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Förord:  
Vi närmar oss nu slutet av vår rättsvetenskapliga utbildning och därmed en kandidatexamen i 

rättsvetenskap. Vi stod inför ett val för ungefär tre och ett halvt år sedan, nämligen vilken 

utbildning som ska forma oss inför vårt framtida arbetsliv. Därefter var nästa val vilken av 

inriktningarna affärsjuridik och offentlig rätt, som skulle ge oss än mer kunskap inför 

framtiden. Vi fick ökat intresse för en av kurserna och det var kredit och obeståndsrätt. 

Samtidigt som vi lärde oss tolka lagstiftningen inom området, poängterades problematiken 

och utvecklingsmöjligheterna på områden, av de engagerade och kompetenta föreläsarna. 

Vem som har behörigheten att försätta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i konkurs 

och vad som krävs var ett område som vi fick ökat intresse för. Uppsatsen kommer därmed 

behandla det området, ge oss och läsarna en inblick och förståelse kring problematiken.  

   Vi vill tacka våra nära och kära som har stöttat oss att genomföra vårt examensarbete. Vi 

har båda haft en period som varit lite tyngre än andra perioder under studietiden. Vi har 

stöttat varandra och vi är nu i efterhand enormt glada och stolta att vi genomfört C-uppsatsen. 

Slutligen ska en eloge ges till vår handledare Marie Karlsson Tuula som gav snabb och 

sakkunnig vägledning från start. Området Kredit och obeståndsrätt är brett och omfattar 

flertalet delar. Marie gav konkreta förslag och vägledning, vilket hjälpte oss något enormt. 

Återigen tack alla inblandade för stödet under arbetets gång. 

 

 

Caroline Sjöberg        Sabina Shilekani 

 

Karlstad, 2018-05-28       Karlstad, 2018-05-28 
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Sammanfattning 
Konkurser ökar allt mer i Sverige och de bakomliggande skälen granskas allt för lite. Kredit 

och obeståndsrätt är ett område som ständigt utvecklas, trots det så finns inga riktlinjer kring 

tillämpningen gällande särskilda skäl. En gäldenär som inte rätteligen kan betala sina skulder 

allteftersom de förfaller till betalning är på obestånd och blir därför föremål för en 

företagsrekonstruktion eller konkurs. Företagsrekonstruktion genomgår företag innan de 

föremål för en konkurs. Med företagsrekonstruktion avses att bolaget får hjälp med att 

rekonstruera bolaget så att skulderna betalas i den mån det är möjligt. Borgenärerna som har 

fordringar på gäldenären får betalt i turordning. Bolag som inte har möjligheten att betala de 

förfallna skulderna och som under en längre tid varit på obestånd blir således föremål för en 

konkurs. Vid en konkurs så utser rätten en konkursförvaltare till konkursboet. Vidare ska 

förvaltaren vidta de åtgärder som krävs för att främja en förmånlig och snabb avveckling av 

boet enligt 7 kap. 8 § KonkL. En konkursansökan uppstår i samband med att en borgenär 

eller en gäldenär ansöker om det hos tingsrätten. Tingsrätten är den domstol som sedan 

prövar ansökan. Oftast beviljas konkursansökningar utan vidare utredning, vissa av 

ansökningarna upphävs även vid en överklagan till hovrätten eller högsta domstolen. En 

konkursansökan som avslås kan bero på att det finns särskilda skäl för det, exempelvis att 

personen ifråga saknar behörighet att ansöka om konkurs.  

 Behörighetskravet är tämligen vagt i svensk konkurslagstiftning,  vilket är ett 

återkommande problem för många näringsidkare. Detta leder till att domstolar dömer olika, 

vissa har mer erfarenhet än andra. Det förekommer även att konkursdomare förbiser 

behörigheter för att istället fokusera på om bolaget är på obestånd eller inte. Domstolen 

förutsätter enligt presumtionsregeln att de uppgifter som inkommer från gäldenären själv vid 

en konkursansökan är riktiga i sak.  Vidare finns det inte skäl att anta att företaget inte är på 

obestånd när en ansökan inkommer från gäldenären själv. Problemet kan grundas i att en 

ställföreträdare ansöker om konkurs utan styrelsen vetskap. Beslut om att ansöka om konkurs 

ska tas på bolagssammanträdet.   

 Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt samt uppger reflektioner till ett 

framtida lagförslag för att förebygga att bolag försätts i konkurs. En lagändring bör ske i form 

av omarbetning av 2 kap. 7 § KonkL, eftersom vidare utredning när särskilda skäl föreligger, 

inte fungerar i praktiken. En form av legitimering bör ske i form av protokoll från 

bolagssammanträdet, angående konkursen.  
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1 Inledningskapitel med problemformulering  

1.1 Bakgrund 

 

En väl fungerande insolvensrätt är en förutsättning för entreprenörskap, företagande och 

tillväxt men även för att privatpersoner ska undgå att försättas i konkurs. 7339 företag 

försattes i konkurs 2012, enligt statistik från UC. Sverige är det landet i norden som innehar 

flest konkursbeslut utifrån årtalen som redovisas nedan.1  

 

 
2

  

Aktuell statistik3 från de månaderna som passerat hittills under året, visar att antalet 

konkurser har ökat mot föregående år. Statistiken visar således att lagstiftningen är 

högaktuell. Det har under den senaste femårsperioden försatts 1514 stycken 

bostadsrättsföreningar i konkurs.5 

        Insolvenslagstiftningen måste därför vara utformad på så sätt att hanteringen av företag i 

ekonomisk kris blir så effektiv som möjligt. Lagstiftaren måste hitta en balans mellan att å 

ena sidan främja risktagande och acceptera misslyckanden å andra sidan att förhindra en 

snedvriden konkurrens och illojala beteenden.6 Vad gäller privatpersoner måste lagtexten bli 

tydligare på så sätt att en firmatecknare utan behörighet inte får försätta den juridiska 

personen i konkurs.  

                                                
1 Visma, Konkurs och ackord- undvik att hamna på obestånd, (hämtad 2018-05-18). 
2 I not 1 a.a.  
3  Upplysningscentralen, Konkursstatistik, risk och länsstatistik, (hämtad 2018-08-18). 
4 A.H., Persson, M, Karlsson Tuula, Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 

konkurs?, InraTi 2017, s. 10. 
5 Dir 2007:29, Samordnat insolvensförfarande, s. 2. 
6 I not 5 a.a. s. 2. 
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    Lagbestämmelser gällande konkurs regleras i KonkL och syftar till att försätta de som är på 

obestånd i konkurs på grund av dess betalningssvårigheter samt oförmågan att betala redan 

förfallna skulder. Tanken är att härigenom inte försätta företag som är solventa i konkurs, 

utan endast de företag som faktiskt är på obestånd. Lagstiftningen reglerar bevisning om 

obestånd enligt 2 kap. 7 § KonkL, där en gäldenär går i konkurs om han är insolvent så länge 

det inte finns särskilda skäl för att inte godta konkursansökan. Vad är då särskilda skäl och 

hur tillämpas det i praktiken? Problemet ligger i att ställföreträdare ansöker om konkurs trots 

att de inte är på obestånd vilket leder till att andra ställföreträdare vill häva det beslutet just på 

grund av att de inte är på obestånd. Vidare ligger problemet i att en firmatecknare ansöker om 

konkurs utan att besitta behörigheten till att göra en sådan ansökan.  

   

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt vad gäller möjligheten att försätta ett 

aktiebolag eller en ekonomisk förening i konkurs. Vi kommer att utgå från de lege lata, 

således hur rätten bör se ut samt vara. Syftet är framförallt att belysa problematiken kring 

konsekvenserna av en konkurs. En redogörelse kring förslag och förbättring vad gäller 

tingsrättens roll kommer redogöras. En argumentation bör härledas till ett mer rättssäkert 

system gällande konkursansökningar. Vidare kommer 2 kap. 7 § KonkL behandlas för att 

undersöka vad gäller konkurs samt särskilda skäl. Vi kommer att undersöka samt behandla 

rättssubjekten aktiebolag samt ekonomiska föreningar för att förtydliga vem som har 

behörigheten samt befogenheten att ansöka om en konkurs. Kan legitimitet vid 

konkursansökan minska antalet konkurser?  

 

1.2.1 Frågeställningar 
 

1.Vem får ansöka om konkurs, vad finns det för olika krav?  

2.Vad händer vid ansökan om konkurs och vilka problem kan uppstå?  

3.Hur kan ett beslut om konkurs meddelas när aktiebolag/ ekonomiska föreningar inte är på 

obestånd?  

4.Vad blir konsekvenserna vid en konkurs för ett aktiebolag och ekonomisk förening? 

5.Vad krävs för att en konkurs ska bli hävd?  

 

1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsens huvudsakliga ändamål är att utreda problematiken kring vad som gäller för ett 

aktiebolag samt en ekonomiska föreningar genom en bostadsrättsförening vid en konkurs. 

Ändamålet utgör även vem som får företräda ett aktiebolag samt en bostadsrättsförening. Vi 

har valt att lämna frågan om privatpersoner utanför med anledning av att det blir för 

omfattande. En avgränsning görs på grund av arbetets omfattning vad gäller borgenärer och 

gäldenärer. Vi kommer att behandla gäldenärernas egna ansökan om konkurs. Det är i vårt 

fall inte aktuellt att redogöra för borgenärernas rätt att ansöka om att försätta gäldenären i 

konkurs. Borgenärernas rätt att ansöka om konkurs och överklaga konkursbeslut kommer 

beröras, dock inte redogöras i form av utredning. 
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1.4 Metod  

 

För att vi ska kunna uppnå syftet med uppsatsen samt besvara de frågeställningar vi har valt 

att behandla måste innebörden av de lege lata, rättsdogmatiska metoden samt 

rättssociologiska perspektivet att redovisas. Uppsatsen kommer utgå ifrån dessa för att 

försöka nå en förändring angående gällande rätt. Vidare kommer vi att redovisa för 

rättskälleläran, för att redogöra för den juridiska metoden.  

 

1.4.1 De lege lata 

 

De lege lata skildrar och bedömer hur rättstillämparen hanterar lagbestämmelser, förarbeten 

till lagar och prejudikat. De lege lata står nära den normativa karaktären,  det vill säga hur 

vederbörande bör resonera vid dömandet i domstol eller när vederbörande,  likt oss skriver ett 

rättsvetenskapligt arbete gällande frågor kring de lege lata. Fastställandet sker på ett 

systematiskt förfarande av hur verkligheten ser ut. Till grund för de lege lata ligger rättsfall 

och författningar.7  

 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod 

 

Rättsdogmatikens uppgift är att fastställa gällande rätt, fastställandet kan ske på två olika sätt. 

Först ska vederbörande beskriva gällande rätt, för det andra systematisera den vilket innebär 

att identifiera samband, likheter och principer. Den rättsdogmatiska metoden är lik den 

juridiska praktiken det vill säga hur jurister jobbar. Det finns två olika sätt att använda sig av 

den rättsdogmatiska metoden i praktiken.8 Den som arbetar i domstol eller hos en myndighet 

ska fatta beslut i enlighet med gällande rätt, detta innebär att vederbörande använder sig av 

den rättsdogmatiska metoden som ett led av den juridiska metoden. En akademiker däremot 

analyserar gällande rätt,  men är inte primärt inriktad på att lösa något konkret problem, utan 

rör sig på ett mer abstrakt plan. Systematiseringen av rättsdogmatiken har en framträdande 

roll, koherens är ett centralt begrepp för att rättsområden och regler ska bilda ett 

sammanhängande system.9  

   Rättsdogmatiska metodens syfte är att rekonstruera en rättsregel, alternativt att hitta 

lösningen på ett rättsligt problem. Kleineman10 menar att följande anskaffas via exempelvis, 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin. Rättsdogmatiken kan i teorin ses konkret, 

eftersom den för det mesta utgår från en faktisk problemställning. Problemställningen ska 

därefter analyseras med hjälp av rättsvetenskaplig information. Efter en djupgående analys 

kan det konstateras om problemställningen är korrekt utformad.11 Rättsdogmatiken bestäms 

av att rättskällorna ska användas och att de ska användas i enlighet med rättskälleläran för att 

                                                
7 SvJT 1975 s. 401.  
8 SvJT 2004 s 107.  
9 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, s. 43.  
10 Kleineman, J, Juridisk metodlära, s. 21. 
11 I not 10 a.a. s. 21 & 23. 
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uppfylla syftet om att fastställa gällande rätt. Rättsdogmatiken arbetar inom ramen för 

gällande rätt.12  

    Kleineman påvisar brister och kritik beträffande rättsdogmatiska metoden. Han menar att 

en svaghet är att intresset ligger i normerna, men inte hur de ska tillämpas. Normerna 

omfattas av en mängd omvärldsiakttagelser. Tillämparen bör således tillföra konstruktiv 

kritik vid omvärldsiakttagelserna. En risk är att analysen av gällande rätt sammanblandas 

med hur rätten borde framställas i framtiden. Problematiken kan uppstå eftersom 

rättsdogmatiken kan användas för konstruera kritik av rättsläget och föreslå förändringar för 

framtida rättsläge.13 

    Rättskälleläran ser olika ut beroende på vad vederbörande utgår ifrån. Begreppet 

rättskällelära vållar många gånger osäkerhet. Det finns fyra rättskälleuppfattningar och dessa 

är; 

1. Läran som HD samt övriga prejudikatinstanser tillämpar 

2. Läran som i doktrinen ‘’Finna Rätt’’ med Peczenik, Strömholm med flera använder 

sig av. Författarna anser att det är den gällande rättskälleläran i riket, en lära som inte 

nödvändigtvis sammanfaller med prejudikatinstansernas. Anledningen är eftersom 

framställningarna i doktrinen har övervägande normativ karaktär och grundas mindre 

på ett emipiriskt studium av den lära som prejudikatinstanserna faktiskt tillämpar.  

3. Den rent hierarkiska rättskälleuppfattning som är vanlig bland praktiserande jurister är 

lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

4. Den lära som faktiskt tillämpas på basplanet (i första instans) som påverkas av tid, 

tillgänglighet och tillräcklig med kvalité.14 

 

1.4.3 Rättssociologisk metod 

 

   Rättssociologiska perspektivet belyser relationen mellan rätt och samhälle. Rättssociologi 

är en del av rättsvetenskapen, eftersom den påvisar hur samhället påverkar rättsbildning och 

rättstolkning. Rättsdogmatiska metoden är en normativ vetenskap och rättssociologiska 

perspektivet är en empirisk vetenskap. Anledningen till normativiteten är att det ger svar på 

samhällsproblem. Det visas hur gällande rätt faktiskt tillämpas. Perspektivet bygger på 

systematiska studier hur verkligheten inom rättsområdet verkligen ser ut och fungerar, på 

olika samhällsområden. Det kan sägas att rättssociologin kontrollerar tillämpningen av 

lagstiftningen, eftersom utgångspunkten är att verkligheten överensstämmer med vad olika 

rättsregler föreskriver. För att kunna se perspektivet på rätten måste det ses externt. En extern 

synvinkel kan vara att ställa sig frågan vad det är som kännetecknar rättsregeln. För att kunna 

göra dessa studier angående gällande rätt, krävs olika teorier som rättssociologiska 

perspektivet tillämpar. För att förstå rätten på ett bättre sätt kan den sägas ha tre interna 

dimensioner, (1) vem som skall agera, (2) hur detta ska gå till, samt (3) vad det är som ska 

göras. Rättslig reglering kan således utgå från dessa tre utgångspunkter, där tyngdpunkten 

kan variera. Rättssociologiska perspektivet är omfattande och kan som tidigare nämnts ses 

utifrån flertalet olika samhällsområden.15  

 

                                                
12 Kleineman, J, Juridisk metodlära, s. 21 ff.  
13 I not 12 a.a. s. 24.  
14 Sandgren, Claes, Vad gör juristen? och hur?, JT 1999/00 nr 4, s 870.  
15 I not 12 a.a. s. 207 ff.  
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1.4.4 Tillvägagångssätt 

 

   Vi har valt att inte gå in på djupet angående rättssociologiska perspektivets olika teorier och 

synvinklar. Uppsatsens fokus kommer begränsas till de tre interna dimensionerna, som 

redogörs ovan. Redogörelse kring gällande rätt kommer att göras och dessutom föra ett 

resonemang angående problematiken, för att slutligen resultera i konsekvenser och förslag till 

förbättring.  

   Uppsatsen kommer att i huvudsak utgå från den rättsdogmatiska metoden med den rent 

hierarkiska rättskälleläran som är vanlig bland praktiserande jurister för att fastställa 

problemet. Anledningen till att just den rättsdogmatiska metoden ligger till grund för vår 

uppsats beror på de lege lata, då syftet är att tolka samt systematisera gällande rätt för att 

redovisa reflektioner och förslag till ett framtida lagförslag.  

 

1.4.5 Material 

 

Materialet i uppsatsen har sin utgångspunkt i olika juridiska rättskällor såsom lagar, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. Den rättsdogmatiska metoden kommer att användas 

genom arbetet för att besvara våra frågeställningar, detta för att lyckas uppnå syftet med 

uppsatsen. Vidare kommer som tidigare nämnts den hierarkiska rättskälleläran att behandlas. 

Vi kommer främst att behandla aktuell lagstiftning, propositioner och SOU för att fastställa 

gällande rätt. Propositionerna samt SOU används för att förtydliga samt förstå det 

bakomliggande motivet till främst konkurslagstiftningen. Vi kommer även att behandla 

aktiebolagslagen samt lag om ekonomiska föreningar. Lagbestämmelsen som arbetet kommer 

att utgå ifrån bland annat är 2 kap. 7 § KonkL,  där det framkommer att konkurs beviljas om 

det inte finns särskilda skäl till att inte göra det. Vi kommer att behandla en hel del lagrum för 

att få en bild över hur domstolarna dömer, vem som får döma och hur beslutsfattarna ska gå 

tillväga. Arbetet kommer därefter att beskriva rättsfall för att se över hur lagrummen används 

i praktiken. Rättsfallen används som tidigare nämnt för att få en inblick i hur verkligheten ser 

ut, det är även via rättsfall som vi kan konstatera att ett problem föreligger. Behandlade 

rättsfall väger därför tungt i vår analysdel för att kunna argumentera för det ena eller det 

andra.  

   Vi kommer vidare att använda oss av doktrin samt olika tidsskrifter för att få kunskap om 

ämnet och de kringliggande problemen. Doktrinen är det material som är viktigt för oss 

studenter för att kunna sätta oss in i ett ämne. Doktrinen följer en jurist ut i praktiken då det är 

ett återkommande medel att använda sig av. 

   Statistisk som inhämtats från upplysningscentralen används för att se över hur många som 

beviljats konkurs. Det ligger enligt oss något i att en hel del försätts i konkurs under en så 

kort tid, därav är statistiken av betydelse i vårt inledande kapitel. Internetkällor som 

bolagsverket samt skatteverket används för att inhämta underlag från myndigheter. 

Internetkällan HSB används för att få tillförlitlig och aktuell information kring 

bostadsrättsföreningar.  
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1.5 Disposition  

 

Vi har valt att dela in uppsatsen i sju olika avsnitt. Det första avsnittet har ett inledande 

kapitel där vi redogör för vårt problem, frågeställning, syfte, hur vi kommer att arbeta och 

vad vi kommer att utgå ifrån. Andra avsnittet redogör för gällande rätt, hur lagstiftningen sett 

ut tidigare, utvecklingen av lagstiftningen samt hur den ser ut idag. Vidare används fakta för 

att få en inblick i hur vederbörande ska gå tillväga för de olika rättssubjekten. Rättsfall 

redovisas för att anknyta faktan till praktisk tillämpning. Tredje avsnittet behandlar de olika 

rättssubjekten vad gäller behörighet och befogenhet. Vidare tillämpas rättsfall för att få en 

inblick i hur behörigheten och befogenheten används i praktiken. Konsekvenserna av ett 

konkursbeslut redovisas även under denna del.  Fjärde avsnittet är analysdelen där vi för en 

analytisk genomgång av det som redogjorts i avsnitt ett, två och tre. Rättsfallsanalys 

genomförs, analys av konkursförfarande, obeståndsbegreppet, konsekvenser av konkursen 

och till sist vad som krävs för att konkursen ska bli hävd. Femte avsnittet behandlar 

reflektioner för ett framtida lagförslag för vem som är behörig att företräda bolaget. Sjätte 

avsnittet är en analys gällande de lege lata. Sjunde avsnittet och därmed det sista, uppger våra 

egna reflektioner och en kortare slutsats.  
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2 Fakta gällande konkurs och obestånd 

2.1 Historia  

 

Konkursrättsliga bestämmelserna i Sverige kom under 1600- talet genom de civilrättsliga 

författningar och tillhörde i 1734 års 16 kap. HB. I 17 kap. HB finns den 1970 års 

förmånsrättsliga lagen. Konkurslagen är flyttad från 16 kap. HB,  till en egen plats efter 

SkadestL och före BrB. Den svenska konkurslagstiftningens innehåll är sedan en tid tillbaka 

lik vad som internationellt gällde det vill säga straff- och offentligrättsligt präglad. Den tidiga 

svenska konkursrätten reglerade de materiella frågorna kring vilka lättnader i 

betalningshänseende samt behandlingar som en gäldenär främst kan åtnjuta. I andra hand 

frågor rörande förfarandet och exekutionen. Lagen var utformad ur ett borgenärsperspektiv, 

följaktligen vilka tillgångar som kan vara aktuella för att borgenärerna lättare skulle få betalt 

för sina fordringar. Vid konkurs hade även orsaken till gäldenärens obestånd betydelse. 

Lydelsen av 16 kap. 2 § HB gav gäldenären lättnader om vederbörande varit med om något 

som orsakat obestånd, således om en händelse inträffat utan att gäldenären själv haft avsikt 

eller varit orsaken till att obestånd föreligger. 16 kap. 3 § HB reglerade orsaksfrågan 

annorlunda, vid de situationer där obeståndet föreligger på grund av vårdslöshet. Enligt 

litteratur var konkurslagstiftningen outvecklad.16 För borgenärskollektivet var 

konkursförvaltningen länge en angelägenhet, då de via en röstning bestämde att med viss 

majoritet fatta beslut i skilda förvaltningsfrågor. 1734 års lag innehöll inte några direkta 

riktlinjer kring förvaltningen förrän en Kungl. förklaring den 8 maj 1767 som sådana 

bestämmelser tillkom. Trots avsaknaden för regler var borgenärskollektivet det centrala i 

hanteringen, det vill säga borgenärernas rätt till gäldenärens egendom. Konkursinstitutet kom 

att skifta till sin karaktär efter hård kritik under 1700- 1800- talet, fram till tillkomsten av 

1921 års konkurslag. Lagstiftningen var som mest inflytelserik under 1800- talet trots att det 

under 1734 års lag kom till ett antal författningar i ämnet,  exempelvis stadgar gällande 

förmånsrätten. Den senaste lagen och vår nuvarande konkurslagstiftning benämns som 

slutpunkten, med inslag av fransk rätt. Under 1700- talets merkantilism fick inslagen för 

repressivitet vika undan för ett mer ekonomiskt betraktande. Det innebar att företag som 

enbart gick i förlust fick upphöra medan de bolag med vinst skulle få mer utrymme. 

Avvecklingen av de företag som var olönsamma kunde ske på ett effektivt sätt så att det 

värde som fanns kvar i företaget kunde tillvaratas på något sätt.17  

   Restskuldprincipen infördes 1862,  det var inte först då som konkursförfarandet inte längre 

kom att ha en prekluderande effekt på borgenärernas fordringar. Restskuldprincipen innebar 

att gäldenären stod i skuld till borgenärerna även efter konkursens avslut med de belopp som 

borgenärerna inte fick ut under konkursen. Idén om sanering kom ca 125 år senare, genom 

1994 års skuldsaneringslag,  som fick plats inom den svenska insolvensrätten. Idén med 

saneringen var en betalningsplan under en tid som skulle få gäldenären att bli fri från skulder. 

I 1862 års lag kom även konkursförfarandet att kopplas bort från tvistemålsprocessen, det vill 

säga att tvister rörande fordringsanspråk etcetera kom att hanteras under konkursförfarandet, 

vilket innebar att annan processrätt inte var nödvändig. Enligt litteratur beskrivs separationen 

                                                
16 Welamson, L, Mellqvist, M, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 18.  
17 I not 16 a.a. s. 19.  
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som en viktig milstolpe i den svenska rättsutvecklingen på området.18 Under 1800- talet växte 

industrialismen och arbetskollektivet samt kapitalets företrädare likaså. Kollektivet och 

kapitalets företrädare kom att bli två av fyra dominerande aktörer i insolvensrättsliga 

sammanhang. De andra två aktörerna var staten och företagsägarna som även de dominerade i 

insolvensrättsliga sammanhang. 1862 års lagstiftning fick vi för första gången genom 

införandet av rättens ombudsman ett till domstolen knutet organ som såg till 

borgenärskollektivets bästa. Även om den 1862 års lagstiftningen satt spår i historien är det 

inte förrän 1921 års KonkL, som grunden för konkursen läggs till i den idag gällande 

konkurslagen från år 1987.19 1921 års konkurslag är således ett stort och viktigt inslag i den 

svenska konkurs utvecklingen, 1921 års konkurslag ersattes den 1 januari 1988.20 I och med 

1987 års konkurslag uppkom en uppdelning av två olika former som är de ordinära 

konkurserna och mindre konkurser. De olika formerna ledde till ett mer enhetligt 

konkursförfarande. Under 1990- talet utvecklades insolvensrätten genom att KonkL har fått 

sällskap av SksanL och LFR. Ett komplement som är viktigt till KonkL är den FRL och LIA. 

De reformer som ledde fram till 1987 års konkurslag arbetades fram först av lagberedningen 

under 1960- och 1970 talen, men även av konkurslagskommittén som tillsattes 1971 och gav 

sitt slutbetänkande Ny KonkL (SOU 1983:24)21 som idag ligger till grund för den nuvarande 

gällande KonkL.22  

   Frågan gällande om inte annat än borgenärskollektivets bästa ska tas upp, det vill säga 

främja andra ändamål än bara borgenärskollektivet uppkom i en propositionen23 på grund av 

remisskritik. Det uppkom att staten utöver borgenärsintresset har viktiga samhällsintressen att 

bevaka. Propositionen ledde fram till vad som idag regleras i 7 kap. 8 § 2 st. KonkL,  om att 

förvaltaren inte är förhindrad att vid boavvecklingen beakta vad som är ägnat att långsiktigt 

främja sysselsättningen, endast om det kan ske utan att borgenärernas intresse förskingras.24 

 

2.2 Begrepp  

2.2.1 Obestånd  

 

Obeståndsbegreppet eller insolvens gör sig tillkänna i flera paragrafer i KonkL. Enligt 1 kap. 

2 § KonkL ska en gäldenär försättas i konkurs om vederbörande är på obestånd. En konkurs 

kan inte komma till stånd av sig självt. Behörighet att ansökan om konkurs är dels gäldenären 

själv, även någon av gäldenärens borgenärer. Gäldenärens borgenärer är de som har en 

fordran mot gäldenären.25 Att ett bolag är på obestånd innebär att gäldenären inte rätteligen 

kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning samt att det inte är tillfälligt.26 

Bortsett från att betalningsoförmågan är tillfällig så innehåller KonkL tre regler om 

presumerat obestånd. Begreppet förtydligas i bland annat BrB och har samma betydelse som i 

KonkL. En del skillnader kan dock förekomma i straffrättsliga kontra konkursrättsliga 

sammanhang, vid brott utgår rätten från de ekonomiska förhållandena då gäldenären begick 

                                                
18 Welamson, L, Mellqvist, M, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 19. 
19 I not 18 a.a. s. 20.  
20 Mellqvist, Mikael, Konkurslag (1987:672) kommentar till konkurslag (1987:672), Karnov.  
21 SOU (1983:24) Ny konkurslag. 
22 I not 19 a.a. s 20. 
23 Prop. 1986/87:90, s 94, 111 f.  
24 I not 19 a.a. s. 21.  
25 I not 19 a.a. s. 44.  
26 Prop. 1975:6 s. 70 f. 



 15 

gärningen. Medan vederbörande i konkursrättsligt hänseende försätter gäldenären i konkurs 

om dem inte kan betala redan förfallna skulder.27 Vid bedömning om illikviditeten ska 

vederbörande undersöka långsiktigt, bedömningen ska således omfatta en tidsperiod. Rättvist 

vore att göra en sammansatt bedömning över gäldenärens betalningsströmmar. Vid ett 

konstaterande kring betalningsoförmågan krävs det således att den inte är tillfällig. 

Tidsperiodens längd är dock inte definierad.28 

 

2.2.2 Bevisning rörande obestånd 

 

Enligt 2 kap. 7 § KonkL framgår att en ansökan om konkurs ska godtas om det inte finns 

särskilda skäl till att inte bifalla den. Vad gäller bevisningen om obestånd förutsätts det att 

gäldenären inte tillfälligt är på obestånd, då obestånd är grunden för en konkurs. Borgenären 

eller ställföreträdare har full bevisbörda för gäldenärens obestånd. Vederbörande kan med 

generellt gällande processuella principer försöka fullgöra sin bevisning på alla möjliga sätt. 

Domstol har fritt fram att pröva den bevisning som föreligger från den sökande. Vidare ska 

domstolen beakta den motbevisning som gäldenären inkommer med. Enligt 35 kap. 1 § RB 

ska rätten efter en samvetsgrann prövning av materialet som förekommit, avgöra vad i målet 

som är bevisat. En ansökan som inkommer från gäldenären själv gällande insolvens,  behöver 

inte aktivt undersökas av domstolen utan att särskilda skäl påkallar det. Bestämmelsen om att 

gäldenärens uppgift om sin egen insolvens ska godtas är tillämplig endast om gäldenärens 

uppgift lämnats i konkursansökningsärenden.29  

   Frågan huruvida gäldenären är insolvent anser beredningen bedömas med hänsyn till 

förhållandena vid tidpunkten för prövningen av konkursansökan. Om nya omständigheter 

tillkommit under tiden mellan ansökningens ingivande och prövningen, ska dessa sålunda 

beaktas. Vad gäller gäldenärens möjlighet att förfoga över konkursen genom att själv medge 

insolvens påpekar beredningen att gäldenären ska enligt gällande lag, utan vidare prövning 

försättas i konkurs, om han själv gör ansökan därom eller medger borgenärs ansökan. 

Beredningen anför att gäldenären normalt inte har något att vinna på att konkurs kommer till 

stånd trots att han är solvent. Detta gäller även om gäldenären skulle lyckas undanhålla 

tillgångar och därigenom framstå som insolvent. Konkurs medför nämligen inte, att 

gäldenären befrias från de skulder som inte täcks genom utdelning i konkursen.30 Det följer 

av 2 kap. 8-9 §§ KonkL ytterligare presumtionsregler,  när angivet förhållande föreligger ska 

gäldenären anses vara insolvent om inte annat visas.31 Ett lagförslag har anförts gällande att 

gäldenärens obestånd inte ska behöva komma till uttryck genom ‘’inträffade 

omständigheter’’. Det ska enligt beredningen vara tillräckligt  att gäldenären uppger att 

obestånd föreligger, inga inskränkningar ska behöva göras från rättens sida. Dessa avser 

verkan av misslyckande utmätningsförsök och av betalningsinställelse. Beredningens förslag 

om att inte göra inskränkningar i möjligheten att styrka påstående om obestånd har också 

godtagits av remissinstanserna.32 

    Invändningar har gjorts angående beredningens förslag om att uppgifter av gäldenären om 

att vederbörande är på obestånd inte ska godtas. Särskilt från domstolens perspektiv i fråga 

gällande hur regeln ska kunna tillämpas i praktiken. Detta innebär att konkursansökan av en 

                                                
27 Heuman, JT 1994/95 s. 737.  
28 SvJT 1989 s. 131. 
29 Welamson, L, Mellqvist, M, Konkurs och annan insolvensrätt, s 51. 
30 Prop. 1975:6 s. 72 ff. 
31 I not 29 a.a. s 51. 
32 I not 30 a.a. s 116.  

http://svjt.se/svjt/1989/131
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gäldenär ska godtas om särskilda skäl inte föreligger. Invändningen innebär att regeln får till 

följd att gäldenärens uppgift om obestånd regelmässigt underkastas särskild prövning vilket 

leder till olämpliga dröjsmål med behandlingen av konkursansökningar.33 Beredningen menar  

att invändningen inte helt kan lämnas utanför utan bör ses över på följande sätt. Nuvarande 

lagstiftning gäller formellt att uppgift av gäldenären angående obestånd inte i alla situationer 

ska läggas till grund för omedelbart konkursbeslut. I praktiken torde sådan uppgift utan 

vidare tas för god och föranleda beslut om konkurs. Beredningen har inte för avsikt i sitt 

förslag att ändra rättens rutiner angående konkursansökningar. Däremot har rätten velat 

öppna en möjlighet för rätten att särskilt pröva och eventuellt underkänna gäldenärens uppgift 

om obestånd när det finns skäl till det. Beredningen redovisar två situationer då gäldenärens 

uppgift om obestånd inte bör godtas utan särskild prövning. Ena situationen är att gäldenärens 

konkursansökan kan vara förhastad vilket leder till oenighet kring riktigheten av uppgifterna 

om obestånd inom företaget. Andra situationen uppger att det kan påpekas att en gäldenär av 

skattemässiga skäl kan finna det förenligt med sina intressen att begära sig i konkurs, trots att 

obestånd inte föreligger. En remissinstans har påtalat att en firmatecknare är behörig att 

begära det egna företaget i konkurs, däremot menar beredningen på att oavsett om du är 

behörig att ansöka om konkurs så har inte individen befogenheten att ensam fatta beslut om 

att bolaget ska försättas i konkurs. 34 

 

2.2.3 NJA 2012 s 97 

 

Rättsfallet berör omständigheter där firmatecknaren saknade befogenhet att ansöka om 

konkurs för bolaget. Bolaget överklagade konkursbeslutet, bolaget måste därför bevisa att det 

är solvent. Aktiebolaget Duveholms Rehab Center AB beslutades att försättas i konkurs den 2 

augusti 2011 av tingsrätten. Två styrelseledamöter överklagade beslutet och yrkade på att 

styrelsen tillsammans inte har fattat något beslut gällande bolagets försättande i konkurs samt 

att firmatecknare har avgått från styrelsen. En firmatecknare har rätt att företräda bolaget vid 

en konkurs, befogenheten gäller inte att ensam ansöka om konkurs för bolaget. Personen i 

fråga saknade genom utredning i målet, befogenhet att försätta bolaget i konkurs. 

Förhållandet framkom av utredningen och var inte känt vid beslutet av tingsrätten.35  

   Hovrätten förde ett resonemang kring 8 kap. 42 § 2 st. ABL och rättshandlingens giltighet 

gentemot bolaget. Åtgärden ska inte vara giltig mot bolaget om motparten insåg eller borde 

insett att firmatecknaren överskred sin befogenhet. Ett krav för påståendet är att aktiebolaget 

kan visa att firmatecknaren överskridit sin befogenhet. Huvudregeln är att huvudmannen blir 

bunden av de handlingar annan vidtar, vid inskränkning av befogenheten. Begränsningar är 

tillåtna men måste komma till motpartens kännedom. Konkursbeslutet leder till omfattande 

rättsverkningar för de som berörs. Hovrätten poängterade att ett konkursbeslut som är sakligt 

motiverat, inte ska ändras eftersom det finns ett betydande intresse. Hovrätten anförde 

därefter att det inte är hållbart att konkursbeslut ändras under vissa förhållanden, med 

anledning av firmatecknarens bristande befogenhet. Hovrätten ansåg därmed att 

konkursbeslutet ska kvarstå. Hovrätten prövade om bolaget kan visa att det inte föreligger 

obestånd, enligt 2 kap. 22 § andra meningen. KonkL. Av det som anförts av företaget ansågs 

inte den ekonomiska situationen i företaget vara av den grad att bolaget inte är på obestånd.36  

                                                
33 Prop. 1975:6 s. 117.  
34 I not 33 a.a. s 117. 
35 NJA 2012 s. 97 på s. 98.  
36 I not 35 a.a. s. 97, på s. 98. 



 17 

   Målet prövades av HD där det fördes ett resonemang angående firmatecknarens behörighet 

att företräda bolaget. Vederbörande som utförde konkursansökan påstod att frånträde från 

styrelsen inte skett, vid tidpunkten för konkursansökan. Någon ändring i bolagsregistret hade 

inte heller anmälts vid den aktuella tidpunkten. HD ansåg med anledning av föregående att 

vederbörande varit behörig att företräda bolaget. 37 

   Tingsrätten ska inte ifrågasätta gäldenärens insolvens om inte särskilda skäl finns, enligt 2 

kap. 7 § KonkL. Om det finns delade meningar i bolagets styrelse om en konkursansökan ska 

göras, bör tingsrätten pröva om bolaget är på obestånd38. Tingsrätten hade inte tagit del av 

några sådana uppgifter. HD ansåg därför att tingsrättens handläggning var riktig. HD 

poängterade likafullt att firmatecknaren handlat utanför sin befogenhet. Även om 

firmatecknaren var behörig vid tidpunkten, anses inte en firmatecknare ha befogenhet att 

ansöka om att försätta bolaget i konkurs. HD instämde med HovR resonemang beträffande 

bolagets ansvar för ställföreträdarens åtgärder, trots att det i efterhand visar sig att 

firmatecknaren agerat utanför sin befogenhet. HD fastställde hovrättens dom, således kvarstår 

konkursbeslutet. 39 

 

2.2.4 Vad gäller vid konkurs?  

 

I konkurs kan en fysisk samt juridisk person försättas. Grunden för konkursen är gäldenärens 

obestånd (insolvens). En konkurs ska enligt 2 kap. 7 § KonkL godtas om inte särskilda skäl 

föranleder annat. Särskilda skäl ser olika ut och är ett diffust begrepp vilket innebär att 

gränsen för var som är att anse som särskilda skäl kan se annorlunda ut.40 En gäldenär som 

besitter såpass stora skulder att hen är obenägen att betala dem,  kan det krävas att hela 

förmögenheten tas i anspråk för att betala skulderna i den omfattning det är möjligt. Mellan 

gäldenären och borgenären kan en uppgörelse komma till stånd genom en konkurs. Det är via 

en ansökan till tingsrätten som det utreds om gäldenären ska försättas i konkurs eller inte.41 

Konkursens syfte är att i den mån det går proportionellt fördela förlusterna mellan 

borgenärerna med hänsyn till fordringarnas storlek.42 Företagets egna ansökan om konkurs 

ska göras av någon som är behörig att företräda företaget, dvs. en behörig firmatecknare med 

befogenhet.43 

   Intressant rättsfall som har prövat särskilda skäl är RH 1981:48, som avsåg ett aktiebolag. 

Som tidigare nämnts krävs det att företagets egna ansökan om konkurs ska göras av någon 

som är behörig att företräda företaget, befogenheten bör även ligga till grund. Två 

styrelseledamöter varav den ena (A) var VD och tecknade firman ensam. VD:n i sin tur 

ansökte om att försätta bolaget i konkurs. Styrelseledamot (C) gjorde invändningar hos 

konkursdomaren mot ansökan och påstod att A saknade styrelsens bemyndigande att 

genomföra konkursansökningen. Tingsrätten beslutade att försätta bolaget i konkurs. En 

överklagan till hovrätten gjordes och hovrätten lämnade således prövningstillstånd. HovR 

ansåg att särskilda skäl förelåg enligt 2 kap. 7 § KonkL,  då det råder oenighet i bolaget kring 

konkursen. HovR fann bolaget vara solvent och fann därför det oförhindrad att pröva 

                                                
37 NJA 2012 s. 97, på s. 99. 
38 Prop. 1975:6 s 117. 
39 NJA 2012 s. 97, på s. 100.  
40 SvJT 1984 s. 301. 
41 Heuman, L, Specialprocess, s 171.  
42 I not 41 a.a. s 171.  
43 Lundén, B, Svensson, U, Obestånd hur du undviker och hanterar obestånd, ackord och konkurs, s 46.  
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konkursdomarens beslut. HovR kunde vidare visa att bolaget var solvent genom en uträkning 

och upphävde därför konkursbeslutet.44 

   Inledande bestämmelser gällande konkurs regleras i 1 kap. 1 § KonkL, där regleras det att 

vederbörande genom konkurs tar gäldenärens tillgångar för att betala av fordringarna som 

borgenärerna har mot gäldenären.  När tingsrätten har meddelat ett konkursbeslut blir 

gäldenärens företag ett konkursbo vars tillgångar inte blir tillgängliga för konkursboet. 

Konkursförvaltaren är den som har hand om tillgångarna och hur det ska fördelas mellan 

borgenärerna.45 Konkursboet blir en självständig juridisk person och förvaltaren tar då över 

gäldenärens talan som part i en domstol eller rättshandling.46 Vidare regleras det i 1 kap. 2 § 

KonkL att en gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas 

i konkurs, om inte annat är föreskrivet. Enligt 1 kap. 2 § KonkL framgår även vad som avses 

med obestånd, att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga 

inte är tillfälligt. En eller fler konkursförvaltare ska utses av tingsrätten vid konkurs enligt 1 

kap. 3 § KonkL. Konkursförvaltaren är under tillsyn av TSM och är vanligtvis en advokat. 

Tingsrätten ska höra med TSM innan en konkursförvaltare utses.47 Förvaltarens arbete 

granskas av Kronofogdens särskilda tillsynsmyndighet.48 En konkursförvaltare ges möjlighet 

att ta hänsyn till andra viktiga intressen än borgenärsintresset. Vidare är en konkursförvaltare 

självständig i sin roll. Förslag om att förvaltaren ska höra med TSM vad gäller viktigare 

förvaltningsfrågor kom igenom propositionen 1986/87.49 Förvaltare har idag skyldighet att 

höra med TSM, särskilt berörda borgenärer samt gäldenärer i viktigare frågor.50 En 

konkursansökan ska skriftligen lämnas till tingsrätten på den ort där gäldenären (den som 

ansökan avser) har sin vist, där hen bor eller där bolagets styrelse har sitt säte. Det händer att 

bolag byter hemvisten eller säte precis innan eller i samband med konkurs för att försvåra 

ansökan. Ansökan gäller på den senaste kända orten därav gör det inget om ett företag 

försöker byta säte för att försvåra konkursen.51 2 kap. 1 § KonkL reglerar konkursansökan. 

Det framgår av 2 kap. 1 § KonkL att ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av både 

sökande och sökandes ombud. Vidare ska sökande styrka de omständigheter som gör rätten 

behörig, om de inte redan är kända. Handlingar som styrker hemvisten för juridiska personer 

är ett registreringsbevis som inhämtas från Bolagsverket. 52 Det framkommer enligt 2 kap. 1 § 

KonkL att en ansökan ska avvisas om det inte framgår vilken tingsrätt som är behörig och 

sökande inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen. Förutsättningar i detta fall är 

kumulativa då det dels krävs att ett föreläggande inte följs och dels att det inte framgår vilken 

tingsrätt som är behörig. En gäldenär som själv ansöker om att försättas i konkurs ska till 

ansökningshandlingen bifoga en redogörelse över skulder och tillgångar samt vilka som är 

borgenärerna.  

   Grunden för konkurs är gäldenärens obestånd (insolvens).53 Enligt 2 kap. 7 § KonkL 

regleras bevisningen om obestånd, konkursansökan ska godtas om det inte finns särskilda 

skäl för att inte göra det. Enligt 2 kap. 8 § KonkL så anses en gäldenär vara insolvent om inte 

annat visas. I 2 kap. 14 § KonkL regleras prövningen av konkursansökan. Rätten ska enligt 2 

kap. 14 § KonkL genast pröva ansökningen och förhandlingen ska hållas inom två veckor 

från det att ansökan inkom till rätten. Vid särskilda skäl får dock förhandlingen hållas senare, 

                                                
44 RH 1981:48 s. 83.  
45 Welamson, L, Mellqvist, M, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 95.  
46 Lundén, B, Svensson, U, Obestånd hur du undviker och hanterar obestånd, ackord och konkurs, s. 46.  
47 Skatteverket.se/rattsligvagledning, Förvaltning av ett konkursbo,  (hämtad 2018-05-09). 
48 Mellqvist, Mikael, Konkurslag (1987:672) kommentar till 1 kap. 3 §, Karnov. 
49 Prop. 1986/87:90 s 109.  
50 Skatteverket.se/rattsligvagledning, Förvaltning av ett konkursbo (hämtad 2018-05-09). 
51 Lundén, B, Svensson, U,Obestånd hur du undviker och hanterar obestånd, ackord och konkurs, s 46.  
52 Mellqvist, Mikael, Konkurslag (1987:672) kommentar till 2 kap. 1 §, Karnov.  
53 SvJT 1984 s. 301.  
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dock senast inom en månad. Gäldenären ska kallas till förhandlingen, dyker inte gäldenären 

upp ska ansökan ändock prövas slutligt vilket även står med i kallelsen. Vid beslut om 

konkurs ska tingsrätten utse en konkursförvaltare enligt 7 kap. 2 § KonkL,  som träffar 

konkursboet för edgångssammanträde enligt 2 kap. 24 § KonkL.  Edgångssammanträdet ska 

hållas tidigast en månad och senast två månader efter konkursbeslutet. Kallelse till 

edgångssammanträdet ska tingsrätten skicka till gäldenären, förvaltaren och TSM, 

sammanträdet hålls i tingsrätten. En förvaltare ska enligt 7 kap. 1 § KonkL ha särskilda 

insikter och erfarenhet som uppdraget kräver, förvaltaren ska även vara lämplig för 

uppdraget. En anställd vid domstol får inte utses till förvaltare. Om en förvaltare står i ett 

sådant förhållande till gäldenären eller borgenären att det är ägnat att rubba förtroendet för 

hans opartiskhet i konkursen får hen inte vara förvaltare enligt 7 kap. 1 § 3 st. KonkL. Vidare 

annonseras konkursbeslutet ut i tidningar samt att alla behöriga myndigheter underrättas om 

konkursen.54 Normalt sett är det en erfaren advokat som utses till konkursförvaltare, 

advokaten får det totala ansvaret för skötseln av konkursboet. En konkursförvaltare försöker 

sälja tillgångar i den mån hen kan för att minska skulderna.55 Det åligger förvaltaren att ta till 

vara borgenärskollektivets intresse.56 Vidare ska förvaltaren vidta de åtgärder som krävs för 

att främja en förmånlig och snabb avveckling av boet enligt 7 kap. 8 § KonkL.   

    3 kap. KonkL reglerar verkningar av konkurs. Enligt 3 kap. 1 § KonkL så får gäldenären 

inte råda över egendom som hör till konkursboet sedan beslut om konkurs har meddelats.57 

Tillgångar som räknas i ett konkursbo är all egendom som tillhörde gäldenären när 

konkursbeslutet meddelades enligt 3 kap. 3 § KonkL. Vad gäller fordran från borgenärerna så 

är det endast de fordringar som har uppkommit innan konkursen som görs gällande. Vid 

bedömningen gällande när fordran ska anses ha uppkommit är det avgörande när grunden för 

fordran uppkom det är alltså inte när beloppet kan fastställas eller förföll till betalning.58 

Enligt 8 kap. 1 § KonkL,  ska boets tillgångar säljas så snart som möjligt, ett företag får 

fortsätta drivas genom förvaltaren om det kan ske lagligen för konkursboets räkning i den 

mån det är ändamålsenligt enligt 8 kap. 2 § KonkL. Beslut om avskrivning av konkurs 

beslutas av tingsrätten och kan bli aktuellt i de fall där konkursboets tillgångar inte täcker 

konkurskostnaderna enligt 10 kap. 1 § KonkL. Boets förmögenhet ska vid en konkurs som 

inte avskrivs delas ut till borgenärerna i rätt ordning förutsatt att tillgångarna inte går åt till 

betalning av konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig enligt 11 kap. 1 

§ KonkL. Egendom som har förvandlats till pengar ska snarast delas ut enligt 11 kap. 2 § 

KonkL, förvaltaren ska även upprätta förslag till utdelning när utdelning ska ske enligt 11 

kap. 4 § KonkL.  

   En förvaltare har rätt till förvaltningsarvode och kostnadsersättning. Vad konkurskostnader 

avser regleras i 14 kap. 1 § KonkL vilket är arvode och kostnadsersättning till förvaltare, 

arvode och kostnadsersättning till en rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 

kap. 7 § KonkL, ersättning till sakkunnigt biträde som förvaltare har anlitat, ersättning till 

staten för tillsynen över förvaltningen, kostnad för kungörande av beslut eller åtgärd rörande 

konkursen, kostnad för de skriftliga kallelserna och underrättelserna till borgenärerna. 

Konkurskostnader är inte de kostnader för kungörelser, kallelser och underrättelser som 

föranleds av efterbevakning enligt 14 kap. 1 § 3 st. KonkL. Konkursboet står för 

konkurskostnaderna och har företräde framför andra skulder som boet har ådragit sig. Är 

konkursboet helt på obestånd och inte kan betala för konkurskostnaderna så ska dessa 

kostnader betalas av staten enligt 14 kap. 2 § KonkL.  

                                                
54 Lundén, B, Svensson, U,Obestånd hur du undviker och hanterar obestånd, ackord och konkurs, s 49. 
55 I not 54 a.a. s 49. 
56 Domstol.se, Om konkurs. (hämtad 2018-05-10)  
57 Lundén, B, Svensson, U,Obestånd hur du undviker och hanterar obestånd, ackord och konkurs, s 49. 
58 Lennander, Gertrud, Konkurslag (1987:672) kommentar till 5 kap. 1 §, Karnov. 
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2.3 Vem beslutar om konkurs?  

 

Behörig konkursdomare är enligt 2 kap. 1 § KonkL,  konkursdomaren vid den tingsrätt där 

gäldenären har sitt säte. Enligt 10 kap. 1 § RB framgår det att laga domstol i tvistemål i 

allmänhet är rätten i den ort där gäldenären har sin hemvist eller bolag sitt säte. Det har 

prövats vilken domstol som anses vara den rätta i ett mål gällande en individ , som flytt 

landet på grund av skatteskulder och därmed även tagit hemvisten på känd ort utom riket. 

Konkursdomaren fann att tingsrätten i den ort där skattedebiteringen skett var den rätta 

domstolen att pröva ansökan om den skattskyldiges försättande i konkurs.59 Rätt domstol för 

att ansöka om konkurs är tingsrätten där en konkursdomare tar beslut om konkurs. 

Tingsrätten förbereder mål, fastställer beslut och dömer i olika typer av ärenden.60  

En fordringsägare som lämnar in en ansökan om konkurs måste kunna bevisa att 

företaget är på obestånd enligt 2 kap. 7 § KonkL. Vidare är lagbestämmelsen en 

presumtionsregel vilket innebär att när gäldenären ansöker om att försättas i konkurs så 

förutsätter tingsrätten att bolaget är på obestånd därav godkänns de flesta ansökningarna om 

det inte föreligger särskilda skäl.61 En konkursansökan ska lämnas till tingsrätten på den ort 

där gäldenären (den som ansökan avser) har sin vist, där hen bor eller där bolagets styrelse 

har sitt säte. Det händer att bolag byter hemvist eller säte precis innan eller i samband med 

konkurs för att försvåra ansökan.62 Ansökan gäller på den senaste kända orten därav gör det 

inget om ett företag försöker byta säte för att försvåra konkursen.63 Rätten ska efter att de fått 

in ansökan ta ställning till om bolaget är på obestånd eller inte och om bolaget ska försättas i 

konkurs. Det råder ofta ingen tvivel om obestånd från tingsrättens sida när gäldenären själv 

lämnar in en ansökan om konkurs av den anledningen blir bolagen mer eller mindre 

automatiskt försatta i konkurs.  

   Ett konkursbeslut som inte har fattats av tingsrätten kan återkallas, detta ifall att parterna 

innan konkursbeslutet kommer överens om en uppgörelse. Har ett företag själva lämnat in en 

konkursansökan kan beslutet överklagas till högre rätt, dvs. hovrätten och där kan beslutet 

även hävas.64 Likt att en firmatecknare behöver ha behörigheten att försätta ett bolag i 

konkurs så behöver även rätten det. Ett fall från 2011 tar upp en tingsnotarie som beroende på 

ärendets omfattning kan få besluta i konkursärenden, dock ansåg HD att tingsnotarien 

saknade behörigheten till att fatta beslut i detta fall. En tingsnotarie som även HD påpekade i 

fallet får ta beslut i de fall där ärendena inte är så omfattande samt komplicerade enligt 18 § 3 

st. förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion. Däremot ansågs detta fall vara såpass 

omfattande att det inte råder tvivel om rättegångsfel. A.B. ansökte om att försätta P.T. i 

konkurs på grund av förfallna fakturor, tingsnotarien fann att det inte var möjligt för 

gäldenären att betala tillbaka därav försatte tingsnotarien gäldenären i konkurs.  A.B. hade 

visat tillräckligt stöd för sin behörighet. Hovrätten stod fast vid tingsrättens beslut och 

meddelade därför inte prövningstillstånd medan HD valde att ta upp ärendet och meddelade 

prövningstillstånd i hovrätten. HD menar att en tingsnotarie som har tillräckligt med kunskap 

och är erfaren får enligt 18 § 1 st. 5 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion 

förordnas att på eget ansvar handlägga konkursärenden enligt KonkL.65 HD menar att 

tingsrätten skulle ha prövat om inte P.T. rätteligen kunde betala sina skulder och om denna 

oförmåga i så fall inte endast var tillfällig med hänvisning till 1 kap. 2 § 2 st. KonkL. 

                                                
59 NJA 1980 s. 340, på s. 342- 343.  
60 Domstol.se, Tingsrätt. (hämtad 2018-05-10).  
61 Se avsnitt 2.2.3.  
62 NJA 1980 s 340.  
63 Lundén, B, Svensson, U,Obestånd hur du undviker och hanterar obestånd, ackord och konkurs, s 46.  
64 I not 63 a.a. s 46.  
65 NJA 2011 s. 712.  
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Prövningen innefattade en mer komplicerad bedömning av en motfordran då det var ett högt 

belopp som P.T. påstod sig ha mot A.B. Med detta sagt menar HD att detta skulle ha prövats 

av en domare och inte en tingsnotarie då det är ett mer komplicerat fall.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 NJA 2011 s. 712. på s 717. 
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3 Vem får företräda ett bolag samt en ekonomisk förening? 

3.1 Aktiebolag 

 

Aktiebolag är en bolagsform där det krävs ett aktiekapital för att starta upp bolaget.67 För att 

starta upp ett aktiekapital krävs en insats på minst 50 000 kronor68, alternativt 500 000 

kronor69 för marknadsnoterade bolag. Aktiekapitalet utgör ett borgenärsskydd.70 Sverige har 

en lagstiftning för båda kategorierna av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Vissa 

andra länder har två olika lagstiftningar, en till vardera kategori av aktiebolag. Den svenska 

aktiebolagslagen utgör ett ramverk för båda kategorierna. Särbestämmelserna som gäller för 

publika aktiebolag befinner sig i slutet av respektive kapitel i ABL.71 

    Ett aktiebolag representeras som en egen juridisk person, till skillnad mot andra 

bolagsformer. Ett aktiebolag företräds oftast av en styrelse. Personerna i styrelsen har rätt att 

skriva under exempelvis avtal, i företagets namn. Personerna som utövar handlingen benämns 

firmatecknare. Den juridiska personen blir således rättsligt bindande till avtalet 

firmatecknaren/na undertecknat. Bolaget kan företrädas av hela styrelsen som firmatecknare, 

alternativt kan styrelsen utse särskilda firmatecknare, det kan vara personer både i och 

utanför styrelsen. Firmatecknarna kan således tillsammans eller var för sig teckna firman. 72 

   Aktieägarna har inget personligt ansvar gällande bolagets förpliktelser, enligt 1 kap. 3 § 

ABL.  Aktieägarnas ansvarsfrihet är efter registrering av bolaget hos bolagsverket. Åtgärder 

som sker före registrering kan medföra personligt ansvar. Ansvaret gäller även för bolagets 

styrelse och verkställande direktör (vd). Beträffande personligt ansvar, kan det förekomma 

om vederbörande inte utför det som åläggs parten vid en likvidation.73  

    

3.1.1 Behörighet och befogenhet  

 

En vd har möjlighet att besluta i rutinärenden, av den orsaken att vd:n sköter den löpande 

förvaltningen i aktiebolaget. Vad som inbegriper rutinärenden bör bedömas utifrån bolagets 

verksamhet och storlek. Vd:n utses vanligen av styrelsen. Publika aktiebolag måste välja en 

vd.74  

   Styrelsen, vd:n och de särskilda firmatecknarna åläggs behörighet och befogenhet för sitt 

uppdrag. Behörigheten uppger i vilken utsträckning ställföreträdaren “kan”, binda bolaget till 

olika åtgärder. Befogenhet uppger istället vad ställföreträdaren “får” göra. Behörighet och 

befogenhet samspelar således med varandra.75  

   Handlingar som enligt ABL ska undertecknas av styrelsen, ska undertecknas av minst 

hälften av styrelseledamöterna. Firmatecknarna har förutom rätten att ingå avtal i företagets 

ställning, rätten att företräda bolaget i andra rättshandlingar, även inför domstol och andra 

                                                
67 1 kap 4 § ABL.  
68 1 kap 5 § 1 st. ABL.  
69  Samuelsson, Per, Aktiebolag (2005: 551) kommentar till 1 kap 5 § 1 st, Karnov.  
70 Skog, R, Rodhes aktiebolagsrätt s 37.  
71 Larsson, Tholin, Aktiebolagslagen- kommentar och lagtext, s. 16.  
72 Bolagsverket, Firmateckning- aktiebolag, (Hämtad 2018-05-01).  
73 Samuelsson, Per, Aktiebolag (2005: 551) kommentar till 1 kap 3 §, Karnov.  
74 Bolagsverket, Styrelse och vd- aktiebolag, (Hämtad 2018-05-01).  
75 I not 71 a.a. s 94.  
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myndigheter.76 Alla bolag har inte en styrelse, vissa bolag har en företrädare och företrädaren 

anses ha samma behörighet som styrelsen att företräda bolaget utåt.77 

   Styrelsen är oftast ledningen i ett aktiebolag, att företräda ett aktiebolag tillkommer 

nästintill alltid bolagets styrelse, enligt 8 kap. 35 § ABL.  Firmatecknarna har en behörighet 

som måste registreras hos bolagsverket78.  

  Om styrelsen består av flera styrelseledamöter, har en ensam styrelseledamot inte rätten att 

företräda bolaget om det inte enligt 8 kap. 37§ ABL, rör särskilda firmatecknare.  

    Om styrelsen eller den särskilda firmatecknaren överskrider sin behörighet, är inte bolaget 

bundet till åtgärderna. Det gäller oberoende av tredje mans goda eller onda tro. Här uppges 

att varken styrelsen eller en särskild firmatecknare på egen hand kan förplikta bolaget att gå i 

likvidation, ändra i bolagsordningen eller vidta uppgörelser om skadestånd till bolaget, enligt 

29 kap. 1-3 § ABL, anledningen är att bolagsstämman ska fatta beslut i dessa frågor. 

Överträdelser av klara förbudsregler i ABL, är också en form av behörighetsöverskridande. 

Vissa men inte alla rättshandlingar som står i strid med brottsbalken, kan betraktas som 

behörighetsöverskridande.79  

   Om ställföreträdaren bryter eller överskrider befogenhet, gäller inte rättshandlingen 

gentemot bolaget, enligt 8 kap 42 § ABL. Berörd part ska ha insett eller bort insett att 

rättshandlingen är kompetensöverskridande. Gällande vd:n ska bolaget visa att följande insikt 

föreligger. Bestämmelsen skiljer på överskridande av behörighet80 och befogenhet81. Att 

ställföreträdare har agerat utanför sin befogenhet, har prövats av domstolen och visat att 

åtgärderna som vidtagits ändock haft verkan82 mot bolaget.  Rådande firmatecknarens 

behörighet gäller inte rättshandlingen gentemot bolaget om vederbörande strider mot 

bolagsorganens kompetens i ABL. Det råder även behörighetsöverskridande om 

vederbörande överträder förbudsreglerna i ABL. Överträdelser av jävsbestämmelserna, 

generalklausulerna och verksamhetsföremålet utgör befogenhetsöverskridande handling. 83 

Handlingen kan vara föremål för både behörighets- och befogenhetsöverskridande, det görs 

således en prövning84 rörande om rättshandlingen kan göras gällande mot bolaget enligt både 

8 kap. 42 § 1 st. och 2 st. ABL.  

 

3.2 Ekonomiska föreningar  

 

Det finns olika former av ekonomiska föreningar, flertalet olika kooperativ. Ekonomisk 

förening och kooperativ har samma betydelse.  De olika kooperativen saknar betydelse för 

behandlingen av konkurs i dagsläget, därmed kommer endast termen ekonomiska föreningar 

användas. Om ekonomisk förening ska jämföras med någon annan bolagsform, är den mest 

likt aktiebolag. 85 

 Det har framförts och diskuterats angående indelning av olika ekonomiska föreningar. 

Frågan diskuteras och betänkande har framförts angående den ekonomiska föreningens 

storlek. Likt privata och publika aktiebolag, uppkommer frågan angående ekonomiska 

                                                
76  Samuelsson, Per, Aktiebolag (2005: 551) kommentar till 8 kap. 35 § 1 st, Karnov;  Prop. 1975:103 s. 380. 
77 Samuelsson, Per, Aktiebolag (2005: 551) kommentar till 8 kap. 35 § 1 st, Karnov; NJA 1995 s. 437.  
78 Bolagsverket, Firmateckning- aktiebolag, ( Hämtad 2018-05-01). 
79 Larsson, Tholin, Aktiebolagslagen- kommentar och lagtext, s. 94. ff. 
80 8 kap. 42 § 1 st. ABL.  
81 8 kap. 42 § 2 st. ABL.  
82 NJA 1979 s.635. 
83 Samuelsson, Per, Aktiebolag (2005: 551) kommentar till 8 kap. 42 § 1 st, Karnov.  
84 Samuelsson, Per, Aktiebolag (2005: 551) kommentar till 8 kap. 42 § 2 st, Karnov.  
85 Lundén, B, Ekonomiska föreningar, skatt, deklaration, ekonomi och juridik, s. 10-12. 

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/PROP_1975_0103_S_0380?src=document
https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/NJA_1995_S_0437?src=document
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föreningars olika omfattande verksamheter. Ekonomiska föreningar är likt AB i många 

hänseenden, frågan uppkommer därmed angående ekonomiska föreningars storlek, 

verksamhetens omfattning eller art.86  

   Ekonomiska föreningar bildas genom att medlemmar antar stadgar och utser en styrelse, 

inte genom avtal som ett aktiebolag. Föreningen ha somliga villkor  

   Den stora skillnaden mellan ett aktiebolag och en ekonomisk förening är inflytandet i 

bolaget. Aktieägarnas inflytande baseras på det ekonomiska ägandet, närmare bestämt på 

aktieinnehavet. I ekonomiska föreningar är huvudprincipen att en medlem har en röst. 

Huvudprincipen är således att alla har lika stort inflytande i en ekonomisk förening. Rösten är 

likaså oberoende av om medlemsavgiften har hunnit betalas eller inte.87   

   En ekonomisk förening har några krav för att det ska falla inom ramen för just ekonomiska 

föreningar. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (LEF),  regler bestämmelserna 

angående ekonomiska föreningar. 1 kap. 1 § LEF redogör ramverket gällande en ekonomisk 

förening, således främja medlemmarnas ekonomiska intresse och inte ett direkt vinstsyfte 

som exempelvis aktiebolag. För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, drivs 

ekonomisk verksamhet genom medlemmarna och dess deltagande. 88 Med ekonomisk 

verksamhet avses sådan verksamhet som är kommersiellt, finansiellt, industriellt eller på 

annat sätt affärsmässigt strukturerad.89 Som tidigare nämnt kallas medlemmarnas deltagande i 

den ekonomiska föreningen för det kooperativa kriteriet. Det förekommer både kooperativa 

och icke- kooperativa föreningar. De kooperativa föreningar delas in i 3 olika grupper som är 

konsumentföreningar, producentföreningar och arbets- och personalkooperativa föreningar. 

Konsumentkooperationen har föranlett lagändringar som öppnar möjlighet till system med 

s.k. medlemsfrämjande föreningar. Konsumentföreningar lägger medlemmarnas ekonomiska 

intressen i fokus medan producentföreningar gör raka motsatsen i medlemmarnas 

förvärvsverksamhet. Vidare ser arbets- och personalkooperativa föreningar till att tillgodose 

medlemmarnas behov av försörjning. Ändamålet är att bereda medlemmarna arbete genom 

att bedriva och utveckla näringsverksamhet.90 En ekonomisk förening kan förutom sitt 

ändamål gällande vinst driva en icke- ekonomisk verksamhet. Det så kallade kravet för att en 

ekonomisk förening ska kunna göra det är att det framträder som en förening i vars 

verksamhet medlemmarna deltar enligt 1 kap. 1 § 1 st LEF.91  

   Ekonomiska föreningar kan enligt 1 kap. 1 § LEF helt eller delvis bedrivas i ett eller flera 

dotterföretag till föreningen. Vad som avses med dotterföretag framgår av 1 kap. 4 § LEF och 

kan t.ex. vara ett aktiebolag. Hinder mot att i ett dotterföretag bedriva även en verksamhet 

som inte är kooperativ finns inte.92 Frågan gällande huruvida en förenings verksamhet är 

kooperativ, vilket krävs för en registrering, får avgöras med utgångspunkt i föreningens och 

dotterföretagens samlade verksamhet.93 I föreningarnas stadga torde det vara självklart att det 

ska framkomma att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen genom att det i föreningen eller i ett dotterföretag bedrivs en kooperativ 

verksamhet.94 

   Övriga kännetecken regleras i 3, 7 och 10 kap. LEF, angående villkor i fråga om rätten till 

medlemsskap, rösträtt och överskottsutdelning. Ingen får vägras medlemsskap i en 

ekonomisk förening, utan särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art eller syfte, enligt 3 

                                                
86  SOU, 2010:90 s. 343 ff.  
87 Lundén, B, Ekonomiska föreningar, skatt, deklaration, ekonomi och juridik, s. 10 & 12.  
88 I not 87 a.a.  s. 10.  
89 SOU 2010:90. s 355.  
90 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 1 kap. 1 §, Karnov.  
91 Prop 1986/87 s 78; Prop 1986/87:7  
92 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 1 kap. 1 §, Karnov.  
93 I not 92 a.a.   
94 Prop. 1996/97:163 s 41. 
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kap. 1 § LEF. Om brister enligt bestämmelserna villkor föreligger vid registrering, anses inte 

en en juridisk person föreligga. 1 kap. 2 § 3 st. LEF uttrycker inte konsekvensen av det 

aktuella situationen. Johansson95 beskriver de aktuella villkoren för en ekonomisk förening, 

uppfylls inte dessa för registrering, ska ingen registrering genomföras. Sker ingen registrering 

är det ingen ekonomisk förening och därmed ingen juridisk person.96   

   Enligt 1 kap. 3 § LEF regleras att en ekonomisk förenings förpliktelser endast svarar för 

föreningens tillgångar. Det är varken dess medlemmar, styrelseledamöter eller andra 

företrädare för föreningen som svarar för förpliktelserna. Tidigare nämnt betecknas som 

principen om frihet från personligt ansvar.97 Enligt 2 kap. 1 § LEF och 6 kap. 1 § LEF ska en 

ekonomisk förening ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar. Färre än 

tre medlemmar medför likvidationsplikt. Medlemmarna kan vara fysiska och eller juridiska 

personer. Lagstiftningen ställer alltså inga krav på medlemmarna om det är fysisk eller 

juridisk person däremot så kan stadgarna innehålla en del bestämmelser.98 Enligt 2 kap. 3 § 

LEF ska föreningen anmälas för registrering hos bolagsverket senast sex månader efter det att 

beslut fattades om att bilda den. Enligt 6 kap. 1 § LEF väljer styrelsen föreningsstämman om 

det inte är bestäms i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt. 

Styrelsen eller en styrelseledamot får ges rätt att utse styrelseledamöter.Styrelsen själv får 

inte utse nya ledamöter inte heller VD eller revisorerna kan utse styrelsen.99 Styrelsen utgör 

tillsammans med VD föreningens förvaltande organ och enligt 6 kap. 6 § LEF svarar 

styrelsen för föreningen organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det 

som faller utanför föreningsstämmans kompetens faller utanför VD:s och styrelsens 

kompetensområde.100 Stämman har beslutanderätt inom vissa områden vilket även regleras i 

7 kap. LEF. Styrelsen har ett kollektivt ansvar vad gäller fullgörandet av föreningens 

skyldigheter. Styrelsen ska alltså bedöma koncernens ekonomiska situation. Styrelsen har 

även skyldighet att se till så att föreningens organsitation är utformad så att bokföringen och 

de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt enligt 6 kap. 6 § 3 

st. LEF. Enligt 6 kap. 6 a § LEF ska en VD sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar. Styrelsen fattar beslut, om mer än hälften av styrelsen är 

närvarande. Ett beslut får inte fattas om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att 

delta i ärendets behandling och fått ta del av underlag för att avgöra huruvida de ska gå 

tillväga. Kan en styrelseledamot inte närvara så får en suppleant företräda hen enligt 6 kap. 9 

§ LEF. En styrelse kan aldrig företrädas av ombud.101  

   Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma enligt 6 kap. 11 § LEF. Ett 

bemyndigande från styrelsen sida till en ledamot eller VD eller någon annan att företräda 

föreningen och teckna dess firma kan göras om inte ett förbud mot sådant bemyndigande har 

tagits in i stadgarna. Styrelsen kan dock när som helst återkalla ett bemyndigande. Enligt 6 

kap. 12 § LEF framkommer det att en VD får företräda föreningen och teckna dess firma vad 

gäller uppgifter som VD:n själv sköter enligt 6 kap. 6 a § LEF. Styrelsen eller dess 

ställföreträdare får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att ge en 

otillbörlig fördel år en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen och dess 

medlemmar enligt 6 kap. 13 § LEF. Det föreligger en del associationsrättsliga 

likhetsprinciper, då medlemmarna är likställda i den mån stadgarna inte föreskriver annat.102 

                                                
95 Johansson, Svante, Svensk Associationsrätt i huvuddrag, s. 48.  
96 Johansson, Svante, Svensk Associationsrätt i huvuddrag, s. 48  
97 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 1 kap. 3 §, Karnov.  
98 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 2 kap. 1 §, Karnov.  
99 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 6 kap. 1 §, Karnov.  
100 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 6 kap. 6 §, Karnov.  
101 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 6 kap. 9 §, Karnov.  
102 Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, kommentar till 6 kap. 13 §, Karnov.  
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Vidare så har föreningsmedlemmarna rätt att fatta beslut i föreningens angelägenheter vid 

föreningsstämman enligt 7 kap. 1 § LEF.  

   Vid konkurs eller obestånd blir föreningsmedlemmarna inte personligen 

betalningsansvariga för föreningens skulder. Vad som händer med föreningsmedlemmarna är 

att de förlorar sina insatser, i bostadsrättsföreningar så förlorar de i sådant fall sin bostad. 

Normalt sätt så ansvarar föreningen endast med sin förmögenhet. Regler gällande att 

styrelsen personligen kan bli betalningsansvarig föreligger om förening hamnar på obestånd. 

Bevisbördan vad gäller ekonomiska föreningar ligger i de fall där styrelsen drivit en 

verksamhet alldeles för långt utan att agera genom att exempelvis avstå från att betala 

fordran, försätta föreningen i konkurs eller få tillstånd en ackordsuppgörelse eller en 

företagsrekonstruktion.103 

  

3.2.1 Bostadsrättsföreningar  

 

Bostadsrättsföreningar är en enskild form av ekonomisk förening. Arten av föreningen skiljer 

sig från andra bolagsformer. Orsaken är att privatpersoner köper bostadsrätter som ingår i 

bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningens styrelse och ekonomi har således stor 

betydelse för bostadsrättsinnehavarna. Det är även av stor betydelse med hur 

bostadsrättsinnehavarna informeras om ett konkursförfarande och vem som har behörighet att 

försätta en bostadsrättsförening i konkurs.104  

    Eftersom det är en enskild form har det även en egen lagstiftning. Bestämmelserna 

gällande bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen ( 1991:614) (BRL)  och 

föreningslagen. Bostadsrättsföreningens syfte är att upplåta lägenheter som en bostadsrätt i 

föreningens hus, enligt 1 kap. 1 § BRL. Föreningslagen reglerar till större del styrorganet, 9 

och 10 kap. bostadsrättslagen hänvisar till föreningslagen i frågor som rör föreningens 

ledning och dess följdfrågor.105  

   För att kunna titulera en ekonomisk förening bostadsrättsförening och bli en juridisk 

person, måste en registrering ske hos bolagsverket. Det finns även vissa formkrav för en 

registrering hos bolagsverket. Bostadsrättsföreningen måste ha minst tre medlemmar, ha en 

styrelse, antagit stadgar och inneha minst en revisor.106  

 Lagstiftningens inledande kapitel innehar begrepp och regler för hur en 

bostadsrättsförening uppkommer. Enligt 1 kap. 2 § BRL regleras att det krävs minst tre 

medlemmar för att kunna registrera bostadsrättsföreningen. Endast den som är medlem får 

det upplåtas en lägenhet till i bostadsrättsföreningen enligt 1 kap. 3 § BRL. Det krävs att 

bostadsrättsföreningen innehar en ekonomisk plan som ska upprättas av föreningens styrelse 

och registreras av bolagsverket innan föreningen upplåter lägenheter med bostadsrätt. Planen 

ska innehålla de upplysningar som krävs för en bedömning av föreningens verksamhet enligt 

3 kap. 1 § BRL. Inträffar något väsentligt sedan den ekonomiska planen upprättats som är av 

betydelse för föreningen så får inte föreningen upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en 

ny ekonomisk plan föreligger. Planen ska göras av föreningens styrelse och registreras av 

bolagsverket. Sedan en förening registrerats kan den förvärva rättigheter och ikläda sig 

skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter enligt 9 kap. 3 § BRL.  

Föreningens tillgångar svarar för en bostadsrättsförenings förpliktelser enligt 9 kap. 4 § BRL. 

                                                
103 Lundén, Björn, Ekonomiska föreningar, skatt, deklaration, ekonomi och juridik, s. 153.  
104 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 

konkurs?, InraTi 2017, s. 10-11.  
105 Melin, Stefan, Associationsrätt, s. 120.  
106 I not 105 a.a. s. 121. 
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Insatser och avgifter som har förfallit till betalning inräknas i tillgångarna, även om de inte 

har betalats av medlemmarna.107 Lag om ekonomiska föreningar är den lag som ligger till 

grund för bostadsrättslagen och därför gäller LEF:s bestämmelser kring föreningens ledning 

även i bostadsrättsföreningar enligt 9 kap. 12 § BRL samt 6 kap. LEF. EFL ligger till grund 

för BRL vilket innebär att likhetsprincipen gäller. Likhetsprincipen regleras i 6 kap. 13 § LEF 

där det framkommer att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen inte får 

företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en 

medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. Som tidigare 

nämnt vad gäller ekonomiska föreningar så är det bostadsrättsföreningens styrelse som 

företräder föreningen och tecknar dess firma. Vidare är det styrelsen som fattar beslut om mer 

än hälften av ledamöterna är närvarande. 

   Vad gäller likvidation och upplösning samt fusion regleras detta i 9 kap. 29 § BRL men gör 

sig tillkänna i 11 kap. LEF. Enligt 9 kap. 29 a § BRL regleras att ett beslut om likvidation är 

giltigt om det har biträtts av samtliga röstberättigade i föreningen förutsatt att beslutet tagits 

upp på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på 

den senare stämman har biträtt beslutet. Beslutet gäller från och med den dag beslutet tagits 

om det beslutas om det alternativt någon dag senare.108  

 

3.2.2 Behörighet och befogenhet 

 

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av styrelsen medlemmar eller om det högre antalet 

som föreskrivs i stadgarna närvarar, enligt 6 kap. 9 § LEF. Likt aktiebolag kan ekonomiska 

föreningar utse en eller flera personer till särskilda firmatecknare, enligt 6 kap. 11 § 2 st. 

LEF. Det finns ett undantag från bestämmelsen, särskilda firmatecknare kan inte utses om 

förbud mot dessa föreligger i stadgarna.  Personerna ges  genom förmedling av styrelsen 

individuellt eller flera, förtroendet att företräda bostadsrättsföreningen. Det är förbjudet av 

styrelsen eller en särskild firmatecknare att företa rättsliga handlingar som ger otillbörlig 

fördel åt en medlem, eller till nackdel för föreningen eller någon annan medlem, enligt 6 kap. 

13 LEF.109   

   Ett beslut om konkurs är giltigt om det biträtts av samtliga röstberättigade i föreningen. Det 

är även giltigt om minst två tredjedelar av de röstande, på två varandra följande 

föreningsstämmor biträtt beslutet. Likvidationsbeslutet gäller omedelbart, eller om 

föreningsstämman bestämmer ett datum, enligt 9 kap. 29a § BRL.  Vid en konkurs gäller 11 

kap. LEF samt 9 kap. 29 § BRL.  Det föreligger avvikande bestämmelser vid 

tvångslikvidation, enligt 11 kap. 3, 4 eller 4a § LEF. Beslut om tvångslikvidation är  giltigt 

om det biträtts av mer än hälften av de röstande medlemmarna. Ordförande kan vara av 

avgörande röst, om röstetalet blir lika.110  

    Persson och Karlsson Tuula poängterar bristerna i BRL och LEF, gällande den obefintliga 

behörigheten att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Trots kraven gällande konkurs 

enligt tidigare nämnda paragrafer, finns det inte några särskilda förutsättningar för att ett 

sådant konkursbeslut ska vara giltigt. När ett konkursbeslut föreligger för en 

bostadsrättsförening, hanteras konkursen enligt bestämmelserna för exempelvis aktiebolag.111  

                                                
107 Jfr 1 kap. 3 § EFL. 
108 Flodin, Jonny, lagkommentar till 9 kap. 29 a § BRL, Karnov.  
109 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 

konkurs?, InraTi 2017, s14.  
110 I not 109 a.a. s14.  
111 I not 109 a.a. s 15.  
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3.3 Rättspraxis 

3.3.1  NJA 1993 s. 605  

 

Göteborgs tingsrätt utfärdade den 28 september 1992, ett konkursbesut för Palp Film AB. 

Konkursbeslutet överklagades till HovR, med anledning av att obehörig ställföreträdare 

ansökt om konkurs för bolaget. Thomas A., var enligt TR:ns registreringsbevis från 

bolagsverket ensam styrelseledamot och firmatecknare i bolaget. Överklagan hos HovR 

undertecknades av Sadik K. Det bifogades ett ändringsbevis som 26 oktober 1992 registrerats 

hos Patent- och registreringsverket. Ändringsbeviset bevisar att tidigare styrelse entledigats 

och att Sadik K. är ensam styrelseledamot och firmatecknare. HovR anser därmed att Thomas 

A. saknar behörighet att genomföra en konkursansökan. Den bristande behörigheten leder till 

att tingsrättens konkursbeslut avvisas.112  

   Besvär anfördes av kommanditbolaget Nesstex, genom konkursförvaltaren advokat Hans L 

Bergqvist. Besvärstalan fördes även av Thomas A., med befattningen som ställföreträdare för 

Palp Film AB. Nesstexs besvärstalan avvisades och målet föredrogs. Föredragaren RevSekr 

Tejning anförde ett förslag till beslut för HD. Nesstex påstår att de har rätt att företräda 

bolaget, med motiveringen att de äger samtliga aktier i Palp Film AB. En fråga att pröva för 

HD är behörighet för överklagande av beslut om konkurs för gäldenärens ansökan. HD 

hänvisar till två rättsfall113 som prövat frågan. NJA 1913 s. 354 fastställde konkursbeslutet, 

eftersom den överklagande part i HovR, saknade behörighet att överklaga beslutet. NJA 1944 

s 489 prövar frågan om obestånd och behörigheten att försätta en ekonomisk förening i 

konkurs, därav anses föregående fall mer relevant ur bedömningssynpunkt, för det aktuella 

fallet. 114 

    HD poängterar utifrån tidigare rättsfall att ingen annan förutom behörig ställföreträdare får 

företräda gäldenären vid överklagande av konkursbeslut. HD anför vidare att överklagande av 

konkursbeslut inte kan göras av borgenärer. Aktieägare kan därmed inte anses föra talan i 

konkursbeslutet, inte ens som i detta fall när samtliga aktier innehas. Nesstex är därmed inte 

behörig att företräda Palp Film AB, de har därmed inte heller rätt att föra talan i målet. HD 

avvisar slutligen Nesstex besvärstalan.115 

 

3.3.2 NJA 1944 s. 489 

 

Kalmar läns södra skogsvårdförening registrerades 4 februari 1943. Föreningen har till 

ändamål att bedriva skogsskola för utbildning av skogsvårdare. Föreningen skogar ska vårdas 

som mönsterskogar, ägna sig år förslags- och upplysningsverksamhet. Enligt stadgarna ska 

föreningen dessutom utöva inflytelse för bättre och ändamålsenligare skogsvårdslagstiftning 

och till sist driva annan stående verksamhet. Föreningen består av ett 10- tal medlemmar. 

Gunnar L. avsätts på egen begäran som styrelsens ende styrelseledamot, vid 

föreningssammanträde den 6 november 1943.  Signe L utsågs på begäran av styrelsen att vara 

                                                
112 NJA 1993 s. 605 ff.  
113 NJA 1913 s. 354; 1944 s 489.  
114 I not 12 a.a. s. 605 på s. 606. 
115 I not 12 a.a. s. 605 på s. 606. 
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föreningens enda styrelseledamot. Signe L. inkom med handling om att föreningen var på 

obestånd till konkursdomaren 5 april 1944. Konkursbeslut utfärdades av konkursdomaren, 

den 5 april 1944.116 

   22 april 1944 genomfördes ett extra föreningssammanträde där Gunnar L. närvarande själv 

och även hans förmyndare Leif L. och Lars L., vilket var befullmäktigat ombud för tre andra 

föreningsmedlemmar. Personerna i fråga och ytterligare en föreningsmedlem beslutade att 

Signe L. skulle entledigas och att Gunnar L. skulle utgöra föreningens styrelse. De anförde 

även att konkursdomarens beslut skulle upphävas, med motiveringen att föreningen inte var 

på obestånd. Vad som HovR även tar med i bedömningen är deras privata omständigheter 

som endast kommer nämnas, med anledningen att rättsfallet berörs gällande behörighet att 

försätta en ekonomisk förening i konkurs. Vid tillfället för konkursansökan pågick rättegång 

mellan Gunnar L. och Signe L., gällande äktenskapsskillnad. Det som är av betydelse är att 

de berörda parternas egendom berörs i föreningen och Gunnar L. anförde att föreningen hade 

tillgångar som mer än väl motsvarade skulderna, vilket medför att föreningen inte är på 

obestånd. Göta HovR anser ändock att Gunnar L. saknar behörighet att för egen del eller som 

förmyndare, överklaga beslutet. Viss del av de anförda besvären från Gunnar L., saknar 

därmed betydelse enligt HovR och konkursdomarens beslut står fast.117  

   Domslutet hade skiljaktig mening av adjungerade ledamot Dag. Han ansåg att fullständig 

utredning om föreningens tillgångar och skulder saknades. 22 september 1944 föredrogs 

målet i HD, det ansågs inte finnas skäl att ändra HovR dom. 118 

    

3.4 Efterverkan av konkurs för ställföreträdare och bostadsrättsägare  

 

Allvarliga överträdelser av konkurrsreglerna i 2 kap. 1 § KonkL  eller artikel 101 i EUF- 

fördraget kan leda till näringsförbud. Bestämmelserna gällande näringsförbud regleras i LNF. 

1 § LNF redogör att näringsförbud innebär att berörd part varken får bedriva eller ta del av 

näringsverksamhet inom en viss tid.  Konsekvenserna av konkursen utifrån berörda parter 

kommer endast redovisas, redogörelse av aktuella bestämmelser i Personer som företräder119 

ett aktiebolag eller ekonomisk förening,  som uppsatsen behandlar kan få näringsförbud. Det 

berör således ledamot och suppelant i styrelsen. VD och vice VD kan också drabbas av 

näringsförbud. Bedömningen gällande om näringsförbud är aktuellt ska göras som tidigare 

nämnts på konkurrensrättsliga grunder. Vederbörande ska då (1) grovt ha åsidosatt sina 

åläggande i näringsverksamhet och (2) förbudet ska vara påkallat ut allmän synpunkt. 120 

   Bedömning angående grovt åsidosättande lägger såldes betoningen på konkurrensreglerna. 

I majoriteten av fallen där konkurrensreglerna kan tillämpas, kommer överträdelsen att ses 

som ett grovt åsidosättande.121 Det andra rekvisitet gällande att ett näringsförbud är påkallat 

ur allmän synpunkt regleras i 3 § lagen om näringsförbud. Bestämmelsen reglerar kriterier 

angående om åsidosättandet varit systematiskt, syftat till betydande vinning, medfört eller 

varit ägnat att medföra betydande skada.122   

   Eftersom uppsatsen även behandlar bostadsrättsföreningen, bör det även redogöras 

konsekvenser när en bostadsrättsförening går i konkurs. Medlemmarna i 

                                                
116 NJA 1944 s 489.  
117 NJA 1944 s 489.  
118 I not 117 a.a.  s 489.  
119 2-3 § LNF & 2 kap. 2 § ABL.  
120 Melin, Stefan, Associationsrätt, s 130.  
121 I not 120 a.a.  s 130, Jfr Prop. 2007/08:135 s 292.  
122 I not 120 a.a. s 130.  
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bostadsrättsföreningen betalar vanligen en summa för lägenheten och löpande månadsavgift 

till föreningen i form av underhåll av exempelvis fastigheten. En medlem är delägare både i 

föreningen och dess ekonomi, trots att medlemmen eventuellt inte ser sig delägare i 

föreningens ekonomi. De pengarna som medlemmen en gång i tiden betalat för lägenheten, 

går förlorade vid en konkurs. Anledningen är att konkursförvaltarens skyldighet är att se till 

borgenärskollektivet främst och medlemmarnas egna kapital alltid förbrukas först. 

Medlemmarna kan således ha lån för sin bostadsrätt på en bank med tillgången som säkerhet. 

Bostadsrätten finns i rättslig mening inte kvar efter en konkursen.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
123 HSB.se, Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?, ( Hämtad 2018-05-07).  
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4 Analys  

4.1 Inledning 

 

Analysen består av olika avsnitt. Vi inleder med att analysera ett rättsfall, sedan följer en 

analys av konkursförfarandet i sig. Vidare analyseras begreppet obestånd och särskilda skäl 

och slutligen en analys av konsekvenserna av en konkurs. Vidare kommer analysen att 

behandla vad som krävs för att en konkurs ska bli hävd. Avsnitt 6 är lagförslag kring gällande 

rätt och sedan kommer vi att föra slutreflektioner och slutligen en sammanfattning samt en 

beskrivning av de lege lata.  

 

4.2  Rättsfallsanalys  

4.2.1 RH 1981:48  

 

I  hovrättsavgörandet prövades särskilda skäl som regleras enligt 2 kap. 7 § KonkL. Särskilda 

skäl kan vara grunden för att en konkursansökan inte ska komma tillstånd. Särskilda skäl är 

ett diffust begrepp som rätten behöver döma från fall till fall. Vart gränsen för särskilda skäl 

går kan vi konstatera ser väldigt olika ut. Rättsfallet RH 1981:48 prövar just särskilda skäl 

vad avser ett aktiebolag. Det kan konstateras att företagets egna ansökan om konkurs ska 

göras av en firmatecknare med behörighet att företräda företaget. RH 1981:48 behandlar två 

styrelseledamöter som ansöker om att försätta ett bolag i konkurs. En tredje styrelseledamot 

gjorde en invändning där vederbörande menade på att ställföreträdarna som ansökt om 

konkurs inte har behörigheten till att göra det. Ändock beslutade tingsrätten att försätta 

bolaget i konkurs. Hovrätten lämnade prövningstillstånd då det kunde konstateras att 

särskilda skäl förelåg eftersom det rådde oenigheter i bolaget. Hovrätten fann bolaget vara 

solventa genom en uträkning, som tingsrätten avstod från att göra.124 Tingsrätten hävdade att 

det inte framkom att bolaget var oeniga vilket ledde till att tingsrätten gjorde en prövning 

gällande bolagets obestånd. Tingsnotariens uttalanden leder till att det finns anledning att tro 

att en prövning kring obeståndet aldrig gjordes eftersom att hovrätten genom en beräkning 

kunde konstatera att bolaget inte var på obestånd. Hade tingsrätten tagit in de handlingar som 

krävs för att säkerställa att bolaget inte var solventa så hade det inte förelegat tvivel om att 

tingsrättens beslut är korrekt, om även behörighet kriteriet uppfylls. Bevisningen regleras i 2 

kap. 7 § KonkL, där det framkommer att ett bolag försätts i konkurs om det inte föreligger 

särskilda skäl. Särskilda skäl förelåg i detta fall, bolaget försattes ändå i konkurs av 

tingsrätten. Detta visar på att det finns en del brister i beslutsfattandet vad gäller konkurser.125  

 

4.2.2 NJA 2012 s 97 

 

Det är att poängtera att hovrätten i detta fall valde att förbise om ställföreträdarna hade 

behörigheten och befogenheten att ansöka om konkurs. En firmatecknare hade inte 

                                                
124 Se avsnitt 2.1.3, RH 1981:48.  
125 Se avsnitt, 2.2.3.  
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behörigheten att försätta ett bolag i konkurs ändock gick ansökan igenom, för att gäldenären 

inte kunde visa på att bolaget inte var solventa. Tingsrätten kontrollerade således inte om 

styrelsen var eniga eller inte. Om styrelsen var eniga låg till grund i rättsfallet RH 1981:48 för 

att även se över bolagets betalningsströmmar innan ett konkursbeslut kunde meddelas. 

Bolaget fick sin konkurs hävd medan gäldenären från rättsfallet NJA 2012 s 97 inte fick det. 

Vad skiljer de olika rättsfallen åt och varför är behörigheten av mer betydelse i det ena fallet? 

Vi kan konstatera att det finns brister i lagstiftningen, det framgår inte tillräckligt tydligt vad 

som gäller för behörigheten mer än att bolagen ska kunna uppvisa från bolagsverket att de 

sannerligen är firmatecknare. Hur visar man då att styrelsen är eniga? Den frågan är tämligen 

svår att besvara då det framstår som att tingsrätten tar besluten själva utifrån om bolaget är 

solvent eller inte, de förbiser således behörigheten. Hade bolaget i fallet RH 1981:48 varit på 

obestånd hade utfallet möjligtvis sett annorlunda ut. Hovrätten hade kanske vidhållit 

tingsrättens beslut och menat att bolaget ändå var på obestånd och därför bör försättas i 

konkurs. Vi anser dock att konkurs ska vara ett gemensamt beslut taget av styrelsen då det 

innan en konkurs finns andra möjligheter att lösa insolvens på, exempelvis genom en 

uppgörelse.  

   Invändningar som gjordes i fallet var att ställföreträdaren trätt ur styrelsen, trots att det gick 

att visa att han inte hade trätt ur styrelsen så har inte styrelsen varit eniga. Det borde finnas 

generella regler som visar på hur vederbörande ska döma i enigheten. Finns vittnen? Finns 

det någon handling som faktiskt visar på att majoriteten är eniga? Behörighet och befogenhet 

har olika innebörd. Vederbörande kan inneha behörighet att företräda ett bolag i en konkurs 

men betyder det att vederbörande även har befogenheten? Med andra ord, får hen fatta beslut 

på egna vägnar? Lagtexten menar att styrelsen tillsammans ska fatta beslut och likt reglerna i 

associationsrätten, ska mer än hälften av styrelsen vara för, alternativt emot något för att 

beslutet ska kunna träda ikraft. Hovrätten konstaterar i detta fall att behörighet och 

befogenhet saknar betydelse för prövning vad gäller obestånd. HD fastställde även hovrättens 

beslut vilket kan betyda att alla dömer olika, då det inte finns generella regler att utgå ifrån 

eller så innebär det att behörigheten och befogenheten inte spelar någon roll vid ett 

konkursbeslut. Detta styrker att gäldenären hade försatts i konkurs om de hade varit på 

obestånd trots att HD lägger fokus på om styrelsen varit eniga eller inte.  

 

4.2.3 NJA 1993 s. 605  

 

Rättsfallet anses tydligt visa på enkelheten att undgå behörighetskravet för konkursansökan. 

Frågor som ställs i domstolarnas resonemang är giltigheten av registreringsbeviset, eftersom 

det framgår att tingsrätten fattat konkursbeslutet där det framgår att Thomas A., är behörig. 

HovR ändrar konkursbeslutet eftersom Sadik K., inkommer med ett ändringsbevis från 

bolagsverket. Problematiken som uppges, anses vara en betydande brist hos tingsrättens 

rutiner för att besluta om konkurser. Rättsfallet berör den huvudsakliga bristen angående 

behörighet. Eftersom det handlar om ensamma ställföreträdare kan inte någon vidare 

utredning göras på den grund att hälften av styrelseledamöterna är eniga angående en 

konkurs. Det anses därför finnas två problem för tingsrätten utifrån behörigheten, hur många 

styrelseledamöter det finns i styrelsen, vilken behörighet och befogenhet har vederbörande 

som ansöker om konkurs. Utifrån fortsatta omständigheter i rättsfallet anses reglering 

gällande att överklaga en gäldenärs konkursbeslut saknas eller i vart fall inte tillämpas. HD 

hänvisar till tidigare avgöranden och menar att endast behörig ställföreträdare får företräda 

gäldenären vid överklagande. Beslutet från högsta domstolen, anses visa att det saknas 

uttömmande lagreglering inom området, eftersom beslutet grundas på två avgöranden. Det 
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kan till viss del anses missvisande att aktiebolagslagen förespråkar aktieägarnas inflytande i 

bolaget och HD tillbakavisar överklagandet. Vad HD vill framföra är att det var fråga om en 

överklagande part, som ägde samtliga aktier i bolaget. Vi instämmer med resonemanget 

angående behörighet, eftersom det är den som vi anser är bristande. Vi vill med reflektionen 

poängtera konsekvenserna med ett konkursbeslut. Berörda parter i en konkurs, kan inte föra 

talan för bolaget. Det bör framgå i lagtext gällande företrädande av överklagande 

konkursbeslut, med strävan mot ett en mer rättssäker konkurshantering, både för 

borgenärerna och gäldenärerna.  

 

4.2.4 NJA 1944 s. 489 

 

Domstolen utreder till en början behörigheten att företräda bolaget, eftersom Gunnar L. 

avsattes på egen begäran, anses tvivlen minska. Problematiken angående ett konkursbeslut 

kan tyckas utvidgas när föreningen endast har en styrelseledamot. Föreningens beslut 

kontrolleras inte i samma utsträckning som en fullgod styrelse. Vi saknar någon form av 

reflektion från domstolen angående tidsfristen från det att Signe L. tillträdde som ende 

styrelseledamot, tills dess att konkursansökan anfördes. Tidsfristen är närmare bestämt fem 

månader och kan tyckas vara kort tid för att ansöka om konkurs. Domstolen borde i frågan 

om obestånd utreda ärendet vidare. Det anses av större vikt eftersom tvist förelåg mellan 

parterna. Gunnar L. påstod att föreningen vara solvent, men saknade enligt HD behörighet att 

företräda bolaget, eftersom Signe L. var den ende styrelseledamoten. Vi instämmer med 

skiljaktig mening, angående vidare utredning av föreningens tillgångar och skulder. 

Behörighetskravet och kravet om obestånd, kolliderar till viss del. Om inte föreningen är på 

obestånd, ska inte ett konkursbeslut utfärdas. Om Gunnar L. kunde bevisa att föreningen var 

solvent, men saknade behörighet, bedöms konkursbeslutet enligt vår mening felaktig.  

 

4.3 Konkursförfarandet  

 

Den historiska utvecklingen av konkurslagstiftningen visar på att det ändock inte tillkommer 

en lag med strikta indikationer på hur vederbörande ska gå tillväga samt vem som har 

behörigheten som firmatecknare eller ställföreträdare att försätta bolaget i konkurs. Det var 

inte förrän under 1800-talet som de stora förändringarna skedde då lagen tittade ur ett 

borgenärsperspektiv. Det var inte förrän år 1861 som restskuldsprincipen infördes, principen 

menade på att borgenärerna skulle gå ut den skuld av gäldenären som de inte fick ut utav 

konkursen. Principen visar på brister i lagstiftningen och har idag ingen effekt i svensk rätt då 

vi idag har en saneringsidé som ger sig igenkänt i svenskt insolvensrätt. 

Konkurslagstiftningen idag är slutprodukten av den långtgående utvecklingen av stiftandet av 

konkursen. Vi skulle vilja påstå att utvecklingen är långt från klar med tanke på hur diffust vi 

finner den vara.  

   Ett bolag ska försättas i konkurs om han är på obestånd enligt 1 kap. 2 § KonkL och 

konkursen kan naturligtvis inte uppkomma av sig självt, det krävs att någon fysiskt ansöker 

om konkurs. Obeståndet ska inte vara tillfälligt det gäller att domstolen ser på saken och tittar 

om det faktiskt är tillfälligt eller om det finns bevis som visar på att det faktiskt är långsiktigt 

och kommer att vara så under en längre tid in i framtiden. Huruvida rätten faktiskt håller sig 

till detta är olika.  

   Tingsrättens roll i ett konkursbeslut är att dömma korrekt samt ha behörighet att dömma. 

Parterna ska kunna förvänta sig att domaren har den kunskap och erfarenhet som krävs för att 

döma i alla slags mål. Tingsnotarier får dömma såvida inte fallet är komplicerat och kräver 

kunskap på högre nivå. En tingsnotarie torde alltså inte dömma i alla mål vilket vi även 
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kunnat utläsa från 2011 rättsfall.126 Tingsnotarien hade gått på de obetalda fakturorna och 

förmodligen antagit att P.T. inte kommer kunna betala tillbaka sin skuld. Vad tingsnotarien 

dock inte kollat på är att det fanns en motfordran och inte heller tog man in underlag som 

kunde styrka obetalningsförmågan. I och med att tingsnotarien inte undersökt det hela så har 

hen missat att även ta reda på om bolaget faktiskt var på obestånd eller inte. Bolaget visade 

sig efter att HD undersökt saken inte vara på obestånd. Bolag som inte är på obestånd ska inte 

under några omständigheter försättas i konkurs. Solventa bolag som går i konkurs leder till ett 

osäkert rättssystem och en osäker affärsvärld. Ett bolag som går i konkurs trots solvens kan 

många gånger bero på att vederbörande försöker undkomma skatt eller liknande händelser 

som kan få styrelsen att gå back. Det leder till att misstanke kring hur många av de 

konkursbeslut som fattats av en konkursdomare eller tingsnotarie faktiskt är korrekta. Bolag 

har möjligheten att överklaga ett konkursbeslut det är dock inte alltid som bolag gör det. HD 

fann dock inte tingsnotarien lämplig i detta fall och bad en konkursdomare se på saken då det 

var ett som HD uttrycker det ‘’grovt rättegångsfel’’. Tingsnotarier som själva väljer att ta 

sådana beslut i ärenden som är så pass omfattande att det kräver en hel del erfarenhet och 

kunskap är rätt så självisk på så vis att de ger sig in i en värld där människor framtid ‘’står på 

spel’’. Att försätta ett bolag, en privatperson, ekonomisk förening etcetera i konkurs är något 

vederbörande får leva med under en väldigt lång period då det både kungörs i tidning och 

meddelar alla myndigheter. Bolag som är solventa eller som har en firmatecknare som inte är 

behörig att försätta bolaget i konkurs men som ändock försätts i konkurs leder till att 

företagen får det svårare på marknaden. Bolagen blir möjligtvis inte pålitliga då tidigare 

drivna bolag gått i konkurs.  

  

4.4 Analys av begreppet obestånd 

 

Begreppet obestånd gör sig tillkänna i 1 kap. 2 § KonkL där det framkommer att 

vederbörande ska försättas i konkurs om vederbörande är på obestånd. Vad innebär obestånd? 

Innebär det obetalda fakturor under en månad eller är det flera obetalda fakturor under en 

längre tid? Obeståndsbegreppet innebär att den som rätteligen inte kan betala sina skulder 

som allteftersom förfaller till betalning samt att det inte är tillfälligt är på obestånd. Vi har 

dock sett att även bolag som är solventa går i konkurs.127 Det går alltså att dra slutsatsen att 

konkursansökningar för det mesta beviljas dels för att det. Vi grundar vår förmodan på 

statistiken från UC som visar på en ökning av konkurs. Grundandet beror även på att 

tingsrätten utgår från presumtionsregeln vad gäller anledning att anta att bolag inte är på 

obestånd när gäldenären själv ansöker om det. Särskilda skäl krävs för att tingsrätten inte ska 

försätta ett bolag i konkurs. Vidare är anledningen till att vi förmodar att konkurser ökar på 

grund av att tingsnotarier och domare väljer att godkänna konkurser som ansöks av en 

borgenär eller gäldenär på grund fordran som förfallit till betalning utan vidare prövning. 

Vidare väljer konkursbeslutaren att avstå från att se om det finns några motfordringar som 

kan leda till kvittning eller om det möjligtvis är ett bolag som faktiskt har tillräckligt med 

tillgångar för att betala av skulderna. Att ett bolag väljer att inte betala fordran ställd mot 

gäldenären trots att de är solventa ska snarare kopplas till KFM än till en tingsrätt då 

tingsrätten godtar ansökan om konkurs. Tingsrätten godkänner konkurser vid fall där 

tingsrätten förutsätter att gäldenären inte kommer ha möjlighet att betala sina skulder. En 

förutsättning som inte grundar sig på någon undersökning från tingsrättens sida, som 

                                                
126 NJA 2011 s. 712. 
127 I not 126 a.a. s. 712.  



 35 

tingsrätten bör beakta om det finns skäl att anta att en undersökning behövs, torde inte vara 

okej till att försätta ett bolag eller en förening i konkurs.  

   Huruvida bolag som faktiskt är solventa går i konkurs, ansöker om konkurs på grund av 

skatteproblem eller för att undkomma andra typer av brott går att diskutera. De bolag som 

faktiskt ansöker om att försättas i konkurs trots att de är solventa där även mer än hälften av 

styrelsen röstat för beslutet drar nytta av att tingsrätten godtar ansökan. Problemet leder till 

ett osäkert rättssystem för alla. Det ska inte vara så lätt som en ansökan till tingsrätten att gå i 

konkurs. Även om tingsrätten kommer behöva sätta ned mer tid på att gå igenom huruvida 

bolagen är på obestånd eller inte så är det nyttigare för näringslivet och för rättssystemet, än 

om bolag försätts i konkurs. Lagstiftningen bör vara utformad på så vis att hanteringen av en 

ekonomisk kris blir så effektiv som möjligt. Tingsrätten bör hänvisa till uppgörelser eller 

företagsrekonstruktion när bolag är solventa. I och med att tidsperioden för obestånd inte är 

preciserad så är det extra otydligt om huruvida en domare ska bedöma att gäldenären varit på 

obestånd. Är det ett halvår eller är det 1 år eller är det från förfallodatumet? Enligt rättsfallet 

från 2011128 där tingsnotarien valde att besluta om konkurs (vi vill dock påpeka att vi delar 

samma mening som HD att det är ett grovt rättegångsfel), så menar tingsnotarien på att 

obestånd föreligger på grund av att gäldenären inte har betalat förfallna fakturor. Här borde 

tingsnotarien till en början kollat hur många borgenärerna är, i detta fall en. Tingsrätten borde 

ha haft i åtanke att det endast är en borgenär som har anspråk på gäldenären. Med detta sagt 

menar vi att det möjligtvis kan vara av personlig karaktär borgenären och gäldenären emellan 

eftersom att en motfordran förelåg som då tingsnotarien valde att inte utreda. Sedan går 

objektiviteten från tingsnotariens sida att diskutera då hen anser att borgenären bevisat 

tillräckligt, dock hade gäldenären än mer bevis än vad borgenären hade med tanke på 

gäldenärens motfordran. Tingsrätten har till skyldighet att se över gäldenärens inkomna 

handlingar vilket HD även kollat på. Precis som en firmatecknare behöver ha behörighet att 

ansöka om konkurs behöver konkursdomaren ha behörighet att besluta om konkurs. En 

tingsnotarie utan kunskap och erfarenhet borde inte få tillåtelsen att döma i konkursbeslut. 

Det åligger tingsrätten att se till så att detta inte sker då vi förmodar och även sett att 

tingsnotarier inte kan fatta beslut om det saknas kompetens inom det området. 

  

 

4.5 Konsekvenser av konkurs för aktiebolag ekonomiska föreningar och 

bostadsrättsförening 

 

Utifrån berörda rättsfall angående vem som har behörighet att företräda aktiebolag och 

ekonomiska föreningar, kan vissa likheter ses. Det finns en del oklarheter i lagstiftningen, den 

slutsatsen kan dras eftersom det visas genom rättsfall, att konkursansökan har gjorts och 

beslutats av tingsrätten utan behörighet för ställföreträdare att utföra en sådan ansökan. Det 

går att utläsa att det är oerhört simpelt att försätta ett bolag eller en förening i konkurs, det 

beror på att tingsrätten väljer att inte inhämta tillräckligt med material för att på ett mer 

korrekt sätt ta beslut.  

   Om ett rättssubjekt försätts i konkurs kan det få en hel del konsekvenser för de olika 

bolagen, ekonomiska föreningarna och bostadsrättsförening. Konsekvenserna som uppstår 

berör bland annat styrelsen och dess aktieägare, föreningsmedlemmar och de medlemmar 

som äger en lägenhet med bostadsrätt. Domstolen anses inte göra fel i sak, de fattar ett beslut 

på materialet som bifogas i ansökan. Som kommer analyseras senare i arbetet, är att 

                                                
128 NJA 2011 s. 712.  
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materialet som inlämnats till domstolen har visat på obestånd, likt att behörighet finns. 

Problematiken är att ingen vidare utredning angående ansökan görs, i vart fall sällan. 

Dessutom kan uppdaterade handlingar gällande bolagsbehörighet saknas. Bristen leder till 

möjligheten för fler falska konkursansökningar, vilket bör förebyggas.  

   En konkursansökan som inte leder till ett konkursbeslut kan också påverka gäldenären 

negativt. Marknadsnoterade bolag kan förlora aktieägare, syftet vid köp av aktier är för de 

flesta att den ska generera vinst. Om det utges information om att en konkursansökan utförts, 

tror vi att många försöker sälja aktieinnehavet för att inte förlora det insatta kapitalet. 

Gäldenären kan även bli påverkad av minskat antal leverantörer, eftersom de likt alla andra 

borgenärer strävar efter hög kreditvärdighet.  

   Det följer en del konsekvenser av konkurs för de involverade i ett konkursbeslut. I exemplet 

ovan så blir en person med en bostadsrättslägenhet utan lägenhet om bostadsrättsföreningen 

går i konkurs alternativt att vederbörande får bo kvar som hyresgäster. För de person som har 

tagit ett lån för att köpa sig en insatslägenhet kan det leda till att de blir skuldsatta på grund 

av att lånet ska betalas tillbaka.   

   Likhetsprincipen regleras i 6 kap. 13 § LEF där det framkommer att styrelsen eller någon 

annan ställföreträdare för föreningen inte får företa en rättshandling eller någon annan åtgärd 

som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för 

föreningen eller annan medlem.129 Bostadsrättsföreningen styrelse är de som företräder 

föreningen och tecknar dess firma och ett beslut fattas om mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Konsekvenserna av detta blir att medlemmarna tvingas sälja sina bostadsrätter 

för föreningens räkning. Bolag- eller föreningsstämman är det högst beslutande organet 

därför bör frågan gällande konkurs tas upp på en stämma som styrelsen kallat ledningen till 

enligt 7 kap. 13 § ABL.  

 

 

 4.6 Vad krävs för att konkursens kan bli hävd?  

 

En konkurs som önskas bli hävd ska överklagas till hovrätten, det är sedan hovrätten som 

lämnar prövningstillstånd alternativt avslår. Det är en rättighet som gäldenären har oberoende 

av om ansökan gjorts en gäldenären eller en borgenär.130 Gäldenären kan sedan överklaga till 

HD för att begära prövningstillstånd. Om HD väljer att lämna prövningstillstånd kan de 

begära att hovrätten tar upp fallet och kollar på det. För att en konkurs ska bli hävd krävs att 

gäldenären visar på att hen inte är på obestånd, enligt 2 kap. 2 § 2 st. KonkL. Hur det ska 

visas beror på fall till fall men det som kan vara bra som även HD har påpekat är att 

tingsrätten borde kolla på betalningssammanställningar, tillgångar och om det finns några 

motfordringar. Vad som kan konstateras utifrån de rättsfall som vi har analyserat är att HD 

vid flera tillfällen får hänvisa tillbaka till hovrätten då de anser att tingsrätten valt att förbise 

handlingar som kan ligga till grund för ett upphävande av konkurs. Bevisningen regleras i 2 

kap. 7 § KonkL och menar på att en konkurs ska godtas om det finns särskilda skäl. Det 

åligger alltså gäldenären oavsett om det är en ställföreträdare som ansökt om konkurs att 

lämna de handlingar och de bevis som krävs för att hovrätten ska kunna lämna 

prövningstillstånd och häva konkursen.  

 

 

                                                
129 Avsnitt 3.2.1. 
130 SOU 1970:75 s. 107 f. 
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5 Reflektioner till ett framtida lagförslag för vem som är behörig att 

företräda ett bolag 

 

Vi anser att nuvarande lagstiftning kan anses oproblematisk vid första anblick. Vår 

motivering är att omvärlden kan sakna inblick i mängden konkurser som beslutas varje år. 

Det kan tänkas att en konkurs är en absolut sista utväg, det kan dock visas att så inte är fallet. 

Även fast ett företag är på obestånd kanske inte en konkurs är enda alternativet. Det kan vara 

fråga om företagsrekonstruktion eller andra alternativ såsom uppgörelser, för att få företaget 

solvent igen.  

 Vad gäller ansökan om konkurs för bolag och ekonomiska föreningar anser vi att det 

åligger rätten att se till så att rätt person ansöker om konkurs. En konkurs ska inte kunna 

beviljas om fel person har ansökt om att försätta företaget i konkurs. Hur vet vederbörande att 

det är fel person etcetera. Det torde vara självklart att införa någon typ av legitimering, 

ställföreträdarna borde kunna påvisa att de har behörigheten att ansöka om konkurs. Med 

behörighet förutsätts att styrelsen tillsammans har fattat beslut vid helst två stämmor om att 

bolaget ska försättas i konkurs då de är på obestånd. Det borde införas någon form av kontroll 

antingen genom handlingar som påvisar att styrelsen tagit ett gemensamt beslut eller om 

tingsrätten väljer att avstå från att bevilja konkursansökan förrän alla ställföreträdare är på 

plats och kan intyga att en ansökan om konkurs ska göras. Vidare kan även någon typ av 

fullmakt till ställföreträdaren kunna vara ett alternativ. Som tidigare nämnt så tar det ungefär 

lika lång tid att undersöka så att allt blir rätt från början iställer för att behöva handskas med 

överklaganden i hovrätten och högsta domstolen.  

   Vi kan konstatera att lagstiftningen måste förtydligas. 2 kap. 7 § KonkL anses bristfällig 

eftersom majoriteten av konkursansökningarna beviljas, då särskilda skäl för vidare utredning 

sällan föreligger. En förändring i lagstiftningen kan vara att tingsrätten inte ger några 

konkursansökningar bifall om ansökan inte kan styrkas med styrelseprotokoll, där styrelsens 

mening styrks. Förändringen anses skälig eftersom 8 kap. 4 § ABL, har till syfte att motverka 

att en enskild firmatecknare ska kunna försätta ett bolag i konkurs, utan styrelsen 

samtycke.131  Befogenheten att försätta ett bolag eller en förening i konkurs kan uppkomma 

genom uppvisade handlingar från styrelsesammanträdet. Genom att visa rätten underlag där 

bolaget eller föreningen är eniga menar vi på att det blir ett säkrare sätt att hantera konkurser 

på.  

   Det kan konstateras att utan rätt befogenhet så har ingen rätt att ansöka om att försätta 

bolaget eller föreningen i konkurs. En styrelseledamot eller verkställande direktör eller annan 

särskild fimatecknare ska alltså inte ha befogenheten att försätta ett bolag i konkurs utan 

beslutsunderlag från stämman. Helst ska stämman ha ägt rum vid två tillfällen för att styrka 

beslutsunderlagen och vara på den säkra sidan så att vederbörande förstår att det är ett korrekt 

gemensamt beslut som har tagits. Vi menar på att beslutsunderlagen tillsammans med 

handlingar som visar på att vederbörande är styrelseledamot eller firmatecknare ska bifogas 

vid konkursansökan. Vid bifogade handlingar leder även detta till att tingsrätten kan fatta 

beslut på ett mer effektivt sätt och det tar inte heller längre tid än vad det gör om beslut ska 

överklagas titt som tätt. Presumtionsregeln som regleras i 2 kap. 7 § KonkL vad gäller 

särskilda skäl blir således lättare att tillämpa i praktiken för domstolen.  

 

                                                
131 Lundén, B, Ekonomiska föreningar: Skatt, deklaration, ekonomi och juridik, s 75.  
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6 De lege lata  

 

Vi anser utifrån tidigare redogörelse att konkursansökningarna inte utförs på ett rättssäkert 

sätt. Det kan bli fråga om vilken tingsrätt i landet som beslutar om beslutet, eller vad som 

anses som särskilda skäl enligt 2 kap. 7 § KonkL. Det bör beaktas att domstolarnas 

arbetsbelastning kommer att öka vid mer rättssäkra konkursbeslut. Vi vill därmed medföra en 

reflektion till läsarna vad som anses viktigast, beträffande effektiv handläggning eller mer 

rättssäkra konkursbeslut. Eftersom de flesta konkursansökningar beviljas, antas att särskilda 

skäl fordrar stor omfattning av otydlighet gällande obestånd. Vi anser att för många 

konkursansökningar beviljas som därefter ifrågasätts och i vissa fall ändras. Under arbetets 

gång har reflektioner uppstått gällande hur insolvenslagstiftningen ska bli mer rättssäker. Vi 

anser inte lagstiftningen otydlig, vi menar att riktlinjer saknas vid en bedömning vad gäller 

obestånd och vad som anses vara särskilda skäl. Konsekvenserna är förödande för påverkade 

parter i både aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det anses vara en förödande miss av 

lagstiftaren, att inte prioritera problematiken tidigare. Problematiken leder till en otrygghet på 

marknaden och framförallt konkurrenshämmande. Anledningen är att om obestånd inte 

föreligger i den bemärkelsen som hävdas, försätts bolag och ekonomiska föreningar i konkurs 

som möjligen inte hade behövts. Vi anser att det rubbar båda konkurrensen och förtroendet, 

eftersom exempelvis borgenärer eller privatpersoner påverkas av konkursen.  Domstolen 

anses besluta om konkursansökningar effektivt i dagsläget, anledningen är att lagstiftningen 

kräver en skyndsam process. Vi tror att det är den aktuella effektivitet som gör att i efterhand 

visade konkursbeslut varit felaktiga, då det påverkar effektiviteten att utreda en ansökan 

vidare. En reflektion under arbetets gång är tillämpningen och definitionen av särskilda skäl, 

enligt 2 kap. 7 § KonkL. För att domstolen ska utreda en konkursansökan vidare krävs som 

tidigare nämnts exempelvis oenigheter om obestånd i bolaget. Om en konkursansökan då 

görs av en person i bolaget, anför vederbörande onekligen handlingar som visar på obestånd. 

Vi anser att det här ett stort problem, eftersom domstolen troligen inte påträffar oenligheter 

om inte vidare utredning av bolaget görs.  

   Vi har tidigare redogjort för olika typer av rättsfall för att försöka få en bild över hur 

verkligheten ser ut. Till att börja med går det att konstatera att beslutsfattarna dömer väldigt 

olika. Vi finner det oerhört viktigt att rätt person ansöker om konkurs. Även om beslut går att 

häva så har de i första instansen ändå gått igenom. Det borde föreligga lika regler för 

domstolarna och de borde även sitta på samma kompetens. Hänsyns tas till att nyexaminerade 

jurister tingsnoterar. Det torde dock vara bättre för vissa tingsnotarier att fatta beslut om mål 

där lagtexten är så tydlig att det inte går att skapa en egen tolkning av den. Tyvärr så är inte 

lagtexten så pass tydlig att det finns riktlinjer att följa vad gäller behörigheten att försätta ett 

bolag i konkurs. Det torde vara självklart att styrelsen tar ett gemensamt beslut och inte 

endast vid en stämma utan vid en extrastämma för att vara på den säkra sidan.  
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7 Egna reflektioner och slutsats 

7.1 Egna reflektioner 

 

Utifrån redogjorda rättsfall kan det utläsas att domstolarna saknar riktlinjer för rättssäkerhet 

och förutsägbarhet. Bristerna i lagstiftningen leder till olika utfall för liknande 

omständigheter, vilket vi anser vara oroväckande. Samspelet mellan bevis om obestånd och 

VD:n, ställföreträdare eller särskilda firmatecknares behörighet ska vara en trygghet för 

bolagen, inte en möjlighet att genomföra obefogade konkurser.  

   En reflektion som tydligt visar rättsläget ur ett rättssociologiskt perspektiv är gäldenärens 

osäkerhet gällande felaktiga  konkursansökningar. Med medvetenhet att 

konkurslagstiftningen är reglerat till borgenärskollektivets förmån, anses ändock gäldenären 

till viss del utsatt. Ett aktiebolag kan klara en viss mån av obestånd med hjälp av exempelvis  

företagsrekonstruktion. En konkurs ska anses vara en sista utväg, ett tvångsförfarande. 

Lagstiftningen är utformad utefter att det inte ska vara möjligt att försätta eller bli försatt i 

konkurs om inte obestånd föreligger eller om behörighet saknas. Vi vill påpeka att det är 

styrelsen som företräder bolaget, det är därmed styrelsen eller den som styrelsen bemyndigar, 

som har rätt att ansöka om en konkurs enligt 8:29 och 8:35, 8:36 ABL.  

   Vi har under arbetets gång fått ökad förståelse för problematiken och dess betydande 

konsekvenser för berörda parter. Vid arbetets start var vårt mål att redogöra ett lagförslag 

rörande behörigheten att försätta ett bolag i konkurs. Vi hade även velat utforma ett 

lagförslag till förändring av 2 kap. 7 § KonkL., eftersom särskilda skäl sällan utreds av 

tingsrätten. Mot slutet av arbetet anses komplexiteten att utforma ett lagförslag ge en 

missvisande anblick. Vi valde att utforma reflektioner till ett framtida lagförslag för att ge 

ökad reflektionsförmåga till läsaren. Vi vill tydligt påpeka att det behövs vidare utredning och 

förslag till lagändringar på området snarast, eftersom statistik visar att konkurser för 

aktiebolag har en ökad trend. Bostadsrättsföreningar behöver ett ökat skydd genom 

lagstiftningen. Många bostadsrättsinnehavare förlitar sig på styrelsen och dess stadgar, det 

anses vara av större vikt att framförallt BRL:s bestämmelser tydliggörs, eftersom en 

bostadsrättsförening besitter ett stort förtroende och många privatpersoners bostäder. 151 

bostadsrättsföreningar med ett konkursbeslut under en fem- årsperiod, anses vara 

oroväckande höga siffror. Enligt vår mening ska en konkurs aldrig kunna genomföras av 

affärsmässiga skäl, det ska vara en sista utväg och en process som ingen ska ha för avsikt att 

genomgå.  

 

7.2 Slutsats  

 

Vad som slutligen kan poängteras är att en mer rättssäker ärendehantering för gäldenären 

gällande konkursansökningar eftersätts, eftersom borgenärskollektivets skyndsamma 

handläggning av konkursärenden.  

  Vi anser som tidigare nämnts att vidare utredning av särskilda skäl i 2 kap. 7 § KonkL, 

skulle minska antalet obehöriga konkursansökningar. Om domstolen skulle inhämta ett 

styrelseprotokoll och erhålla ett korrekt beslutsunderlag, skulle domstolens arbetstid för varje 

konkurs öka en aning. NJA 2012 s. 97 är ett rättsfall som ligger nära i tiden och visar tydligt 

att domstolen fortfarande inte besitter några riktlinjer för att utfärda ett korrekt konkursbeslut. 

Alla domstolsavgöranden är prejudicerande och förtroendet för det svenska rättssystemet 

anses minska om inte rättsfallen används i vägledande syfte för framtida liknande situationer. 
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Det anses vara högst anmärkningsvärt att aktiebolag, ekonomiska föreningar och 

bostadsrättsföreningar försätts i konkurs av obehöriga parter.  

   Vi tror inte att den ökade arbetsbelastningen för domstolarna skulle ses som ett problem, 

eftersom antalet överklagande konkursbeslut med stor sannolikhet skulle minska. Det 

kommer givetvis alltid finnas berörda personer av beslutet, som kommer överklaga, vi vill 

trots det påstå att antalet överklaganden skulle minska. Den största motiveringen till en 

förändring är som påpekats under arbetets gång, nämligen vikten av rättssäkerhet och 

förutsägbarhet.  
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bostadsrättsförening i konkurs?, InraTi 2017.  

 

Lindell, Bengt, Insolvensbedömning,  SvJT 1989 s. 131. 

 

Olsen, Lena, Rättsvetenskapligt perspektiv, SvJT 2004 s 107. 

 

Sandgren, Claes, Vad gör juristen? och hur? JT 1999/00 nr 4 s 870.  

 

4 Internetkällor  

Bolagsverket, Firmateckning- Aktiebolag, 

http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/firmateckning-1.3165   

(hämtad 2018- 05-01). 

 

Bolagsverket, Styrelse och vd- aktiebolag,  

http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/vd-1.3172  

(hämtad 2018-05-01). 

 

HSB, Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?, 

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2017/vad-hander-om-en-brf-gar-i-konkurs/  

(hämtad: 2018-05-07).  

 

Skatteverket, Förvaltning av ett konkursbo, 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/$currentEditionId/337914.html  

(hämtad 2018-05-09). 

 

http://svjt.se/svjt/1989/131
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/firmateckning-1.3165
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/vd-1.3172
https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2017/vad-hander-om-en-brf-gar-i-konkurs/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/$currentEditionId/337914.html


 43 

Sveriges domstolar, Skuld: Om konkurs, http://www.domstol.se/Skuld--konkurs/Om-

konkurs/ 

(hämtad 2018-05-10). 

 

Sveriges domstolar, Domstolarna: Tingsrätt, http://www.domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/ (hämtad 2018-05-10). 

 

Upplysningscentralen, konkursstatistik, risk och 

länsstatistik.https://www.uc.se/konkursstatistik/riks--och-lansstatistik/ (Hämtad 2018-05-18)  

 

Visma, Konkurs och ackord- undvik att hamna på obestånd, 

https://vismaspcs.se/nyheter/2014/augusti/artikelserie-konkurs-och-ackord-1-5 (Hämtad 

2018-05-29).  

 

 

5 Lagkommentarer 

 

Andersson, Sten, Lag (1987: 667) om ekonomiska föreningar, lagkommentar, Karnov 

Internet.  

 

Flodin, Jonny, bostadsrättslag, lagkommentar, Karnov Internet.  

 

Samuelsson, Per, Aktiebolagslag (2005:551) Lagkommentar, Karnov Internet.  

 

Lennander, Gertrud, Konkurslag (1987: 672) Lagkommentar, Karnov Internet. 

 

Mellqvist, Mikael, Konkurslag (1987:672) Lagkommentar, Karnov Internet.  

http://www.domstol.se/Skuld--konkurs/Om-konkurs/
http://www.domstol.se/Skuld--konkurs/Om-konkurs/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/
https://www.uc.se/konkursstatistik/riks--och-lansstatistik/
https://vismaspcs.se/nyheter/2014/augusti/artikelserie-konkurs-och-ackord-1-5

