 

att regressrätten överhuvudtaget ska bli aktuell krävs först och främst att borgensmannen 

presterat, så att huvudgäldenären helt eller delvis befriats från skulden gentemot borgenä-

ren. Om borgensmannen genom betalning infriar huvudgäldenärens skuld inträder denne i 

borgenärens rätt gentemot huvudgäldenären, genom så kallad subrogation. Borgensmannen 

har då inte bättre rätt mot gäldenären än vad borgenären hade. Borgensmannens rätt är så-

ledes begränsad av de invändningar som gäldenären hade kunnat utöva gentemot borgenä-

ren.104 Det får som konsekvens att borgensmannen vid ackord inte har regressrätt gentemot 

gäldenären för det som betalats på den nedsatta delen av fordran.105           

4.1.4 Borgensansvaret vid ackord 

Det står uttryckligen i lagen (jfr 12 kap. 22 § KL samt 3 kap. 9 § LFR) att borgensmäns an-

svar för en fordring kvarstår, trots att en borgenär godkänner ett ackordsförslag. Bestäm-

melserna i KL och LFR är, som tidigare sagts, undantag till principen om borgensåtagan-

dets accessoriska karaktär.106 Om ett ackord beviljas ansvarar borgensmannen för sitt ur-

sprungliga åtagande fullt ut, trots att gäldenären genom ackordet delvis befriats från ansvar 

för skulden. Om huvudgäldenären har fått ett ackord om 50 procent har borgenären kvar 

motsvarande restfordran hos gäldenären, som även borgensmannen svarar för. Borgenären 

kan dessutom av borgensmannen kräva återstående 50 procent av fordringens belopp före 

ackordet, alltså den del som satts ned genom ackordet. Sannolikt är den delen av skulden 

som skrivits ner genom ackordet förfallen till betalning och borgensmannen är då skyldig 

att genast infria den. Om huvudgäldenären fått anstånd med betalningen eller om en amor-

teringsplan lagts upp vad gäller ackordslikviden, kan sannolikt även borgensmannen få an-

stånd med betalningen på den del av skulden som borgenären fortsatt har att kräva av gäl-

denären. Vid enkel borgen följer det redan av att ansvaret är subsidiärt, att borgensmannen 

inte kan krävas om huvudgäldenären har fått anstånd. Det är dock inte helt självklart vad 

gäller proprieborgen. Ackord har som sagt ingen inverkan på borgensansvaret och då 

                                                
104 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 196 ff. 

105 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 252.  

106 Se avsnitt 4.1.2. 
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borde borgensmannen vara skyldig att betala skulden när den förfaller till betalning trots 

anståndet. Walin och Ingvarsson ställer sig dock tveksamma till en sådan ordning.107 

Borgensmannen har till följd av 3 kap. 3 § LFR och 12 kap. 11 § KL rätt att vi ackordsför-

handlingen anmäla regressfordran på grund av vad denne har betalat på huvudfordringen, 

men även en villkorad regressfordran kan anmälas för betalning som senare kan komma att 

infrias.108   

4.2 Ansvar för bolagsmän i handelsbolag 

4.2.1 Medansvaret för bolagsmän  

Ett handelsbolag föreligger om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverk-

samhet i ett bolag, och bolaget har förts in i handelsregistret, vilket kan utläsas av 1 kap. 1 § 

1 st. lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL). Genom registreringen blir bo-

laget en juridisk person med rätt att förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, vilket 

framgår av 1 kap. 4 § BL.109 Till skillnad från företrädare i ett aktiebolag, är bolagsmän i ett 

handelsbolag personligt ansvariga för handelsbolagets förpliktelser. Bolagsformen handels-

bolag är på grund av sin speciella juridiska uppbyggnad inte lämpat för alltför stora företag. 

Bolagsmännens personliga betalningsansvar gör att det varken för kreditgivare eller för bo-

lagsmän är lämpligt att organisera sig i form av ett handelsbolag, där kreditbehovet är stort. 

Det medför stora risker både för kreditgivarna och för bolagsmännen privat. Handelsbo-

lagsformen kan dock erbjuda många fördelar för små och medelstora företag. Att organi-

sera sig i handelsbolag innebär att man undkommer många tvingande regleringar som ställs 

upp för exempelvis aktiebolag. Handelsbolagsmän har också en vidsträckt avtalsfrihet, vil-

ket kan utläsas ur 2 kap. 1 § BL. Det inbördes rättsförhållandet kan således utformas på det 

sätt som är mest ändamålsenligt för just den individuella verksamheten.110  

Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser, vilket framgår av 2 kap. 20 § 1 

st. BL. Bestämmelsen reglerar handelsbolagets och bolagsmännens förhållande gentemot 

tredje man. Ansvaret för bolagsmännen är primärt och solidariskt med handelsbolaget.111 

                                                
107 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 251 ff.  

108 Wallin/Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 252.  

109 Se även Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, Fjärde upplagan, 2008, s. 86 f. 

110 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 33 f.  

111 Af Sandeberg, Kommentaren till 2 kap. 20 § BL, Karnov, 2016-03-15.  
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Medansvaret innebär att en bolagsborgenär kan vända sig direkt till en av bolagsmännen 

och kräva betalning på hela fordringens belopp, utan att först kräva bolaget.112 Bolagsmän-

nens primära och solidariska ansvar är en grundläggande princip för handelsbolagsformen. 

Man hade kunnat tänka sig att ett handelsbolag utan detta medansvar, där borgenärernas 

skydd fick tillgodoses genom det konkursrättsliga regelsystemet. Att medansvaret trots allt 

bestått som kännetecknande för ett handelsbolag torde vara på grund av att aktiebolags-

formen har möjliggjort att driva ett bolag utan personligt ansvar. Medansvaret för handels-

bolagsmän liknar det ansvar som företrädare för ett aktiebolag kan ådra sig enligt kapital-

bristsreglerna i 25 kap. ABL. De två medansvaren vilar dock på olika grunder. Det han-

delsbolagsrättsliga medansvaret syftar till att ge ett direkt borgenärsskydd, medan det aktie-

bolagsrättsliga medansvaret utgör påtryckningsmedel för att få företrädarna att följa det 

handlingsmönster som ABL ställer upp.113 Bestämmelsen i 2 kap. 20 § 1 st. BL är tvingande 

och kan således inte sättas ur spel genom att avtala bort den i bolagsavtalet. Ett sådant av-

talsvillkor blir utan verkan gentemot tredje man. Det finns dock inget som hindrar en en-

skild borgenär från att endast kräva bolaget, eller att endast se bolagsmännen som subsi-

diärt ansvariga för bolagets förpliktelser.114 Bolagsmännens ansvar sträcker sig dock inte 

längre än bolagets, såtillvida inte bolagsmännen åtagit sig ett mer vidsträckt ansvar gente-

mot en viss borgenär. Ansvaret innebär att bolagsmännen har samma skyldigheter som bo-

laget. Medansvaret för bolagsmän är, med andra ord, accessoriskt.115 Det innebär att bo-

lagsmännen kan göra gällande alla invändningar som bolaget hade kunnat göra gentemot 

ett krav. Dessa invändningar kan vara att fordringen ännu inte är förfallen till betalning, el-

ler att bolagets skuld upphört eller minskat genom betalning, kvittning eller preskription.116 

I en medansvarig bolagsmans konkurs får en bolagsborgenär göra gällande fordring som 

han har hos bolaget.117 I 2 kap. 20 § 2 st. BL stadgas dock att:  

   ”I en bolagsmans konkurs ska utdelning för en bolagsborgenärs fordran beräknas på fordringens belopp 

efter avdrag för vad bolagsborgenären kan få ut av bolaget.”.  

                                                
112 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 190. 

113 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, Andra upplagan, 2010, s. 462 f.  

114 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 190. 

115 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 473.  

116 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 191 f.   

117 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 491. 



 

 
33 

Bestämmelsen innebär alltså att bolagsborgenären i en bolagsmans konkurs ska, från sin 

fordran, dra av det belopp som han uppburit i bolagets konkurs. Regeln avviker från vad 

som annars gäller för solidariskt ansvariga gäldenärer. Konsekvensen blir att bestämmelser-

na i 5 kap. 4-8 §§ KL, som reglerar utdelning i konkurs på fordringar mot flera solidariskt 

ansvariga gäldenärer, inte gäller i den aktuella situationen. Konkurslagens regler blir dock 

tillämpliga i bolagsmans konkurs vad gäller betalning som bolagsborgenär erhållit av annan 

bolagsman i dennes konkurs.118  

4.2.2 Bolagsmans regressrätt gentemot bolaget 

Vad en medansvarig bolagsman tvingas betala till en bolagsborgenär har han rätt att kräva 

åter av bolaget. Det föreligger således en regressrätt för bolagsmän gentemot handelsbola-

get. Det finns två grunder för regressrätten. Bolagsmannen kan enligt allmänna rättsprinci-

per träda in i bolagsborgenärernas rätt, en subrogationsgrundad regressrätt. Det finns även 

en avtalsgrundad regressrätt, där regressrätten anses som ett utflöde av bolagsavtalet. Bola-

get kan gentemot den medansvariges regressanspråk göra gällande samma invändningar 

som bolaget hade kunnat framställa mot bolagsborgenären.119             

4.2.3 NJA 1989 s. 92 

Frågan i målet gällde huruvida principen, att ett godkänt ackord inte påverkar borgenärer-

nas rätt gentemot borgensmän och andra medgäldenärer, ska gälla i fråga om bolagsmän i 

handelsbolag eller om ansvaret för bolagets skulder ska bedömas på annat sätt.  

Svarandena i målet var bolagsmän i ett handelsbolag. Käranden hade en fordran på han-

delsbolaget om 101 360 kr. Efter ansökan av handelsbolaget fastställdes ett ackord om 30 

procent, innebärande att oprioriterade borgenärer skulle erhålla 30 procent av sina ur-

sprungliga fordringar. Käranden åberopade 21 § AckL och menade att bolagsmännen 

skulle ersätta den del av fordringen som inte erlades genom ackordet, dvs. den del som 

satts ned. Svaranden bestred yrkandet på den grund att han såsom bolagsman inte i vidare 

mån än handelsbolaget svarar för handelsbolagets skulder.   

Tingsrätten anför i domskälen att det i äldre rättsfall (jfr NJA 1881 s. 140 och 428) har an-

setts att ett fastställt ackord i ett handelsbolags konkurs inte skulle medföra någon in-

                                                
118 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 198 f.  

119 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 487 f.  
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skränkning i bolagsmännens ansvar för handelsbolagets skuld. Dock menar Kallenberg att 

den ståndpunkt som uttrycks i rättsfallen från 1881 inte kan upprätthållas efter tillkomsten 

av lag om handelsbolag och enkla bolag år 1980. Enligt Kallenberg intar nämnda lag den 

ståndpunkten att bolagsmännen är subjekt för bolagsförbindelserna. En konsekvens av det 

synsättet är att ett ackord i ett handelsbolags konkurs binder borgenärerna i förhållande till 

både bolaget och bolagsmännen. Nial har behandlat frågan om bolagsmans ansvar för han-

delsbolagets förpliktelser och uttalat att bolagsmän, gentemot ett krav på grund av en av 

bolagets förbindelse, kan göra gällande alla invändningar som tillkommer bolaget. Som ex-

empel nämns att bolagets skuld har upphört eller minskat genom betalning, kvittning, pre-

skription eller tvångsackord. Tingsrätten finner i NJA 1989 s. 92 att bolagsmäns förhål-

lande till handelsbolaget är av sådan natur att bolagsmän inte är att hänföra till den krets av 

subjekt som nämns i 21 § ackordslagen. En borgenär kan därför inte av bolagsman utfå vad 

han genom ackordet avstått i förhållande till handelsbolaget.  

HD inleder i domskälen med att konstatera att bolagsmän i handelsbolag är solidariskt an-

svariga för bolagets förpliktelser enligt 2 kap. 20 § 1 st. BL. Detta ansvar har sin grund i den 

speciella relation som råder mellan ett handelsbolag och dess bolagsmän. Denna speciella 

relation illustreras även av 2 kap. 20 § 2 st. BL, där det framgår att utdelning i en bolags-

mans konkurs för en bolagsborgenärs fordran ska beräknas på fordringens belopp efter av-

drag för vad borgenären har kunnat få ut av bolaget. Vidare uttalar HD att trots att bo-

lagsmän har ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser kan detta ansvar inte gå utöver 

det ansvar som åvilar bolaget självt. Det föreligger en speciell identitet mellan bolaget och 

bolagsmännen, vilket gör att bolagsmännen mot ett krav från en borgenär alltid kan göra 

gällande samma invändningar som bolaget själv hade kunnat göra. Detta innebär att bo-

lagsmän kan åberopa att bolagets skuld har nedskrivits på grund av betalning eller på annan 

grund. Det skulle i och med denna princip inte vara förenligt att anse att bolagsmän har ett 

fortsatt ansvar för förpliktelser från vilka bolaget har befriats ansvar genom ett ackord i el-

ler utom konkurs. HD ogillade därmed käromålet.  

4.2.4 Sammanfattning av rättsläget 

En vanligt förekommande uppfattning torde vara att den som har en fordran på ett han-

delsbolag inte behöver kräva att bolagsmännen går i borgen för bolagets förpliktelser, då 

bolagsmännens ansvar ändå är primärt och solidariskt. HD:s avgörande från år 1989 visar 

dock att en bolagsmans ansvar är mer begränsat än borgensmannens. Det kan därför vara 
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av stor vikt att som bolagsborgenär också kräva att bolagsmännen går i borgen för bolagets 

förpliktelser. Borgensansvaret påverkas ju normalt inte av ett beslutat ackord (jfr 12 kap. 22 

§ KL och 3 kap. 9 § LFR). Borgenären kan även efter beviljat ackord kräva betalning av 

borgensmannen med stöd av borgensåtagandet, för den del av skulden som skrivits ned 

genom ackordet.120 Lindskog menar att den i rättsfallet fastslagna rättsprincipen är i linje 

med ett handelsbolagsrättsligt synsätt men att det ur en ackordsrättslig synvinkel kan ifråga-

sättas, då principen går emot bestämmelsen i 3 kap. 9 § LFR. Lindskog ifrågasätter om det 

inte bör genomföras en rättslägesändring, antingen genom lagstiftning eller genom ett ple-

numavgörande av HD.121     

4.3 Företrädaransvar för skatt 

4.3.1 Den skatterättsliga regleringen   

Företrädare för en juridisk person kan under vissa förutsättningar åläggas ansvar att betala 

den juridiska personens skatteskulder. Företrädaransvaret för skatt reglerades tidigare i 12 

kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483). Sedan år 2012 regleras ansvaret istället i skatte-

förfarandelagen (2011:1244) (SFL). Bestämmelsen i SBL har delats upp på två paragrafer i 

den nu gällande lagen, närmare bestämt 59 kap. 12-13 §§ SFL.122 Syftet med bestämmelser-

na är att skapa förutsättningar för att förhindra att juridiska personer medvetet låter det 

allmänna stå för kostnader som är hänförliga till verksamheten. Företrädaransvaret ska ses 

som ett incitament för företrädarna att vid betalningssvårigheter försöka tillgodose samtliga 

borgenärers intressen. Företrädarna ska därför i tid vidta åtgärder för att uppnå nämnda 

syften.123 Framställningen tar endast sikte på 59 kap. 13 § SFL. Första stycket i nämnda be-

stämmelse föreskriver att:  

”Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat 

skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller 

avgiften.”.  

                                                
120 Pehrson, Ackord begränsar bolagsmans ansvar, JT nr 2-3 1989/90, s. 339. 

121 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag – En kommentar, s. 477.  

122 Walterson, Kommentaren till 59 kap. 13 § SFL, Karnov, 2016-03-23. 

123 SOU 2002:8, Företrädaransvar, s. 74.  
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Paragrafen reglerar alltså det ansvar som kan åläggas en företrädare för skatt eller avgift 

som den juridiska personen inte har betalt. Vid underlåtenhet att betala skatt eller avgift är 

betalningsskyldigheten knuten till den tidpunkt då skatten eller avgiften ursprungligen 

skulle ha betalats, vilket utläses av 59 kap. 13 § 2 st. SFL.  

Av lagtexten kan utläsas att företrädare för en juridisk person kan bli ansvarig för den juri-

diska personens skatteskulder. Det går dock inte av lagtexten utläsa vem som är att anse 

som företrädare. Av praxis framgår att betalningsskyldigheten normalt läggs på personer i 

den juridiska personens företagsledning. Vad gäller aktiebolag omfattas i företrädarkretsen 

normalt legala företrädare såsom VD och enskilda styrelseledamöter, men även faktiska fö-

reträdare omfattas.124 Med faktisk företrädare avses en person med ett bestämmande infly-

tande över bolaget ifråga och som har ett väsentligt ekonomiskt intresse i verksamheten. 

En aktieägare eller annan person kan således bli föremål för företrädaransvar.125 Det är den 

faktiska maktpositionen och möjligheten att påverka förvaltningen i den juridiska personen 

som är det avgörande för vem som är att anse som företrädare.126   

Ansvaret för att betala skatt eller avgift åvilar primärt den juridiska personen men en före-

trädare kan alltså tillsammans med den juridiska personen bli solidariskt ansvarig för den 

obetalda skatten eller avgiften. Av förarbetena framgår att ansvaret är accessoriskt, där fö-

reskrivs att ”Företrädaransvaret sträcker sig inte längre än den juridiska personens betalningsskyldig-

het.”. Det får till följd att om den juridiska personens skatteskuld sätts ned minskar företrä-

daransvaret i motsvarande mån.127 För att företrädaransvaret ska kunna göras gällande 

krävs att företrädaren med uppsåt eller genom grov oaktsamhet underlåtit att betala in skatten. 

I praxis har företrädaransvaret för skatt tillämpats mycket strängt. För att företrädarna ska 

undgå ansvar måste de senast samma dag som skatteskulden förfaller till betalning, vidta 

åtgärder för avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intres-

sen128. De enda åtgärder som i princip godtas är betalningsinställelse, ansökan om företags-

rekonstruktion eller konkurs. En försummelse att vidta någon av dessa åtgärder har i praxis 

                                                
124 Walterson, Kommentaren till 59 kap. 12 § SFL, Karnov, 2016-03-23. Se även Persson Österman, Svernlöv, 

Skatterättsligt företrädaransvar, s. 7.   

125 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar, s. 31.  

126 Prop. 2002/03:128, Företrädaransvar m.m., s. 24.  

127 Prop. 2002/03:128 s. 37. 

128 Se NJA 1969 s. 326.  
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lett till att rekvisitet grov oaktsamhet ansetts uppfyllt.129 Utgångspunkten är således att per-

sonligt betalningsansvar föreligger för en företrädare om skatten inte är betald i tid och fö-

reträdaren innan skattens förfallodag inte har vidtagit erforderliga avvecklingsåtgärder.130 

Det är således ett strängt ansvar som åvilar företrädarna. Av 59 kap. 21 § SFL framgår att 

en företrädare som har betalat skatt eller avgift till följd av företrädaransvaret, har rätt att 

regressvis kräva den juridiska personen på beloppet. 

4.3.2 Företrädaransvar för skatt vid ackord 

Rättsverkningarna för en medansvarig vid ackord regleras som sagt i 12 kap. 22 § KL och 3 

kap. 9 § LFR. Bestämmelserna ger uttryck för den insolvensrättsliga princip som säger att 

en medgäldenär inte ska komma i åtnjutande av den ned- eller avskrivning som beviljats för 

huvudgäldenären. I insolvensrättsliga förarbeten131 har det diskuterats huruvida principen 

gäller även i förhållande företrädaransvaret för skatt. Det framhölls bl.a. att insolvenslag-

stiftningen måste förbättras ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Det är av stor vikt att 

seriösa företagare snabbt kan komma tillbaka efter en konkurs eller att kunna fortsätta sin 

verksamhet efter en rekonstruktion utan betungande efterverkningar. Detta motiverar ett 

avsteg från den insolvensrättsliga principen vad gäller skatter och avgifter. Ett undantag ut-

gör även ett viktigt incitament för en företrädare för en juridisk person att arbeta för en 

lyckad rekonstruktion. I förarbetena ansåg man att medansvaret för företrädare avseende 

den juridiska personens skatter inte ska omfatta sådana belopp som genom ackord skrivits 

ned.132 Ifrågavarande uppfattning har bekräftats i praxis, i HFD 2015 ref. 19. I rättsfallet 

framkom att om den juridiska personens betalningsansvar har satts ned genom ett ackord 

är företrädarens ansvar – och regressrätt enligt 59 kap. 21 § SFL – begränsad i motsvarande 

mån.133 Ett referat av domen presenteras i avsnitt 4.3.3 nedan.   

                                                
129 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar, s. 5.   

130 Persson Österman/Svernlöv, Skatterättsligt företrädaransvar, s. 29.  

131 Se bl.a. SOU 2010:2, s. 454 f. 

132 SOU 2010:2, s. 454 f.  

133 HFD 2015 ref. 19. 
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4.3.3 HFD 2015 ref. 19  

Frågan i målet gällde huruvida företrädaransvaret för skatt kan göras gällande för den del av 

ett aktiebolags skatteskuld som skrivits ned genom ett ackord under en företagsrekon-

struktion.  

Tingsrätten beslutade om företagsrekonstruktion den 21 oktober 2011 efter egen ansökan 

av Södertälje Målericentral AB (bolaget). Den 11 juni 2012 fastställde tingsrätten ett ackord 

grundat på ett ackordsförslag som Skatteverket (SKV) hade röstat nej till. Ackordet innebar 

att borgenärer med oprioriterade fordringar skulle få betalt med 50 procent av fordringens 

belopp. SKV yrkade, med stöd av 3 kap. 9 § LFR, att företrädarna skulle förpliktas att be-

tala den del av skatteskulden som satts ned genom ackordet. Käranden invände att företrä-

daransvar inte kunde fastställas för de aktuella skattefordringarna då de omfattades av ett 

ackord.  

HFD anför att det av praxis framgår att den princip som kommer till uttryck i 3 kap. 9 § 

LFR inte gäller undantagslöst. HFD diskuterar rättsfallet NJA 1989 s. 92, att HD där kom 

fram till att bolagsmän i handelsbolag inte har ett fortsatt ansvar gentemot bolagets borge-

närer, avseende förpliktelser från vilka bolaget befriats ansvar genom ackord. HFD menar 

dock även att bestämmelsen i 3 kap. 9 § LFR är generellt utformad och inte utesluter en 

tillämpning vid företrädaransvaret för skatt.  

Enligt reglerna i den dåvarande 12 kap. 6 och 6a §§ SBL, nuvarande 59 kap. 13 § SFL, gäl-

ler att företrädaren tillsammans med den juridiska personen är ansvarig för att betala de för-

fallna skatteskulderna. HFD menar dock att detta inte betyder att ansvaren alltid följs åt. 

Enligt preskriptionsreglerna för skattefordringar kan en fordran som preskriberats gente-

mot den juridiska personen vara gällande i förhållande till företrädaren.  

HFD drar paralleller till borgensinstitutet och redogör för att en borgensman eller annan 

medansvarig som i gäldenärens ställe betalar en fordran övertar borgenärens rätt i förhål-

lande till gäldenären (subrogation). Om gäldenärens skuld har satts ned till följd av ett ack-

ord under en företagsrekonstruktion, kan inte borgensmannen regressvis kräva gäldenären 

på vad han har betalat på den del av skulden som gäldenären har befriats ansvar från ge-

nom ackordet. Om ordningen inte var på det sättet skulle ackordsresultat sättas ur spel. Fö-

reträdare har enligt dåvarande 12 kap. 12 § 1 st. SBL, nuvarande 59 kap. 21 § SFL, en 

lagstadgad regressrätt. En företrädare som blivit tvungen att betala skatt som hänför sig till 

den juridiska personen har således rätt att regressvis kräva den juridiska personen på be-
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loppet. Om regeln i 12 kap. 12 § 1 st. SBL (59 kap. 21 § SFL) tillämpas efter ett ackordsför-

farande under en företagsrekonstruktion kan den juridiska personen regressvis, trots ackor-

det, krävas på fordringens hela belopp. En sådan ordning är enligt HFD inte förenlig med 

ändamålet med en företagsrekonstruktion.  

Mot denna bakgrund menar HFD att företrädarens rätt till regress i en sådan situation bör 

omfatta endast det belopp som den juridiska personen ansvarar för efter ackordet. Med an-

ledning av detta måste företrädarens betalningsskyldighet i motsvarade mån vara begränsad. 

HFD avslår därmed SKV talan om personligt betalningsansvar för bolagets företrädare. 

4.3.4 Sammanfattning av rättsläget  

Domen i HFD 2015 ref. 19 innebär en begränsning av det ansvar som kan åläggas företrä-

dare för den juridiska personens skatteskulder. Företrädaransvaret för skatt i nuvarande 59 

kap. 13 § SFL kan således inte göras gällande för den del av ett aktiebolags skatteskuld som 

skrivits ned genom ett ackord. Domen medför även en klarhet vad gäller tolkningen av 

medansvaret i 3 kap. 9 § LFR, vilket även får betydelse för bestämmelsen i 12 kap. 22 § KL, 

då bestämmelserna är identiska i sin formulering. Advokaten och adj. professorn Börje 

Leidhammar skriver att domen innebär en värdefull vägledning för bedömningen av ackor-

dets inverkan på företrädaransvaret i stort. Han menar att domen kan få betydelse för före-

trädaransvarets omfattning vid exempelvis konkurser och likvidationer.134       

4.4 Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord 

4.4.1 Skatteverkets ställningstagande  

För staten förändrades betydelsen av ackord avsevärt år 2004, då förmånsrätten för skatter 

och avgifter avskaffades. Staten, såsom skatteborgenär, deltar sedan dess fullt ut vid en 

ackordsförhandling. SKV får, enligt 4 § 1 st. lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av 

vissa borgenärsuppgifter, anta förslag om ackord om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt 

för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av 

någon annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. SKV menar att såväl 

tidigare som nuvarande regler om fortsatt medansvar för borgensmän och andra medgäl-

denärer vid ackord ger uttryck för en allmän insolvensrättslig princip. Principen går ut på 

                                                
134 http://www.leidhammar.com/blog/20150407hfd-mal-nr-3143-3144-13-foretradaransvar-vid-offentligt-

ackord, nedladdad 2016-04-26.  
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att en borgensman eller annan medgäldenär inte åtnjuter den ned- eller avskrivning av hu-

vudgäldenärens skulder som tillkommer huvudgäldenären själv. Om företrädaransvaret un-

dantas från denna princip, torde det innebära att det finns en begränsning i reglernas till-

lämplighet; att medansvaret förutsätts vila på obligationsrättslig grund. Det vill säga att det 

ska vara fråga om ett ”åtaget” medansvar enligt avtal, eller att medansvaret förutsätts vara 

primärt och inte enbart solidariskt. SKV menar att varken tidigare eller nuvarande ordaly-

delser ger för handen någon sådan begränsning i medansvaret. Sammantaget anser SKV att 

reglerna om fortsatt medansvar i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR omfattar även med-

ansvar i form av ett företrädaransvar. SKV anser således att företrädare för ett aktiebolag är 

ansvariga för den del av aktiebolagets skuld som satts ned vid ett ackord. SKV menar att 

Göta Hovrätt, i nedan refererade rättsfall (T-158/96), fann att dåvarande 21 § AckL var till-

lämplig på ett medansvar enligt nuvarande 25 kap. 18 § ABL.135  

4.4.2 Göta Hovrätt T-158/96 

Det i målet aktuella Driftbolaget (svaranden) startade 1990. Under hösten 1991 tvingades 

styrelseledamöterna i Driftbolaget att göra ett aktieägartillskott på 1 863 530 kr. Driftbola-

get ställde sedan in sina betalningar i april 1992 och erbjöd sina oprioriterade borgenärer ett 

underhandsackord. Erbjudandet accepterades dock inte. Driftbolaget inledde under våren 

1993 ett nytt ackordsförfarande, denna gång enligt ackordslagen. Ett ackordsförslag antogs 

i juli samma år och innebar att alla fordringsägare, vars fordran översteg 12 000 kr, skulle få 

25 procent av fordringens belopp. Allbyggarna (käranden) yrkar på att svarandena, Driftbo-

lagets företrädare, solidariskt ska utge 687 591 kr jämte ränta. Det yrkade beloppet utgör 

skillnaden mellan Allbyggarnas ursprungliga fordran och det belopp som Driftbolaget har 

betalat enligt det av tingsrätten fastställda ackordet. 

Avtalet med Allbyggarna ingicks våren år 1991. Som grund för käromålet har Allbyggarna 

åberopat att Driftbolagets aktiekapital den 31 dec 1990 var förbrukat flera gånger om och 

att det därför har ålegat styrelsen att ofördröjligen upprätta en KBR enligt 13 kap. 2 § 

ÄABL. Genom att inte upprätta en KBR har styrelsen ådragit sig personligt och solidariskt 

ansvar för bolagets förpliktelser från den tidpunkten. Driftbolaget menar att bolagets aktie-

kapital inte var förbrukat till mer än hälften per den 31 dec 1990 och att man vid denna 

tidpunkt inte heller hade skäl att anta att aktiekapitalet var förbrukat till mer än hälften. Om 

                                                
135 SKV:s Ställningstagande, Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen, Dnr: 130 

638476-04/111, 2004-11-03. 
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en KBR hade upprättats vid denna tidpunkt hade den utvisat att hela aktiekapitalet var i 

behåll, då Driftbolaget enligt bokföringslagen hade möjlighet att aktivera kostnader om 460 

718 kr. Även om en KBR hade upprättats och utvisat att mer än hälften av det registrerade 

aktiekapitalet var förbrukat skulle Driftbolaget ha utnyttjat den möjlighet som lagen före-

skriver, att driva verksamheten vidare under åtta månader. Driftbolaget anför att Allbyg-

garna, genom det av tingsrätten fastställda ackordet, har förlorat sin rätt att kräva styrelse-

ledamöterna i Driftbolaget på den delen av fordran som satts ned genom ackordet. Till 

stöd för sitt bestridande åberopar Driftbolaget NJA 1989 s. 92136.  

Tingsrätten finner att en jämförelse med 1989 års fall inte kan företas, då styrelseledamöter 

i ett aktiebolag inte bör jämställas med bolagsmän i ett handelsbolag. Fastställandet av ack-

ordet bör därmed inte kunna fria svarandena från den betalningsskyldighet som åligger dem 

för den del av Allbyggarnas fordran som satts ned genom ackordet. Tingsrätten finner att 

svarandena är personligt och solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser och därmed 

även för den del som skrivits ned genom ackordet.  

Hovrätten menar att man i NJA 1989 s. 92 inte gjorde avsteg från huvudregeln i 21 § AckL, 

utan att det av HD:s motivering framgår att utgången i målet beror på de särskilda ansvars-

förhållanden som råder i ett handelsbolag. Hovrätten menar att det varken i vägledande 

rättsfall eller i rättsvetenskapen har uttalats att den i 1989 års fall antagna rättsgrundsatsen 

ska gälla även i andra associationer där det råder andra ansvarsförhållanden. I likhet med 

tingsrätten anser hovrätten att ovan nämnda rättsfall inte kan appliceras på den särskilda 

ansvarssituation som regleras i 13 kap. 2 § ÄABL. Hovrätten fastslår att Allbyggarna till 

följd av ackordet inte har förlorat sin rätt mot Driftbolagets företrädare. Företrädarna för 

Driftbolaget överklagar domslutet till HD. HD beviljar dock inte prövningstillstånd i målet.  

4.4.3 Sammanfattning av rättsläget  

Med utgångspunkt i hovrättsfall T-158/96 i föregående avsnitt, skulle svaret på frågeställ-

ningen i uppsatsens syfte vara att företrädare för ett aktiebolag, med stöd av 25 kap. 18 § 

ABL, kan bli ansvarig för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett ackord. 

Rättsfallet bör dock granskas med, till viss del, kritiska ögon. Dels för att rättsfallet i huvud-

sak inte behandlar just uppsatsen frågeställning och dels för att domstolens argumentation 

beträffande den aktuella frågan är undermålig. Att argumentationen är undermålig kan bero 

                                                
136 Rättsfallet diskuteras i avsnitt 4.2.3 ovan. 
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på just det, att den huvudsakliga rättsfrågan som behandlades i målet var om bolagets före-

trädare ansågs ansvariga enligt kapitalbristreglerna och inte huruvida företrädarna kunde bli 

ansvariga för del av skulden som satts ned genom ackordet. Även det faktum att fallet är 

från en underrätt tas i beaktning vid granskningen av rättsfallet. Något som kan diskuteras 

är också domstolens formulering. Tingsrätten skriver att fastställandet av ackordet inte bör 

befria företrädarna från den betalningsskyldighet som åligger dem. Det indikerar att rättslä-

get inte är helt klart, utan att det kan finnas fall där ett ackord kan befria företrädare från 

betalningsskyldighet för den del av skulden som skrivits ned. Det får ändå förutsättas att 

domstolen är medveten om sin formulering och att användningen av bör istället för ett kon-

staterande är ett avsiktligt val. Hovrätten menar att det inte har uttalats att den antagna 

rättsgrundsatsen i 1989 års rättsfall ska gälla även i andra associationer med en annan an-

svarsfördelning. Hovrätten avslutar med att konstatera att rättsfallet inte kan åberopas på 

det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. Hovrätten har i domskälen endast utgått från 

1989 års rättsfall, det har således inte gjorts någon grundlig utredning vilka medansvar som 

dåvarande 21 § AckL faktiskt omfattar. Det har även efter hovrättsfallet kommit en dom 

från HFD vad avser företrädaransvaret för skatt, som diskuterats i avsnitt 4.3.4 ovan (HFD 

2015 ref. 19). HFD slog fast att en företrädare inte kan bli personligt ansvarig för skatt eller 

avgift som aktiebolaget befriats från ansvar genom ett ackord. Domen går således emot 

domslutet i hovrättsfallet. Detta gör att hovrättsdomen möjligen kan ifrågasättas ännu mer. 

Det är oturligt att HD inte beviljade prövningstillstånd i det ovan refererade hovrättsmålet. 

Det kan bero på att den huvudsakliga rättsfrågan i målet inte handlade om det aktiebolags-

rättsliga företrädaransvarets tillämpning vid ackord, vilken är den oklara rättsfrågan i sam-

manhanget. Det hade varit av stor vikt för rättsutvecklingen om ett liknande fall togs upp 

till prövning i HD, då rättsläget just nu innebär en stor osäkerhet både för ett aktiebolags 

företrädare personligen och för bolagets borgenärer.  
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5 Analys av det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret 

vid ackord 

5.1 Jämförelse med borgensansvaret  

Borgensmannens fortsatta ansvar vid ackord är det enda medansvar som uttryckligen 

nämns i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR. Borgensmannen är alltså den enda medansva-

riga som vi med säkerhet kan säga är ansvarig även för den del av en huvudgäldenärs ford-

ran som satts ned genom ett ackord, med reservation för vad som reglerats i borgensavta-

let. Ett borgensåtagande är en avtalsrelation mellan borgensmannen och huvudgäldenären, 

som säkerhet för en förpliktelse mellan huvudgäldenären och dennes borgenär. Borgensan-

svaret är således ett avtalsreglerat medansvar, medan det aktiebolagsrättsliga företrädaran-

svaret är ett lagstadgat medansvar. Ansvaren skiljer sig således åt på den punkten. Det är 

oklart om lagstiftaren åsyftade en generell tillämpning av rättsregeln i 12 kap. 22 § KL och 

3 kap. 9 § LFR oavsett avtalsreglerat eller lagstadgat medansvar, eller om det enbart var ett 

avtalsreglerat medansvar som avsågs. I doktrinen sägs att, vad avser övriga grupper av 

medgäldenärer torde man på goda grunder kunna anta att situationen är likadan för alla 

medgäldenärer vars ansvar vilar på avtalsmässig grund.137 Uttalandet ger uttryck för att avtals-

reglerade medansvar torde omfattas av ovan bestämmelser. Även den omständighet att det 

just är borgensmäns ansvar som uttryckligen föreskrivs i bestämmelserna, talar för att det är 

ett avtalsreglerat ansvar som avses. Det är dock mer oklart huruvida lagstadgade medansvar 

omfattas. Ett medansvar som liknar borgensansvaret torde man dock med en viss säkerhet 

kunna sägas omfattas av de båda bestämmelserna. Det ligger därför nära till hands att göra 

en utredning över hur likt det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret är borgensansvaret.   

De likheter som finns mellan ett borgensansvar och ett medansvar enligt ABL är dels an-

svarens solidariska karaktär och dels regressrätten. Vad gäller det solidariska ansvaret så fö-

reskriver ansvarsbestämmelsen i 25 kap. 18 § 1 st. ABL att styrelsens ledamöter solidariskt 

svarar för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid underlåtenheten be-

står. Ett borgensansvar i form av en proprieborgen, som är den vanligaste formen av bor-

gen, är redan i och med ansvarets uppbyggnad ett solidariskt ansvar. Huvudregeln när flera 

                                                
137 Se avsnitt 3.2.3. 
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borgensmän svarar för en och samma förpliktelse är också att de svarar solidariskt, om det 

inte avtalats om delat ansvar.138 Det finns dock aspekter avseende den solidariska karaktä-

ren som skiljer ansvaren åt. En följd av det solidariska borgensansvaret är att borgenären, 

förutsatt att skulden förfallit till betalning, direkt kan kräva borgensmannen utan att först 

kräva huvudgäldenären. Så är inte fallet vid medansvaret enligt ABL, där krävs det även att 

en medansvarsperiod har börjat löpa för att ansvaret ska kunna aktualiseras. Ansvaret enligt 

ABL är således inte primärt och solidariskt såsom ansvaret vid en proprieborgen, utan end-

ast solidariskt. Det kan därför ifrågasättas om lagstiftarens intention med rättsregeln 12 kap. 

22 § KL och 3 kap. 9 § LFR var att bestämmelserna endast skulle omfatta ansvar som är 

både primära och solidariska.   

Vad gäller regressrätten innefattar båda medansvaren en subrogationsgrundad och en av-

talsgrundad regressrätt. Då en avtalsgrundad regress beror på vad parterna avtalat om, dis-

kuteras endast den subrogationsgrundade. En jämförelse mellan de båda medansvarens 

regressrätt torde vara relevant då HFD i HFD 2015 ref. 19 diskuterade regressrätten för 

borgensmän, för att lösa frågan om en företrädare för ett aktiebolag kunde bli ansvarig för 

den del av ett aktiebolags skatteskuld som skrivits ned genom ett ackord. På grund av det 

anförda torde det även vara berättigat att diskutera borgensmäns regressrätt i förhållande 

till det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. Den subrogationsgrundade regressrätten in-

nebär att borgensmannen/företrädaren träder in i borgenärens rätt gentemot bolaget. Bor-

gensmannen/företrädaren har då inte bättre rätt mot gäldenären än vad borgenären hade. 

Borgensmannens/företrädarens rätt är således begränsad av de invändningar som gäldenä-

ren hade kunnat utöva gentemot borgenären. För borgensmannens regressrätt innebär det 

att denne inte regressvis kan kräva huvudgäldenären på det som han betalat på den del av 

skulden som huvudgäldenären befriats ansvar från genom ackordet139. Om ordningen inte 

var på det viset skulle ackordsresultatet sättas ur spel. Om borgensmannen skulle kunna 

kräva huvudgäldenären på hela fordran skulle den lättnad som ett ackord innebär vara helt 

överspelad. Om det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret omfattas av 12 kap. 22 § KL och 

3 kap. 9 § LFR innebär det att företrädaren kan krävas på fordringens hela belopp, trots 

nedskrivningen. Den subrogationsgrundade regressrätten innebär dock att företrädaren 

endast kan kräva bolaget (huvudgäldenären) på den del som inte skrivits ned. Det skulle, 

som ovan skrivits, annars sätta ackordsresultatet ur spel. Frågan är dock om samma lösning 
                                                
138 Se avsnitt 4.1.1.   

139 Se avsnitt 3.2.3.  
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som HFD presenterade i HFD 2015 ref. 19 kan appliceras även på det aktiebolagsrättsliga 

företrädaransvaret. Den aktuella domen innebär att, eftersom regressrätten är begränsad till 

vad borgenären har rätt att kräva av bolaget efter att ett ackord har beviljats, måste företrä-

darens betalningsskyldighet vara begränsad i motsvarande mån. HFD menar att företräda-

rens begränsade betalningsskyldighet är en konsekvens av den begränsade regressrätten. En 

borgensman får alltså stå för den totala fordringen, men kan regressvis av huvudgäldenären 

endast kräva den del av fordran som inte skrivits ned. Frågan är vad som motiverar att en 

borgensmans ansvar ska gå utöver en företrädares personliga betalningsansvar. Ska en före-

trädare enligt ansvarsreglerna i ABL, precis som borgensmannen, vara ansvarig för hela 

fordringen trots nedskrivningen, eller ska företrädarens betalningsskyldighet vara begränsad 

till den del som regressvis kan krävas av huvudgäldenären (bolaget)? Det som kan tala för 

att företrädarens betalningsskyldighet ska vara begränsad är den omständigheten att ett 

borgensansvar är en typ av säkerhet, medan det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret är ett 

borgenärsskydd, vilket diskuteras mer ingående nedan.  

Den insolvensrättsliga principen som 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR ger uttryck för, 

går ut på att en medgäldenär inte ska komma i åtnjutande av den nedskrivning som till-

kommer huvudgäldenären. Borgen är en typ av säkerhet och säkerheter är till för att kunna 

tas i anspråk vid en gäldenärs betalningssvårighet, t.ex. i en konkurs. Företrädaransvaret i 

ABL torde dock inte ses som en säkerhet i den meningen som uttalats i det föregående. För 

att kapitalbristreglerna ska kunna tillämpas krävs att de förutsättningar som reglerna ställer 

upp är uppfyllda. Syftet med kapitalbristreglerna är att fungera som incitament för företrä-

darna att följa de regler som lagen ställer upp, för att på så sätt undvika personligt betal-

ningsansvar snarare än att utgöra en säkerhet. Det ovan anförda talar emot att det aktiebo-

lagsrättsliga företrädaransvaret ska bedömas på motsvarande sätt som borgensansvaret.   

En borgenär med säkerhet i form av ett borgensåtagande kanske är mer villig att gå med på 

ett ackordsförslag, då borgenären trots ackordsförslaget kan kräva borgensmannen på hela 

fordringen. Om ackord beviljats under en företagsrekonstruktion kan det leda till att före-

taget i fråga överlever och undviker att hamna på obestånd och försättas i konkurs. Det kan 

vara ett argument för att företrädaransvaret enligt ABL ska bedömas i likhet med borgens-

ansvaret, då det kan tänkas göra borgenärer mer benägna att godkänna ett ackordsförslag. 

Om ackord istället beviljats under en konkurs är dock företrädarens förmåga att komma 

igen och möjligheten att starta ett nytt bolag i framtiden av stor betydelse. Att personligen 

kräva företrädaren på den del av en skuld som skrivits ned genom ett ackord innebär inte 
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sällan en betungande efterverkning, som försvårar återhämtningen för personen ifråga. Det 

utvidgade ansvaret kan även medföra en ovilja att starta upp ett nytt företag i framtiden, 

vilket har en negativ påverkan på samhällsekonomin och samhället i stort. 

5.2 Jämförelse med ansvaret för bolagsmän i handelsbolag 

Första frågan som måste ställas är om det överhuvudtaget är möjligt att jämföra bolagsmän 

i handelsbolag med företrädare för ett aktiebolag. Det går troligtvis inte att jämföra i sak då 

handelsbolag och aktiebolag har helt olika ansvarsfördelningar. I handelsbolag är bolags-

männen primärt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder, medan det enligt huvudre-

geln råder ansvarsfrihet för ett aktiebolags företrädare. Det finns dock likheter som är 

värda att uppmärksamma. Något som kan tas i beaktning är bl.a. ett uttalande av Lindskog, 

där han framhåller att medansvaret för handelsbolagsmän liknar det ansvar som företrädare 

för ett aktiebolag kan ådra sig enligt kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL. Lindskog är dock av 

åsikten att de två medansvaren vilar på olika grunder. Det handelsbolagsrättsliga medansva-

ret syftar till att ge ett direkt borgenärsskydd, medan det aktiebolagsrättsliga medansvaret 

utgör ett påtryckningsmedel för att få företrädarna att följa det handlingsmönster som ABL 

ställer upp.140 I och med att en ansvarsperiod börja löpa för ett aktiebolagsrättsligt företrä-

daransvar enligt 25 kap. ABL inträder ett primärt och solidariskt ansvar för aktiebolagets 

företrädare. Det kan alltså liknas vid det ansvar som åvilar handelsbolagsmän, som i grun-

den är primärt och solidariskt. Uttalandet gör att det inte är helt uteslutet att göra en jämfö-

relse med bolagsmän i handelsbolag och avgörandet i 1989 års rättsfall.  

Om slutsatsen istället skulle bli att det inte går att göra en jämförelse mellan bolagsmän i 

handelsbolag och företrädare för aktiebolag, bör frågan ställas ifall HD i NJA 1989 s. 92 

gav uttryck för en allmän rättsprincip, som gäller även i andra associationsformer. Det finns 

delade uppfattningar avseende det påståendet. Rättsfrågan i 1989 års rättsfall gällde 

huruvida principen i dåvarande 21 § AckL, att ett fastställt ackord inte påverkar borgenä-

rernas rätt gentemot borgensmän och andra medgäldenärer, skulle gälla i fråga om bolags-

män i handelsbolag eller om ansvaret för bolagets skulder skulle bedömas på annat sätt. 

Tingsrätten gjorde bedömningen att bolagsmäns förhållande till bolaget är av sådan natur 

att bolagsmän inte är att hänföra till den krets av medgäldenärer som avses i 21 § AckL. En 

borgenär kan således inte av en bolagsman kräva vad han genom ackordet avstått från i 

förhållande till bolaget. HD anger i domskälen att det råder en speciell relation mellan ett 
                                                
140 Se avsnitt 4.2.1.  
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handelsbolag och dess bolagsmän, detta till följd av att bolagsmännen är primärt och soli-

dariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. HD menar att ifrågavarande ansvarsfördelning 

inte i alla avseenden kan jämställas med det ansvar, som i andra situationer åvilar flera per-

soner som svarar för ett och samma åtagande. HD påpekar att bolagsmän visserligen har 

ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser, men att detta ansvar inte kan gå utöver de 

skyldigheter som tillkommer bolaget självt. HD menar att det föreligger en slags identitet 

mellan bolagets och bolagsmännens förpliktelser på så vis att bolagsmännen mot ett krav 

alltid kan göra gällande alla invändningar som bolaget hade kunnat göra. Således kan bo-

lagsmän mot ett krav invända att bolagets skuld minskat till följd av ett fastställt ackord. 

HD anför att det, enligt ovan principer, inte hade varit förenligt med ett fortsatt medansvar 

för bolagsmän avseende förpliktelser som bolaget har friats från ansvar genom ett ackord 

inom eller utom konkurs. HD gjorde i målet alltså avsteg från rättsregeln i dåvarande 21 § 

AckL. HD bygger sin motivering på den speciella relation som råder mellan ett handelsbo-

lag och dess bolagsmän, men även principen om medansvarets accessoriska karaktär. Det 

är svårt att, utifrån domskälen, utröna om HD avser att ge uttryck för en allmän rättsprin-

cip eller inte. Det hade varit eftersträvansvärt om HD varit mer tydlig i hur stor räckvidd 

rättsfallet har på medansvar inom andra associationer. En slutsats som dock kan dras av 

avgörandet är att HD undantagit en lagstadgat medansvar från dåvarande 21 § AckL till-

lämpningsområde (nuvarande 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR).   

Förvaltnings- och kammarrätten, i rättsfallet HFD 2015 ref. 19, grundar sina domslut på 

HD:s avgörande från 1989 (NJA 1989 s. 92). De båda instanserna finner att de av HD åbe-

ropade skälen i 1989 års rättsfall för att undanta bolagsmäns medansvar, är fullt ut tillämp-

liga även på företrädaransvaret för skatt. Enligt förvaltningsrättens bedömning innebär 3 

kap. 9 § LFR, som var den aktuella bestämmelsen i målet, inte att företrädaransvaret kan gö-

ras gällande för den del av en skuld som skrivits ned genom ett ackord. Det går dock inte 

att utifrån domskälen utläsa huruvida de två instanserna kommer fram till sina domslut ge-

nom att anse att det går att jämföra företrädare för ett aktiebolag med bolagsmän i ett han-

delsbolag eller om de två instanserna anser att 1989 års rättsfall ger uttryck för en allmän 

rättsprincip som är tillämplig även i andra associationer. Värt att notera är att HFD inte 

bygger sitt domslut på 1989 års rättsfall. På samma gång säger HFD inte heller emot för-

valtnings- och kammarrätten på den punkten. HFD nämner kort 1989 års rättsfall i doms-

kälen genom att uttrycka att det av praxis framgår att den princip som kommer till uttryck i 

3 kap. 9 § LFR inte gäller undantagslöst. Det hade varit ett ypperligt tillfälle för högsta in-
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stans att uttala sig om rättsfallets omfattning och prejudicerande verkan avseende medan-

svaret i associationer med en annan ansvarsfördelning än den som råder i handelsbolag. I 

mål T-158/96 från Göta Hovrätt har svaranden åberopat NJA 1989 s. 92, som grund för 

sitt påstående att käranden genom det fastställda ackordet har förlorat sin rätt att kräva per-

sonligt betalningsansvar för den del av skulden som skrivits ned genom ackordet. Hovrätt-

en menar dock att det av HD:s motivering i 1989 års rättsfall framgår att utgången i målet 

hade sin grund i de särskilda ansvarsförhållanden som råder i ett handelsbolag. Enligt hov-

rätten har det varken i något vägledande rättsfall eller i den rättsvetenskapliga litteraturen 

uttalats att den av HD antagna rättsprincipen i 1989 års rättsfall gäller även i andra associat-

ioner, där det råder andra ansvarsförhållanden. Både tings- och hovrätten i det aktuella må-

let menar att rättsfallet NJA 1989 s. 92 inte kan åberopas vad gäller det aktiebolagsrättsliga 

företrädaransvaret. Vi har alltså skilda uppfattningar från olika instanser hur 1989 års rätts-

fall ska tolkas. Högsta instans har inte uttalat huruvida 1989 års rättsfall ger uttryck för en 

allmän rättsprincip eller inte. Av det anförda kan slutsatsen dras att det inte finns något 

klart svar på den frågan. Det kan dock tilläggas att det inte torde vara helt uteslutet att dra 

paralleller till 1989 års rättsfall, då till synes både förvaltnings- och kammarrätten gjort det i 

HFD 2015 ref. 19.       

Regressrätten är något som förenar de två medansvaren. Både företrädare för ett aktiebolag 

och bolagsmän i ett handelsbolag har en subrogationsgrundad regressrätt gentemot bolaget. 

Den subrogationsgrundade regressrätten innebär att bolagsmannen/företrädaren träder in i 

bolagsborgenärens rätt. Det föreligger dock en invändningsrätt för bolaget och bolaget kan 

således gentemot bolagsmannen/företrädaren göra gällande alla de invändningar som det 

hade kunnat framställa gentemot bolagsborgenären. Handelsbolaget och aktiebolaget kan 

alltså gentemot ett regresskrav från en bolagsman eller företrädare göra gällande att skulden 

minskat genom exempelvis ett ackord, vilket alltså följer av invändningsrätten. Det innebär 

inget problem för bolagsmännen då bolagsborgenären inte kan utkräva den del av skulden 

som skrivits ned genom ackordet, det till följd av avgörandet i 1989 års rättsfall. Det blir 

dock problematiskt för företrädaren om rättsregeln i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR är 

tillämplig på företrädaransvaret i 25 kap. ABL. Konsekvensen skulle bli att företrädaren är 

tvungen att infria hela skulden, inklusive den del som skrivits ned genom ackordet, men 

endast regressvis kunna utkräva den del som motsvarar ackordslikviden av aktiebolaget. 

Något som talar emot en sådan ordning är argument av samhällsekonomisk karaktär. Det 

vore hårt för den enskilde företagaren att bli personligt ansvarig för den del av ett aktiebo-
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lags skuld som satts ned genom ett ackord. Det kan hämma företagaren ifråga att driva sin 

verksamhet vidare efter en rekonstruktion eller att starta nytt efter en konkurs. Det får i sin 

tur konsekvenser för samhället och sysselsättningen, då företagare genom sina bolag syssel-

sätter människor och på sätt bidrar till välfärden.    

Det finns inte helt klara belägg för att man kan göra en jämförelse mellan bolagsmän i han-

delsbolag och företrädare för ett aktiebolag, eller använda sig av avgörandet i 1989 års rätts-

fall för att reda ut det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret vid ackord. Det finns dock inte 

heller klara belägg för att man inte kan det. På samma sätt finns det inte något som helt talar 

för att HD i 1989 års rättsfall gav uttryck för en allmän rättsprincip, men inte heller något 

som helt talar emot det. Det har i rättspraxis och litteraturen uttalats olika uppfattningar av-

seende den frågan. Det ovan anförda ger ändå en indikation på att en jämförelse inte är helt 

utesluten. Det vore som sagt bra med ett uttalande från HD huruvida 1989 års rättsfall ger 

uttryck för en allmän rättsprincip som gäller även i andra typer av associationer, med en 

annan ansvarsfördelning. 

5.3 Jämförelse med företrädaransvaret för skatt 

En jämförelse mellan det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret och företrädaransvaret för 

skatt torde inte vara lika främmande som en jämförelse med bolagsmän i handelsbolag. 

Båda medansvaren innefattar de facto ett personligt betalningsansvar för ett aktiebolags fö-

reträdare. Det som bland annat skiljer ansvaren åt är att företrädaransvaret för skatt har en 

bestämd borgenär, vilket är staten och bestämda fordringstyper, vilka är skatter och avgif-

ter. Det aktiebolagsrättsliga ansvaret omfattar däremot alla typer av fordringar och det finns 

ingen i förväg bestämd borgenär. Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret är således mer 

omfattande, medan det skatterättsliga är mer specifikt.  

Utgångspunkten i jämförelsen är rättsfallet HFD 2015 ref. 19. I rättsfallet hade ett ackord 

under en företagsrekonstruktion fastställts. SKV ville med stöd av 3 kap. 9 § LFR kräva fö-

reträdarna för bolaget på den del av aktiebolagets skatteskuld som skrivits ned genom ack-

ordet. Förvaltningsrätten menar att det saknas uttalanden i praxis och doktrin avseende be-

stämmelsens tillämpning i förhållande till företrädaransvaret för skatt. Vidare skriver för-

valtningsrätten i domskälen att företrädaransvaret för skatt är accessoriskt, vilket innebär 

att en företrädare endast kan bli ansvarig för belopp som bolaget är skyldig att betala. Före-

trädaren kan vid ansvarsprövningen göra gällande samma invändningar som bolaget, t.ex. 

att skulden minskat på grund av betalning eller liknande. Förvaltningsrätten bygger sedan 
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sin motivering på 1989 års fall, där HD fann att bolagsmän i handelsbolag inte omfattades 

av en likalydande bestämmelse till 3 kap. 9 § LFR (jfr 21 § AckL). Förvaltningsrätten menar 

att de skäl som HD anförde för att undanta bolagsmän från fortsatt medansvar, är tillämp-

liga även vad gäller företrädaransvaret för skatt.  

I HFD 2015 ref. 19 gick kammarrätten på förvaltningsrättens linje, att företrädaransvaret 

för skatt är accessoriskt, dvs. att företrädarnas ansvar är avhängigt bolagets ansvar. Kam-

marrätten menar att det framgår redan av lagtexten att ansvaret är accessoriskt, där det står 

att företrädaren tillsammans med den juridiska personen är ansvarig för bolagets skatteskul-

der. Ansvarets accessoriska karaktär framgår även av förarbetena, där det föreskrivs att fö-

reträdaransvaret inte sträcker sig längre än den juridiska personens betalningsskyldighet. 

Om den juridiska personens betalningsskyldighet sätts ned, minskar företrädaransvaret i 

motsvarande mån. Kammarrätten menar att företrädaransvarets accessoriska karaktär är 

central. Kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, hävdar att de skäl HD anförde i 

NJA 1989 s. 92 kan göras gällande även vad gäller företrädaransvaret för skatt. Att en före-

trädare för ett aktiebolag skulle kunna göras ansvarig för skatteskulder som skrivits ned ge-

nom ett ackord skulle strida mot företrädaransvarets accessoriska natur. Om ett sådant un-

dantag vid ackord var lagstiftarens mening med rättsregeln i 3 kap. 9 § LFR, borde det ut-

tryckligen framgått av lagtexten med hänsyn till legalitetsprincipen. Kammarrätten finner 

därför att den insolvensrättsliga princip som kommer till uttryck i 3 kap. 9 § LFR inte är 

tillämplig på företrädaransvaret för skatt. Företrädare kan således inte bli personligt ansva-

rig för den del av ett aktiebolags skatteskuld som skrivits ned genom ett ackord. Kammar-

rätten tillägger att slutsatsen också ligger i linje med de samhällsekonomiska överväganden 

som angetts i förarbetena på det insolvensrättsliga området. Syftet med företagsrekon-

struktion är att minska antalet konkurser, genom att livsdugliga företag ska kunna rekon-

strueras och komma på fötter igen. Dessa syften skulle motverkas ifall företrädarna skulle 

bli ansvariga för den del av skulden som satts ned genom ackordet.  

HFD anför att det av praxis (NJA 1989 s. 92) framkommer att den princip som ges till ut-

tryck i 3 kap. 9 § LFR inte gäller undantagslöst. HFD konstaterar dock även att bestämmel-

sen i 3 kap. 9 § LFR är generellt utformad och således inte utesluter en tillämpning avse-

ende företrädaransvaret för skatt. HFD menar, trots lagtextens formulering ”tillsammans 

med”, att företrädarens och den juridiska personens ansvar inte alltid följs åt. När det gäller 

preskription kan en fordran preskriberas gentemot den juridiska personen men fortfarande 

vara gällande i förhållande till företrädaren. Här verkar det som att HFD tar ställning och 
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menar att företrädaransvarets accessoriska karaktär inte är absolut. HFD går alltså till viss 

del emot det som förvaltnings- och kammarrätten anför om företrädaransvarets accesso-

riska natur. HFD drar, till skillnad från förvaltnings- och kammarrätten, paralleller till 

regressrätten för borgensmän. En borgensmans regressrätt är begränsad till ackordslikviken 

och omfattar således inte den del av skulden som huvudgäldenären har befriats ansvar från 

genom ackordet. Ackordsinstituten skulle annars sättas ur spel. Företrädare har enligt 59 

kap. 21 § SFL en lagstadgad regressrätt. Enligt bestämmelsen har en företrädare som blivit 

skyldig att betala den juridiska personens skatter rätt att regressvis kräva den juridiska per-

sonen på beloppet. Om en företrädare efter ett ackord blivit tvungen att betala hela den ur-

sprungliga skatteskulden kan denne sedan regressvis kräva den juridiska personen på hela 

beloppet. En sådan ordning skulle inte vara i enlighet med ändamålet för en företagsrekon-

struktion. HFD finner mot bakgrund av det anförda att företrädarnas rätt till regress måste 

vara begränsad till det belopp som den juridiska personen svarar för. Därför måste företrä-

darnas betalningsskyldighet vara begränsad i motsvarande mån. HFD finner, i likhet med 

förvaltnings- och kammarrätten, att 3 kap. 9 § LFR inte är tillämplig på företrädaransvaret 

för skatt. En slutsats som kan dras av rättsfallet är att HFD undantagit ett lagstadgat med-

ansvar från bestämmelsens (3 kap. 9 § LFR) tillämpning. Det talar för att även det aktiebo-

lagsrättsliga företrädaransvaret ska undantas, då även det är ett lagstadgat medansvar.    

För att ytterligare jämföra de två ansvaren kan företrädaransvarets accessoriska karaktär 

diskuteras. I lagtexten (jfr 59 kap. 13 § SFL) föreskrivs att företrädaren tillsammans med den 

juridiska personen är ansvarig för den juridiska personens skatter och avgifter. Formule-

ringen skiljer sig från ansvarsbestämmelsen för företrädare i 25 kap. 18 § ABL. Där före-

skrivs att styrelsens ledamöter, efter att underlåtit att vidta vissa i lagen angivna åtgärder, 

svarar solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid underlå-

tenheten består. Det går således inte genom en bokstavstolkning utröna ifall företrädaran-

svaret enligt ABL är accessoriskt. Inte heller har något uttalande i förarbetena hittats som 

ger svar på den frågan.  

Ansvaren skiljer sig åt på så vis att ansvaret enligt ABL är ett presumtionsansvar medan an-

svaret enligt SFL aktualiseras vid uppsåt eller grov oaktsamhet. Det kan vid en första an-

blick tyckas att ett presumtionsansvar är strängare då utgångspunkten är att företrädaren är 

ansvarig. Företrädaren måste visa att denne inte varit försumlig för att undgå ansvar. Ge-

nom praxis har det dock visats att företrädaransvaret enligt SFL också är strängt. En före-

trädare blir ansvarig för den juridiska personens skatteskulder, om denne inte senast på 
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skattens förfallodag vidtar avvecklingsåtgärder. Såvida någon avvecklingsåtgärd inte vidta-

gits anses företrädaren ha agerat grovt oaktsamt, vilket är ett av de alternativa rekvisiten i 

ansvarsbestämmelsen (jfr 59 kap. 13 § SFL). Det kan tänkas att HFD i 2015 års fall tog 

hänsyn till ansvarets stränga karaktär. I ABL, till skillnad från företrädaransvaret för skatt, 

ges företrädarna en större tidsram för att rätta till de ekonomiska problemen. Det ligger 

dock i reglernas natur, då det bakomliggande syftet med kapitalbristreglerna är att företrä-

darna ska ges tid till att försöka lösa de ekonomiska problem som uppstått. Till synes är det 

aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret inte är lika strängt som det skatterättsliga, vilket kan 

tala för att företrädarna borde kunna krävas på den del av en skuld som skrivits ned genom 

ett ackord. Det skulle även kunna tjäna som ett ytterligare incitament för företrädarna att 

följa kapitalbristreglerna. Det har dock uppmärksammats, i avsnitt 2.3.3 ovan, att det fram-

förts viss kritik mot kapitalbristreglerna.         

Kan HFD:s avgörande från 2015 försvåra att ackord fastställs i konkurser eller under före-

tagsrekonstruktioner? Kan avgörandet göra staten mindre benägna att godkänna ett ack-

ord? SKV kanske sätter i system att aldrig godkänna ett ackordsförslag. Med tanke på att 

företag i ekonomisk kris ofta har stora skatteskulder kanske majoritetskravet, på grund av 

SKV:s ovilja, inte uppnås för att kunna besluta om ackord. Det leder i sin tur till att ack-

ordsinstitutet blir svårare att genomföra. Skulle ett liknande avgörande avseende det aktie-

bolagsrättsliga företrädaransvaret i motsvarande mån försvåra ackordsuppgörelser i kon-

kurser och under företagsrekonstruktioner? Det är ett argument som kan tala för att det ak-

tiebolagsrättsliga företrädaransvaret ska vara tillämpligt vid ackord.       

Om 2015 års rättsfall sätts i perspektiv till det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret i för-

hållande till staten som borgenär. Vore det inte anmärkningsvärt om de två ansvaren skiljde 

sig åt? Som tidigare nämnts omfattar det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret alla typer av 

fordringar, så även skattefordringar. För staten som skatteborgenär har 2015 års rättsfall 

ingen betydelse ifall det istället kan kräva företrädarna, på den del av skatten som satts ned 

genom ett ackord, genom företrädaransvarsreglerna i ABL. Det vore oskäligt att gynna sta-

ten som borgenär på det viset. Även de företags- och samhällsekonomiska skäl som anförs 

i 2015 års rättsfall gör sig i hög grad gällande även vad gäller företrädaransvaret enligt ABL. 
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5.4 Sammanfattning 

Det går inte att säga att det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret fullt ut liknar ett av de 

ovan diskuterade medansvaren. Det måste således göras en sammanvägning av de likheter 

som identifierats mellan det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret och de övriga medan-

svaren för att kunna komma fram till en slutsats. Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret 

liknar borgensansvaret på grund av ansvarens solidariska karaktär och på grund av regress-

rätten. De båda ansvaren skiljer sig dock åt, då borgensansvaret är ett avtalsreglerat medan-

svar medan det aktiebolagsrättsliga ansvaret är ett lagstadgat medansvar. Ett borgensåta-

gande ses som en säkerhet medan ansvarsreglerna i 25 kap. ABL snarare tjänar som incita-

ment för företrädarna att följa de regler som lagen ställer upp. Handelsbolag och aktiebolag 

skiljer så åt, då huvudregeln i handelsbolag är att bolagsmännen är primärt och solidariskt 

ansvariga för bolagets förpliktelser medan huvudprincipen i aktiebolag är att företrädarna 

för ett aktiebolag inte är personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Företrä-

darnas personliga betalningsansvar enligt reglerna i 25 kap. ABL, som utgör undantag till 

principen om ansvarsfrihet, sägs dock likna det ansvar som åvilar handelsbolagsmän. Det 

kan inte med säkerhet sägas huruvida rättsprincipen som kommer till uttryck i NJA 1989 s. 

92 endast gäller för bolagsmän i handelsbolag eller om principen kan appliceras även på fö-

reträdare i andra typer av associationsformer. Praxis har visat att det finns delade meningar 

angående det påståendet. Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret liknar företrädaransva-

ret för skatt, då de båda ansvaren är lagstadgade medansvar samt att båda ansvaren innefat-

tar ett personligt betalningsansvar för ett aktiebolags företrädare. De två ansvaren torde 

vara de medansvaren som liknar varandra mest, då det endast finns mindre olikheter ansva-

ren emellan.    
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6 Slutsatser och avslutade diskussion    

Den insolvensrättsliga princip som kommer till uttryck i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § 

LFR går ut på att en medgäldenär inte ska komma i åtnjutande av den nedskrivning som 

tillkommer huvudgäldenären. Det är dock oklart vilka ansvarssubjekt som träffas av be-

stämmelsernas tillämpning. Det är således inte helt klart, med undantag för borgensmän, 

vilka medansvar som omfattas av bestämmelserna. Uppsatsens syfte är att utreda huruvida 

den insolvensrättsliga principen är tillämplig på det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. 

Frågeställningen som utreds är huruvida företrädares personliga betalningsansvar enligt 25 

kap. 18 § ABL kan göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned ge-

nom ett ackord, under konkurs eller under företagsrekonstruktion. Utredningen har visat 

att det inte finns något entydigt svar på den frågan. Därför behöver argument för och emot 

ett sådant ansvar ställas mot varandra.   

De argument som talar för ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar vid ackord är, för det 

första att principen som föreskrivs i bestämmelserna har tillkommit just på grund av det 

ovan sagda, att en medgäldenär inte ska få ta del av den nedskrivning som huvudgäldenären 

erhållit. Bestämmelserna kan alltså sägas utgöra ett slags borgenärsskydd. De skyddar, för-

hoppningsvis, borgenärer som har säkerhet genom exempelvis ett borgensansvar, från kre-

ditförluster vid ett ackordsförfarande. Rättsregeln i bestämmelserna kan även tjäna som in-

citament för borgenärer att godkänna ett ackordsförslag, då de genom bestämmelserna, 

trots ackordet, inte förlorar eventuella säkerheter. För att applicera argumenten på det ak-

tiebolagsrättsliga företrädaransvaret kan en tillämpning av bestämmelserna på företrädaran-

svaret enligt ABL sägas utgöra ett utökat borgenärsskydd och tjäna som ett ytterligare inci-

tament för borgenärer att godkänna ackordsförslag. Utifrån ett aktiebolagsrättsligt perspek-

tiv kan en tillämpning också fungera som ett ytterligare incitament för företrädarna i ett ak-

tiebolag att följa kapitalbristreglerna som ställs upp i 25 kap. ABL. 

Ett andra argument som talar för ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar vid ackord är av-

görandet från Göta Hovrätt från 1996 (T-158/96). I rättsfallet kom hovrätten fram till att 

käranden (borgenären) i det aktuella målet inte förlorat sin rätt mot svaranden (företrädar-

na) på grund av det fastställda ackordet. Det var dock inte den huvudsakliga rättsfrågan i 

rättsfallet, vilket troligtvis är anledningen till att rätten inte utvecklat argumentationen kring 

den oklara frågan på ett tillfredställande vis. Det hade alltså varit önskvärt om rätten hade 

utvecklat sin argumentation kring det personliga betalningsansvaret för företrädare i ett ak-
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tiebolag, i relation till fastställt ackord. På grund av det ovan anförda tillsammans med att 

avgörandet inte kommer från högsta instans, gör att inte alltför stor vikt läggs vid avgöran-

det. Det är olyckligt att HD inte beviljade prövningstillstånd i målet, då det hade varit av 

stor betydelse för rättstillämpningen.      

Det finns flera aspekter som talar emot ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar vid ackord, 

vilka följer nedan. Ett argument för den insolvensrättsliga principen som kommer till ut-

tryck i de båda bestämmelserna är att en säkerhet, i form av t.ex. ett borgensåtagande, 

måste kunna tas till anspråk i exempelvis en konkurs. Sett till hur ansvaret i ABL är upp-

byggt torde det inte ses som en säkerhet i den betydelsen som ovan. Ansvarsreglerna i ABL 

syftar till att fungera som ett incitament för företrädarna i ett aktiebolag att följa de regler 

som lagen ställer upp. För att på så sätt undvika en kritisk kapitalbrist och i förlängningen 

personligt betalningsansvar. Argumentet kan tala för att lagstiftaren inte åsyftade att det ak-

tiebolagsrättsliga företrädaransvaret skulle omfattas av bestämmelsernas tillämpningsom-

råde.       

En företrädare som på grund av det personliga betalningsansvaret blivit skyldig att betala 

en skuld som uppkommit under ansvarsperioden, har rätt att regressvis kräva detta av bo-

laget. Företrädare har, i likhet med borgensmän och bolagsmän, en subrogationsgrundad 

regressrätt. Det innebär att företrädaren träder in i borgenärens rätt gentemot huvudgälde-

nären. Det får till följd att företrädaren inte har bättre rätt mot huvudgäldenären, än den 

som borgenären hade. Om bolaget beviljats ett ackord innebär det att företrädaren endast 

regressvis kan kräva den summan, som till följd av ackordet inte satts ned. I 2015 års fall 

motiverade HFD företrädarens begränsade betalningsskyldighet enligt SFL med den be-

gränsade regressrätt som föreligger för borgensmän. Företrädarnas begränsade betalnings-

skyldighet var således en konsekvens av den begränsade regressrätten. Borgensmannen kan 

enligt 12 kap. 22 § respektive 3 kap. 9 § LFR krävas på fordringens hela belopp trots ack-

ordet, men denne kan endast regressvis kräva huvudgäldenären på den del som inte satts 

ned. Det har sin grund i att ackordsresultatet annars skulle sättas ur spel. Frågan är om fö-

reträdaren för ett aktiebolag utifrån ett regressrättsligt perspektiv, till följd av reglerna i 25 

kap. ABL, ska krävas på den totala fordringen eller endast den nedsatta delen. De samhälls-

ekonomiska motiven som ligger bakom ackordsinstitutet torde tala för att en företrädare 

enligt ABL ska behandlas i likhet med en företrädare enligt SFL och inte som en borgens-

man, vilket innebär att det personliga betalningsansvaret till följd av regressrätten borde 

vara begränsat i motsvarande mån.     



 

 
56 

Lagstiftarens syfte med rättsregeln i 12 kap. 22 § och 3 kap. 9 § LFR kan diskuteras. Var det 

lagstiftarens syfte att de aktuella bestämmelserna skulle kunna tillämpas vid alla typer med-

ansvar, både avtalsreglerade och lagstadgade? Rättstillämpningen visar att bestämmelserna 

inte undantagslöst har tillämpats på alla typer av medansvar. I praxis har handelsbolags-

mäns medansvar och företrädaransvaret för skatt undantagits bestämmelsernas tillämp-

ningsområde. Således kan konstateras att två lagstadgade medansvar har undantagits. Det 

torde även kunna hävdas att de båda bestämmelserna har, till viss del, en dispositiv karak-

tär, då bestämmelsernas tillämpning vid exempelvis ett borgensåtagande är beroende av vad 

parterna avtalat om i borgensavtalet. Bestämmelserna torde alltså, utifrån det ovan anförda, 

vara ägnade att tillämpas på ansvar som är reglerade genom avtal, inte lagstadgade ansvar 

såsom företrädaransvaret i ABL. En tillämpning av bestämmelserna endast på avtalsmäss-

iga grunder medför även en ökad tydlighet för både medgäldenärer och borgenärer, då par-

terna redan vid avtalets ingående är medvetna om ansvarets omfattning. 

Det kan ifrågasättas ifall bestämmelserna medvetet fått en vag utformning ”[…] eller andra 

som förutom gäldenären svarar för fordringen.”. Om vagheten var ett medvetet val, var det då lag-

stiftarens intention att rättstillämpningen skulle avgöra vilka medansvar som omfattades av 

bestämmelserna? Det är dock olyckligt med en sådan ordning, då otydligheten skapar en 

oförutsebarhet om rättsläget. Det hade varit önskvärt med en tydligare reglering, dels då 

bestämmelserna går emot principen om ett medansvars accessoriska karaktär och dels då 

det skapar en osäkerhet för företagare och dess borgenärer vad gäller det personliga ansva-

rets omfattning. Osäkerheten och oförutsebarheten leder till en rättsosäkerhet som inte är 

önskvärd.     

De samhällsekonomiska syften som ligger bakom både LFR och KL samt ackordsinstitutet 

i stort, gör sig i hög grad gällande avseende det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. Ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att företagare snabbt kan återhämta sig, 

bl.a. då företagare har en stor betydelse för sysselsättningen i orten där bolaget bedriver sin 

verksamhet. Det är även av stor vikt ur ett företagar- och tillväxtperspektiv att en företa-

gare så snabbt som möjligt kan återhämta sig efter en ekonomisk kris, antingen genom att 

driva bolaget vidare eller genom att starta upp ett nytt bolag efter en konkurs. Det är då av 

stor betydelse att företagaren personligen inte riskerar att bli ansvarig för ytterligare skulder, 

utan kan fortsätta bedriva sin verksamhet eller starta nytt utan betungande efterverkningar. 

Det ovan anförda talar emot ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar vid ackord.    
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Sammantaget är det fler argument som talar emot än för ett aktiebolagsrättsligt företrädaran-

svar vid ackord. Utifrån rättsfallen NJA 1989 s. 92 och HFD 2015 ref. 19 tillsammans med 

de övervägande som gör sig gällande i ett samhällsekonomiskt perspektiv, dras slutsatsen 

att den insolvensrättsliga princip som kommer till uttryck i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § 

LFR inte är tillämplig på det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret enligt 25 kap. 18 § ABL. 

En företrädare för ett aktiebolag kan således inte bli personligt betalningsansvarig för den 

del av ett aktiebolags skuld som satts ned vid ett ackord.  

Borgenärer som lämnar någon typ av kredit, står alltid en kreditrisk. Utifrån det osäkra 

rättsläget vad gäller det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret vid ackord kan det vara bra 

att, som borgenär, se över sina avtal och eventuella säkerheter. Innan något rättsligt avgö-

rande kommit vad gäller tillämpningen av 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR avseende det 

aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret, är rättsläget fortfarande oklart. Rådet till borgenärer 

är att avtala om ett borgensåtagande som säkerhet för huvudgäldenärens betalning, då bor-

gensmäns fortsatta medansvar uttryckligen nämns i ovan bestämmelser. Borgensåtagandet 

gör att borgenären kan kräva borgensmannen fullt ut trots ett fastställt ackord, i enlighet 

med 12 kap. 22 § KL eller 3 kap. 9 § LFR, beroende på om ackordet beslutas inom eller 

utom konkurs. Då borgensmän uttryckligen nämns som en grupp medansvariga i bestäm-

melserna, vars ansvar kvarstår fullt ut efter fastställt ackord, är ett borgensåtagande det 

säkraste alternativet för att förhindra en eventuell kreditförlust.       

Ur ett de lege ferenda-perspektiv bör, enligt min mening, en lagändring komma till stånd. 

Nuvarande ordning är, som ovan diskuterats, inte tillfredställande ur ett rättssäkerhetsper-

spektiv. Bestämmelserna i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § LFR borde, som ovan visats, 

endast vara tillämpliga på avtalsreglerade medansvar och det borde framgå av lagtexten. 

Lagändringen som föreslås är följande:  

    ”En borgenär som har godkänt ett ackordsförslag förlorar inte genom godkännandet sin 

rätt mot borgensmän eller andra medgäldenärer som på grund av avtal svarar för fordringen 

tillsammans med huvudgäldenären.”  

Ovan formulering ger för handen en större säkerhet för båda parter, då det krävs ett avtalat 

medansvar för att en medgäldenär ska kunna bli ansvarig för den del av en skuld som satts 

ned genom ett ackord. Det skapar även en ökad tydlighet för både borgenärer och medgäl-

denärer, då båda parter från början vet hur ansvaret och dess omfattning ser ut. Det leder i 

sin tur till ett mer förutsebart rättsläge och skapar en större rättssäkerhet. 
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