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Förord 
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Sammanfattning 
 
Ett förvärv av en bostadsrätt är för många såväl den första som den största investeringen i livet. 
Bostadrättshavarens bristande kunskap avseende det faktum att en bostadsrättsförening kan 
försättas i konkurs och i synnerhet rättsverkningarna av detsamma, leder till att förvärvet kan 
bli ett stort ekonomiskt risktagande för den enskilde individen. Under den senaste femårs-
perioden har totalt 121 stycken bostadsrättsföreningar försatts i konkurs. 

I massmedia har i synnerhet paret R.R:s fall uppmärksammats som berör problematiken som 
kan anses förenad med hur en bostadsrättsförening kan försättas i konkurs. I de fall bostadsrätts-
föreningen själv ansöker om konkurs kan problematik uppstå vid fastställandet av vem i 
föreningen som är behörig att ansöka om konkurs. Rådande reglering ger nämligen inte uttryck 
för vem som är behörig att ansöka om att en bostadsrättsförening ska försättas i konkurs. Varken 
bostadsrättslagen (1991:614) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar anger heller 
några särskilda förutsättningar för att ett beslut om att ansöka om att försätta föreningen i 
konkurs ska vara giltigt. Vidare finns det inga krav på att beslutet ska fattas av samtliga 
styrelseledamöter eller på en föreningsstämma. Det uppställs inte heller några krav på att 
beslutet om att ansöka om att försätta bostadsrättsföreningen i konkurs måste föregås av 
information till medlemmarna i föreningen. Avsaknaden av tydlig reglering på området kan 
skapa svårigheter för såväl bostadsrättsföreningen själv som för tingsrätten vid dess bedömning 
av obeståndsfrågan. Denna avsaknad skapar även en betydande osäkerhet för den enskilde 
bostadsrättshavaren som i dagsläget inte ens har rätt till information om att föreningen ämnar 
ansöka om konkurs. Paret R.R:s fall tjänar för läsarens skull genomgående som ett gott exempel 
på den problematik som dagens reglering ger upphov till. 

Efter den utredning som företagits i denna uppsats kan konstateras att det idag råder en 
uppfattning om att det enbart bör vara föreningens beslutande organ, dvs. styrelsen och 
föreningsstämman, som har befogenhet att besluta om att bostadsrättsföreningen ska ansöka 
om konkurs. Problematiken bottnar emellertid i att den bristande regleringen avseende 
behörighet och befogenhet tillåter att även särskilda firmatecknare på eget bevåg ansöker om 
föreningens konkurs, detta trots att de då anses överskrida sin befogenhet. Denna brist i 
regleringen kan leda till att bostadsrättsföreningar försätts i konkurs på falska eller felaktiga 
grunder eller genom en annan typ av kuppartad ansökan som i sin tur kan tänkas föranledd av 
en pågående tvist inom föreningen. Vidare förs i uppsatsen diskussion om att det enligt rådande 
reglering verkar som att de enda som har rätt att föra talan mot ett konkursbeslut avseende en 
bostadstadsrättsförening är gäldenären eller dess ställföreträdare, dvs. endast de som har rätt att 
ansöka om konkursen. I uppsatsens analyserande kapitel förs även en diskussion avseende 
presumtionsregeln i 2 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) och dess innebörd. Enligt den 
utredning som gjorts konstateras att det enligt nuvarande reglering är komplicerat för rätten att 
känna till när en utökad undersökning i obeståndfrågan bör ske. Vidare är det i stort sätt omöjligt 
för rätten att få kännedom om att det verkligen är stämmans eller styrelsens uppfattning att 
rättssubjektet verkligen är på obestånd och därmed ska försättas i konkurs. Med anledning härav 
kan presumtionsregeln, enligt författarens mening, idag ses som tämligen verkningslös. 

Den undersökning som företas i uppsatsen ligger till grund för det avslutande kapitlet och 
den slutsats i vilken författaren framhåller att flera lagförändringar på området är påkallade. Av 
största vikt är främst att förtydliga i lagstiftningen vad som bör anses utgöra en giltig 
konkursansökan. Enligt författarens mening bör det förslagsvis ställas som krav att det till 
konkursansökan bifogas beslutsunderlag i form av ett styrelsebeslut, eller än hellre ett 
stämmobeslut, som ger uttryck för styrelsens eller stämmans uppfattning i obeståndsfrågan. 
Med hänsyn tagen till de ödesdigra konsekvenser som kan drabba den enskilde 
bostadsrättshavaren i de fall vederbörandes bostadsrättsförening försätts i konkurs är det enligt 
författarens mening av yttersta vikt att framförallt denna lagändring sker – och detta skyndsamt.  
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1. Ämnesval och metodologiska överväganden  
 
1.1 Inledning 
 
Förvärv av en bostadsrätt är för många såväl den första som den största investeringen i livet. 
Statistik visar att medelpriset för en bostadsrätt i landet stigit med dryga sju procent och i 
dagsläget ligger priset på 2,4 miljoner kronor.1 Bostadrättshavarens bristande kunskap avseende 
det faktum att en bostadsrättsförening kan försättas i konkurs och i synnerhet rättsverkningarna 
av detsamma, leder till att förvärvet kan bli ett stort ekonomiskt risktagande för den enskilde 
individen. Detta med hänsyn tagen till bostadsrättshavarens ofta höga skuldsättningsgrad.  

En bostadsrättsförening kan, likt vilken annan juridisk person som helst, hamna på obestånd 
och därmed tvingas att ansöka om konkurs. Med obestånd avses, enligt 1 kap. 2 § konkurslagen 
(1987:672) vilken i det följande förkortas KonkL, att föreningen inte rätteligen kan betala sina 
skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.2 För de fall en bostadsrättsförening 
behöver försättas i konkurs ska en konkursansökan lämnas till tingsrätten. Ansökan kan göras 
av både gäldenären själv eller av en borgenär. Det är sedan tingsrättens uppgift att pröva 
konkursansökan och bedöma om bostadsrättsföreningen ska försättas i konkurs eller inte. För 
att en gäldenär ska försättas i konkurs är en grundläggande förutsättning att densamme är på 
obestånd. Enligt presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL ska en gäldenärs egen uppgift om att 
denne är på obestånd godtas, såvida det inte föreligger särskilda skäl att inte göra det. Således 
får en gäldenärs egen uppgift om obestånd en bevisbetydelse i tingsrättens bedömning. Görs 
konkursansökan av gäldenären själv ska således ansökan vanligtvis godkännas, utan vidare 
prövning.3  

När gäldenären själv ansöker om konkurs kan problematik emellertid uppstå vid 
fastställandet av vem i bostadsrättsföreningen som är behörig att ansöka om konkurs. Dagens 
lagstiftning ger nämligen inte uttryck för vem som rent faktiskt är behörig att göra en 
konkursansökan vad gäller en bostadsrättsförening. I bostadsrättslagen (1991:614) eller lagen 
(2018:672) om ekonomiska föreningar, vilka i det följande förkortas BRL respektive LEF, 
anges inte heller några särskilda förutsättningar för att ett beslut om att ansöka om att försätta 
föreningen i konkurs ska vara giltigt. Vidare finns det inga krav på att beslutet ska fattas av 
samtliga styrelseledamöter eller på en föreningsstämma. Det uppställs inte heller några krav på 
att beslutet om att ansöka om att försätta bostadsrättsföreningen i konkurs måste föregås av 
information till medlemmarna i föreningen. Avsaknaden av tydliga lagbestämmelser på 
området kan skapa svårigheter för såväl bostadsrättsföreningen själv som för tingsrätten vid 
dess bedömning av obeståndsfrågan. Denna avsaknad skapar även en betydande osäkerhet för 
den enskilde bostadsrättshavaren som inte ens har rätt till information om att föreningen ämnar 
ansöka om konkurs.  

I massmedia har i synnerhet ett fall rörande problematiken kring vem som är behörig att 
ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs uppmärksammats. Paret R.R. köpte 
2008 en bostadsrätt i en liten bostadsrättsförening. Några år senare uppdagades en vattenläcka 
som skapade en komplicerad tvist som splittrade ägarna i föreningen. I början av 2014 fick 
paret R.R. vetskap om att två andra medlemmar, som var föreningens firmatecknare, ansökt om 
att försätta bostadsrättsföreningen i konkurs. Detta utan att förankra det i styrelsen. Tingsrätten 
hade i föreliggande fall inga uppgifter som tydde på att det förelåg särskilda skäl, varför 
konkursansökan beviljades utan vidare prövning enligt presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL. 
Bostadsrättsföreningen försättes således i konkurs. Paret R.R. försökte hindra konkursen genom 

                                                
1 Statistiska centralbyrån (SCB), Försäljning av bostadsrätter 2016 och 2017: Försäljning av bostadsrätter för 
drygt 256 miljarder. 
2 Melz, P., Victorin, A., Bostadsrätt, s. 72 f.  
3 Se Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 109 f.  
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att överklaga beslutet och visa att föreningen var solvent. Paret R.R. drev frågan ända upp till 
högsta domstolen men har fått beskedet att de enda som har rätt att överklaga konkursbeslutet 
är firmatecknarna, dvs. de som ansökte om konkurs. Detta är en ytterligare del i problematiken 
kring vem som är behörig att ansöka om att en bostadsrättsförening ska försättas i konkurs. 
Paret R.R. uppger att de förlorat precis allt de äger och har i och med konkursen och att de idag 
är uppe i kostnader omkring fem miljoner kronor. Samtidigt som paret har lagt stora pengar på 
rättskostnader fick konkursen även andra ekonomiska verkningar. Rättsverkan av att en 
bostadsrättsförening försätts i konkurs är nämligen att bostadsrättshavarna blir av med den 
köpeskilling som erlagts och bostadsrätten omvandlas till en hyresrätt som inte betingar ett 
ekonomiskt värde. Samtidigt ska de lån som finns kvar hos kreditgivaren fortsättas att betalas 
fullt ut.4 Det nu beskrivna fallet belyser problematiken kring ihåligheten i dagens reglering och 
de förödande konsekvenser den enskilde bostadsrättshavaren får lida i de fall vederbörandes 
bostadsrättsförening försätts i konkurs.  

Statistik visar att det i storstadsområden i Sverige finns en stor övervikt av boende i 
bostadsrätter, cirka 44,4 procent i Stockholm. Av hela Sveriges befolkning är det cirka 20 
procent som bor i bostadsrätt.5 I Sverige finns vidare cirka en miljon bostadsrättslägenheter som 
är fördelade på ungefär 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar.6 Under den senaste 
femårsperioden har 121 stycken bostadsrättsföreningar försatts i konkurs.7 Av det anförda kan 
konstateras att problematiken, rörande bostadsrättsföreningar i konkurs, berör många och är 
högst aktuell.  
 
1.2 Syfte 
 
Denna uppsats ämnar att utifrån de lege lata utreda vem som, i en bostadsrättsförening, har 
behörighet respektive befogenhet att ansöka om att föreningen ska försättas i konkurs. Hit hör 
även att utreda vem som har talerätt avseende att överklaga ett konkursbeslut. Uppsatsen ämnar 
även undersöka innebörden av presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL. Ambitionen är vidare att 
belysa de konsekvenser som, vid en eventuell konkurs, drabbar den enskilde bostadsrätts-
havaren. Slutligen är syftet med förevarande uppsats att undersöka huruvida lagstiftnings-
åtgärder av någon art är påkallade för att förtydliga vad som gäller vid ansökan om att en 
bostadsrättsförening ska försättas i konkurs.   
 
1.3 Metodologiska överväganden och materialval  
 
1.3.1 Metod  
 
För att uppnå syftet med förevarande uppsats måste en beskrivning av de lege lata ske. Den 
metod som främst används i uppsatsen är därför den rättsdogmatiska metoden. Likt Peczenik 
skriver, är rättsdogmatiken den metod inom rättsvetenskapen som verkar för tolkning och 
systematisering av gällande rätt.8 Detta görs genom studerande av rättskällor, som sedermera 
ordnas i ett hierarkiskt system – rättskälleläran.9 Den rättsdogmatiska metoden måste anses 
dominerande i dagens rättsvetenskapliga miljö och är den metod som används i de flesta 
                                                
4 Se Jerdén, E., Bostadsrättsföreningen kuppades i konkurs, Bostadsrätterna, Kupp gav konkurs, Bergling, M., 
Ovanligt med brf-konkurs och Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förenings (Bostadsrätternas) 
remissvar avseende SOU 2017:31, dnr Ju2017/ 03881/L1.  
5 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 104 f. 
6 Se SOU 2017:31, s. 17.  
7 Se Bilaga 2. 
8 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, s. 249.  
9 Se Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 42 och Sandgren, C., Vad är 
rättsvetenskap?, s. 118.  
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rättsvetenskapliga framställningar för att fastställa gällande rätt.10 Metoden kan dock anses 
tämligen otydlig och komplex, varför vitt skilda meningar kan råda vad gäller dess definition.11 
Nedan redogörs därför för hur metoden har diskuterats i doktrin.  

Utgångspunkten i den rättsdogmatiska metoden är rättskälleläran och därmed utgör 
densamma en viktig grund i den metod juristen använder vid angripandet av juridiska frågor. 
Rättskälleläran inrymmer en uppräkning av de erkända rättskällorna som förväntas användas 
för att bygga en juridisk argumentation. Läran utgör emellertid inte enbart en identifiering av 
rättskällorna utan även en rangordning av desamma.12 Peczenik beskriver rättskällornas 
inbördes ordning på följande vis. Lagar och andra föreskrifter är rättskällor som ska beaktas. 
Rättskällorna prejudikat, förarbeten, sedvänjor och internationella konventioner bör beaktas. 
Rättskällor som får beaktas är e.g. institutionella rekommendationer, beslut av olika slag samt 
juridisk doktrin.13 Lavin ställer sig däremot kritisk till denna indelning av rättskällor och 
uttrycker att frihet bör finnas att använda vilka källor som helst. Lavin menar vidare att de 
traditionella rättskällorna inte ger tillräckligt med stöd för undersökningar, utan endast utgör 
vissa utgångspunkter.14 Peczeniks rättskällelära benämns ofta som den ”traditionella” 
rättskälleläran. Frågan kan emellertid ställas huruvida det överhuvud går att tala om en 
traditionell rättskällelära? Obeaktat vad som nu nämnts är det Peczeniks rättskällelära som 
ligger till grund för föreliggande framställning.  

Vid första anblick kan rättsdogmatiken framstå som nära besläktad med den metod som 
används av praktiska jurister. En anledning till detta är att såväl akademiker som praktiker har 
samma utgångspunkter och uppgifter att ta ställning till. Sandgren framhåller att det föreligger 
skillnader mellan hur den rättsdogmatiska metoden används. De som arbetar vid en myndighet 
eller i domstol söker ofta efter svar i gällande rätt som rör ett faktiskt sakförhållande. En 
akademiker, som i och för sig även analyserar gällande rätt, söker inte enbart svar på ett konkret 
fall utan söker även finna svar på problematik på ett mer abstrakt plan. En akademiker kan till 
skillnad från en praktisk jurist inte fatta bindande beslut, således blir dennes uppgift att söka 
finna svar på en abstrakt fråga och inte ett konkret fall.15 Peczenik framhåller att de likheterna 
mellan den praktiske juristen och akademikern är långt viktigare än skillnaderna, då likheterna 
är att “att tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt”.16 

Kleineman argumenterar för att den rättsdogmatiska metodens syfte torde vara att 
rekonstruera en rättsregel eller möjligen finna en lösning på ett juridiskt problem. Premissen 
vid juridiskt problemlösande är hur de accepterade rättskällorna används. Inte sällan söks svar 
i lagstiftning, domstolsavgöranden, förarbeten och doktrin. Vid juridisk problemlösning läggs 
ofta större vikt vid hur författaren i fråga argumenterar för lösningen än vid själva lösningen i 
sig. Vid tolkning av lag finns olika hjälpregler att tillgå. Dessa är motsatsslut, ändamålsinriktad 
tolkning och bokstavstrogen tolkning. Reglerna hjälper till vid sökandet av ett praktiskt och 
konkret svar i det omfattande juridiska materialet. Av vikt är att skilja mellan rättsfallstolkning 
och lagtolkning, förstå uttalanden i förarbeten samt förstå doktrinens roll. Kleineman nämner 
skadeståndsrätten som exempel. Inom skadeståndsrätten är motiven för skadeståndslagen 
omfattande medan själva lagen är tämligen kort och koncis. Centrala frågor som lagstiftningen 
förutsätter kräver således, med hänsyn till lagens knapphet, en tillämpning av andra rättskällor 
för att bringa klarhet i densamma.17 I förevarande uppsats kan i sammanhanget presumtions-
regeln i 2 kap. 7 § KonkL belysas, vilken stadgar att gäldenärens egna uppgift om att 
                                                
10 Ställvik, O., Domarrollen – Rättsregler, yrkeskultur och ideal, s. 29. 
11 Jfr e.g. Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära samt Lehrberg, B., Praktisk 
juridisk metod. 
12 Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 21 f.   
13 Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 144 ff.  
14 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 47 f.  
15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 43. Se även 
Peczeniks resonemang i Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 42. 
16 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 42. 
17 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 22 i Juridisk metodlära (Korling, F, Zamboni, M. red.) 
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vederbörande är insolvent ska godtas såvida det inte föreligger särskilda skäl. I bestämmelsen 
är således särskilda skäl rekvisitet för att en konkursansökan inte ska beviljas utan vidare 
prövning. I lagtext är rekvisitet särskilda skäl inte vidare utvecklat, följaktligen krävs andra 
rättskällor för att mer ingående förstå innebörden av rekvisitet. Vad som nu anförts är en 
anledning till varför den rättsdogmatiska metoden lämpar sig väl för föreliggande framställning. 

Den rättsdogmatiska metoden har kritiserats för att bl.a. vara otidsenlig och statisk. 
Rättsdogmatiken intresserar sig för normer och inte för hur desamma tillämpas i praktiken. 
Metoden i sig negligerar inte omvärldsiakttagelser, så som e.g. empiriska studier. Det är 
emellertid när dessa iakttagelser används i rättstillämpningen som metodologisk problematik 
uppstår.18 Vidare har den rättsdogmatiska metoden kritiserats för att enbart fastställa gällande 
rätt vid viss tidpunkt, varför rättsvetenskapen inte ges utrymme att utvecklas på annat sätt än 
genom rättspraxis. Rättsdogmatiken kan även anses brista i vetenskaplighet, såtillvida att 
metoden syftar till att tolka rättskällor.19 Redan ordet rättsdogmatik kan anses förmedla 
tämligen egendomliga impulser, då ordet dogmatisk betyder ovilja till förnyelse och därtill kan 
ses som synonym till ovetenskaplig.20 Nuvarande beteckning på metoden kan därför anses 
tämligen oklädsam på en vetenskaplig disciplin.  

Den kritik som riktats mot den rättsdogmatiska metoden, för att vara en ovetenskaplig 
metod, har avfärdats av bl.a. Jareborg som anser att vetenskapligheten i en metod inte ligger i 
dess resultat, utan tvärtom i de metodologiska funktionerna. Forskning som bedrivs i 
vetenskapligt syfte är således vetenskaplig, oavsett vilken metod som är för handen. Vidare 
menar Jareborg att forskning kan vara vetenskaplig på två sätt. Dels kan forskning bedrivas 
med vetenskapliga metoder, dvs. genom att metoden i sig är ett resultat av vetenskaplig 
verksamhet. Dels kan forskning bedrivas i ett vetenskapligt syfte att söka förändra en del av ett 
rättssystem. Enligt Jareborg är rättsdogmatiken en del i det senare sättet.21 Vidare tillbakavisar 
även Kleineman kritiken avseende rättsdogmatikens ovetenskaplighet, som menar att 
densamma är föråldrad.22 

Trots den kritik som kan riktas mot den rättsdogmatiska metoden används förevarande 
metod, då den anses mest lämpad för föreliggande uppsats uppställda syfte. Syftet med 
föreliggande uppsats är att utreda och fastställa den problematik som finns i de lege lata samt 
att söka finna en förändring, de lege ferenda. Med grund i det ovan anförda är därför den 
rättsdogmatiska metoden lämplig för framställningen, då syftet förutsätter just en tolkning och 
systematisering av gällande rätt för att sedan söka finna ett förslag till förändring.  

I uppsatsen görs en analys av paret R.R:s fall. Paret R.R. köpte 2008 en bostadsrätt i en liten 
bostadsrättsförening som sedermera försattes i konkurs. Materialet utgörs av beslut från både 
tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen, ett antal artiklar samt en intervju med paret R.R. 
Intervjun genomfördes i syfte att få fram bakgrundshistoria och de övriga omständigheter som 
inte går att utläsa ur övrigt material. Författaren är dock medveten om problematiken i att paret 
R.R. i fallet kan anses partiska, då de återger sin version av tvisten och således inte ger en helt 
objektiv bild av händelseförloppet. Med anledning härav görs ett noggrant urval av de delar 
som tas med i framställningen. Intervjun bidrar med inslag av ett externt perspektiv till 
uppsatsen. Det genomfördes en halvstrukturerad intervju med paret R. R. där de fick berätta 
tämligen fritt, men utifrån några öppna frågor.23 En halvstrukturerad intervju är att föredra i de 
sammanhang där det önskas att respondenten ges utrymme för utvikning och fördjupning. De 
frågor som ställs är färre och öppnare än de som ställs vid en strukturerad intervju.24  

                                                
18 Se härom särskilt Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära  (Korling, F, 
Zamboni, M. red.) och Hellner, J., Rättsteori: En introduktion , s.12 f. 
19 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsrätt, s. 27.  
20 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 117 f. 
21 Jareborg, N., Rättsdogmatiken som vetenskap, s. 8 f. 
22 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära (Korling, F, Zamboni, M. red.). 
23 Se Bilaga 1.  
24 Alvesson, M., Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet, s. 62.   
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1.3.2 Material  
 
Som framförts i avsnittet ovan är det främst den rättsdogmatiska metoden som används för att 
uppnå syftet med förevarande uppsats och det är i huvudsak Peczeniks syn på rättskälleläran 
som används.  

KonkL, BRL och LEF figurerar flitigt i uppsatsen och är de lagar som tillämpas mest 
frekvent för att fastställa de lege lata. Även adekvata delar i e.g. aktiebolagslagen (2005:551) 
vilken i det följande förkortas ABL används i uppsatsen, om än i mindre utsträckning än de tre 
förstnämnda. För att erhålla en förståelse av bakgrunden till lagstiftningen används 
propositioner och Statens offentliga utredningar, vilka i det följande förkortas prop. respektive 
SOU, till bl.a. KonkL, BRL och ABL.  

Praxis används genomgående i framställningen för att påvisa hur bestämmelserna i 
lagstiftningen används i praktiken. Praxis används vidare i uppsatsen för att belysa och 
exemplifiera den problematik som idag råder på området. Det är vanligtvis mål från högsta 
domstolen som innehar det högsta prejudicerande värdet. På grund av att vissa rättsfall inte tas 
upp till högsta domstolen används dock även rättsfall från hovrätten, detta för att öka förståelsen 
av problemen. En anledning till att fall inte tas upp till högsta domstolen utan stannar i hovrätten 
kan vara att många konkursbeslut upphävs genom beslut av hovrätten. De rättsfall som tas upp 
i föreliggande uppsats gäller både bostadsrättsföreningar och aktiebolag. Rättsfall avseende 
aktiebolag redogörs för dels då de förekommer i en större utsträckning än för bostadsrätts-
föreningar. Dels för att påvisa problematiken då reglerna som gäller för aktiebolag jämställs 
med reglerna som gäller för bostadsrättsföreningar.  

I enlighet med Peczeniks rättskällelära är doktrin en rättskälla som får användas i den 
juridiska argumentationen. Med grund i detta används i denna uppsats den doktrin som finns 
tillgänglig och som är aktuell på området. Till doktrin hör böcker, lagkommentarer och artiklar. 
Böcker används främst i förevarande uppsats för att redogöra för obeståndsbegreppet, 
konkursförfarandet och innebörden av bostadsrättsföreningar som associationsrättslig figur. 
Lagkommentarer används i syfte att bringa klarhet i vissa lagbestämmelser, då de ofta på ett 
gott sätt förtydligar och förklarar innebörden av desamma. De artiklar som används i uppsatsen 
syftar i första hand till att belysa de problem som uppstår vid en konkursansökan avseende en 
bostadsrättsförening.  
  
1.4 Avgränsningar  
 
I denna uppsats avhandlas uteslutande problematiken kring vilken behörighet och befogenhet 
en gäldenär har vid ansökan om att försätta bostadsrättsföreningen i konkurs. Att i denna 
uppsats redogöra för en borgenärs rätt att ansöka om att försätta gäldenären i konkurs är därmed 
inte aktuellt, varför en avgränsning görs till att enbart redogöra för gäldenärens egna ansökan. 
Vidare begränsas framställningen till att främst redogöra för behörighetskraven för ekonomiska 
föreningar, i huvudsak bostadsrättsföreningar. Behörighetskraven för aktiebolag redogörs för i 
viss mån, detta för att denna reglering anses gälla även för bostadsrättsföreningar. Med 
anledning härav undantas redogörelse för andra bolagsformer så som handelsbolag, komman-
ditbolag, stiftelser och ideella föreningar i denna framställning.  

Av vikt att anmärka är att BRL inte är tillämplig på bostadsföreningar som bildats före lagens 
tillkomst år 1930 och som sedermera inte omregistrerats till bostadsrättsföreningar.25 Uppsatsen 
redogör inte närmare för skillnaderna mellan bostadsföreningar och bostadsrättsföreningar, då 
det faller utanför uppsatsens område.  

I föreliggande uppsats beaktas inte det insolvensrättsliga direktiv som ska antas i svensk rätt, 
detta eftersom direktivet ännu inte antagits vid författandet av uppsatsen. Insolvensdirektivet 

                                                
25 Grauers, F., Nyttjanderätt Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s 194. 
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väntas antas vid ett möte som hålls av Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor 
i juni 2019.26  
 
1.5 Disposition   
 
I uppsatsens första kapitel introduceras ämnesval, syfte, metodologiska överväganden och 
materialval samt avslutningsvis avgränsningar. Efter inledningskapitlet följer tre deskriptiva 
kapitel i vilka en redogörelse ges för gällande rätt, i syfte att i senare skede i framställningen 
analysera detta för att söka nå en förändring.  

I det andra kapitlet ges en förhållandevis ingående redogörelse för den svenska 
konkurslagstiftningen där läsaren initialt får en bild av konkurslagstiftningens historiska 
utveckling. Därefter följer en redogörelse av begreppet obestånd samt den något invecklade 
obeståndsbedömningen. Föreliggande kapitel avslutas med en översiktlig redogörelse av 
konkursförfarandet i svensk lagstiftning samt några ord om konkursinstitutets syfte och 
funktion.  

Kapitel tre fokuserar på att introducera bostadsrättsförening som associationsform för 
läsaren. Initialt ges även i detta kapitel en historisk tillbakablick där BRL:s historia kort 
redogörs för. Därefter följer en översiktlig redogörelse av bostadsrätten och bostadsrätts-
föreningen som juridiska figurer för ett sedan ge en närmare beskrivning över föreningens 
beslutande organ, generalklausulen och likhetsprincipen. Kapitlet avslutas med en kort 
redogörelse för bostadsrättsförening i likvidation.  

Det fjärde kapitlet ägnas helhjärtat åt att redogöra för rättsläget i de situationer en 
bostadsrättsförening försätts i konkurs. Inledningsvis i kapitlet redogörs allmänt för situationen 
när en bostadsrättsförening går i konkurs, för att sedan redogöra för vem som, i en bostadsrätts-
förening, kan ansöka om föreningens konkurs. Därefter följer en presentation av de 
konsekvenser en bostadsrättsförenings konkurs kan medföra för den enskilde bostadsrätts-
havaren. Kapitel fyra avslutas med en redogörelse av två rättsliga avgöranden som på ett gott 
sätt berör problematiken som behandlas i föreliggande uppsats.  

Kapitel fem är uppsatsens analyserande kapitel och häri diskuteras de lege lata som 
presenterats i kapitel två, tre och fyra. Initialt analyseras i detta kapitel det rådande rättsläget 
vad gäller behörighet respektive befogenhet avseende konkurs i en bostadsrättsförening. 
Därefter följer en analys över vilka incitament som kan tänkas finnas för att ansöka om att 
försätta sin egen bostadsrättsförening i konkurs. Även behörighetskraven vid överklagan av ett 
konkursbeslut, presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL samt konsekvenser för den enskilde ges i 
föreliggande kapitel utrymme för analys. I det femte kapitlet ges även synpunkter de lege 
ferenda med grund i vad som dittills i uppsatsen redogjorts för.  

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som uppsatsens utredning 
resulterat i. Kapitlet mynnar avslutningsvis ut i några avslutande ord.  
 
 
 
 
  

                                                
26 För mer information om insolvensdirektivet se Karlsson Tuula, M., Borgenärer, överskuldsatta företagare och 
konkurser - snart blir EU-direktivet svensk rätt.  
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2. Konkurslagstiftning de lege lata  
 
2.1 Inledning  
 
Ambitionen med detta kapitel är att introducera det konkursrättsliga området. För den som ska 
ta sig an ett nytt rättsligt system är det av vikt att till en början se i vilket historiskt perspektiv 
detsamma har vuxit fram, varför detta kapitel inleds med en kort historisk tillbakablick av det 
svenska konkursinstitutet och dess lagstiftning. Vidare redogörs för begreppet obestånd samt 
den något invecklade obeståndsbedömningen. Därefter följer en redogörelse av det svenska 
konkursförfarandet i syfte att ge läsaren ett perspektiv av vad som händer från att beslut om 
konkurs meddelas till dess att konkursen är avslutad. Kapitlet avslutas med några ord om 
konkursinstitutets syfte och funktion.   
 
2.2 Historisk tillbakablick 
 
Termen konkurs och begreppet konkursrätt kan konstateras ha funnits i svenskt lagspråk i mer 
än 200 år och är således väl etablerade inom svensk rätt. Ordet concurs brukades för första 
gången i slutet av 1700-talet.27 Ordet konkurs betyder ungefär ”löpa samman”. Med det åsyftas 
att borgenärerna, i sitt sökande efter gäldenärens tillgångar, ska löpa tillsammans för att därefter 
på ett rättvist sätt dela upp dessa tillgångar mellan sig. Rätteligen är det sålunda inte helt 
rättvisande att tala om ”gäldenärens konkurs”, vilket det ofta görs i dagligt tal. Mer rättvisande 
vore möjligen att istället tala om ”borgenärernas konkurs avseende en viss gäldenär”.28  

Begreppen insolvens och insolvensrätt, vid sidan av begreppet konkurs, började användas 
relativt sent i Sverige. Det var först år 1975, genom en lagändring i 1921 års KonkL, ordet 
insolvens infördes i svensk lagstiftning. Ordet insolvens härstammar från latinet och kan 
närmast anses betyda ”olöslig”. Den som är insolvent kan således inte ”lösa sina skulder”. 
Insolvens kan även översättas med ordet obestånd; den som är insolvent är även på obestånd. 
Orden insolvens och obestånd har, i den svenska konkurslagstiftningen29, till och med gjorts till 
synonymer.30 

Sveriges första, mer renodlade konkursrättsliga bestämmelser kom att inkorporeras i 
civilrättsliga författningar under 1600-talet. Innehållsmässigt var den svenska konkursrätten 
tidigt straff- och offentligrättsligt präglad. Trots att kopplingen mellan kommersialism och 
obeståndsrätt kan spåras långt bak i tiden kan även påtagliga inslag av statlig kontroll över 
obeståndsförfarandet ses från samma tid. Det hängde i sin tur samman med det samband som 
redan då kunde ses mellan landets välfärd och utformningen av konkurslagstiftningen. För att 
förstå och få insikt i äldre konkursrätt – och möjligen även dagens – är det av vikt att betona att 
tidig svensk konkursrätt främst ägnade sig åt de materiella frågorna, vilka berörde bland annat 
vilka betalningslättnader och andra åtgärder en konkursdrabbad gäldenär skulle få komma att 
åtnjuta, och först i andra hand beaktades frågor om själva förfarandet och exekutionen. Det har 
även länge varit aktuellt vilka åtgärder för lättnad av betalning gäldenären skulle få åtnjuta såväl 
för stunden som i framtiden. Förfarandet utvecklades således ur ett borgenärsperspektiv, då de 
aktuella frågeställningarna rörde vilka av gäldenärens tillgångar borgenärerna, vid 
konkursutbrottet, kunde lägga beslag på. Det var vidare av vikt att veta vilka av borgenärernas 
förvärvade tillgångar de kunde ta betalt för i de centrala restfordringar gäldenären hade. 
Betydelse för det konkursrättsliga förfarandet hade givetvis även gäldenärens obestånd. 
Borgenärskollektivet såg länge konkursförvaltningen som en angelägenhet, då de i vissa fall 

                                                
27 Se i e.g. 1770 års förordning med processregler för bl.a. ”concurs-saker”, se vidare Mellqvist, M., Welamson, 
L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 14. 
28 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 14.  
29 1 kap. 2 § andra stycket KonkL.  
30 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 14.  
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fick bestämma och vid behov rösta med viss majoritet för att i skilda förvaltningsfrågor nå 
beslut. 1743 års lag innehöll inte några specifika bestämmelser rörande förvaltningen, utan det 
var först genom Kungl. förklaring den 8 maj 1767 som sådana bestämmelser kom till. Trots 
avsaknaden av regler rörande konkursförvaltningen, dvs. borgenärernas gemensamma 
omhändertagande av gäldenärens tillgångar, hade densamma en central roll i hanteringen.31 

Under 1700- och 1800-talet kom konkursinstitutet att skifta till sin karaktär fram till 
tillkomsten av 1921 års KonkL. Trots att flertalet författningar tillkom i ämnet under 1700-talet 
var regleringsivern betydligt större under 1800-talet. Den tilltagande merkantilismen under 
1700-talet medförde bl.a. att de repressivt betonade inslagen i insolvensrätten fick ge vika för 
ett mer moget ekonomiskt betraktelsesätt, innebärande att förlustbringande verksamheter var 
tvungna att upphöra för att ge utrymme för nya, vinstgenererande verksamheter. Utifrån detta 
nya synsätt konstaterades det även som en nyttig ”bieffekt” att avvecklingen av olönsamma 
företag kunde ske så effektivt som möjligt och att de tillgångar som ändå kunde finnas i ett 
sådant företag kunde tillvaratas.32  

I 1862 års lag infördes den s.k. restskuldsprincipen, vilken innebar att gäldenären efter 
konkursens avslutande alltjämt stod i skuld till borgenärerna med sådant belopp desamma inte 
kunnat tillförskaffa sig under konkursen. I och med det nu nämnda kan sägas att 
konkursinstitutet förlorande sin finala karaktär. Det skulle dröja ungefär 125 år innan 
skuldsaneringsidén åter fick plats i den svenska insolvensrätten, detta genom tillkomsten av 
1994 års skuldsaneringslag. Med skuldsaneringsidén avses ett förfarande där gäldenären befrias 
från sin betalningsskyldighet rörande sina skulder, eller i vart fall en del av dem. I 1862 års lag 
kom även konkursförfarandet att på ett mer tydligt sätt frigöras från den gängse tvistemåls-
processen. Därmed gick det att hantera tvister inom enbart konkursförfarandets ram, utan att ta 
hänsyn till annan processrätt. Det var således först år 1862 som Sverige fick ett processuellt 
självständigt och separat konkursförfarande – detta måste onekligen ses som en viktig milstolpe 
för rättsutvecklingen på området. Under industrialismens framväxt på 1800-talet växte 
kapitalets och arbetskollektivets företrädare fram och kom tillsammans med företagsägarna och 
staten att bli de dominerande aktörerna i insolvensrättsliga sammanhang.33 

Även om 1862 års KonkL haft en viktig inverkan på det svenska konkursinstitutets 
utveckling är det först genom 1921 års KonkL som grunden i mångt och mycket läggs för den 
idag gällande KonkL från år 1987. I och med den nu gällande KonkL från år 1987 fick den 
formella uppdelningen av ordinära och mindre konkurser sitt upphörande, vilket ledde till ett 
mer enhetligt konkursförfarande. KonkL från år 1987 har i grundläggande delar inte ändrats 
sedan tillkomsten, utan de reformer som förekommit har endast berört begränsade spörsmål. 
Under 1900-talet utökades den svenska insolvensrättsliga familjen genom att KonkL fick 
sällskap av e.g. en serie skuldsaneringslagar och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. 
Andra viktiga komplement till KonkL utgörs även av lönegarantilagen (1992:497) och 
förmånsrättslagen (1970:979) som i det följande förkortas FRL. Påpekas bör emellertid att 
bestämmelser av konkursrättslig betydelse återfinns i många olika regelverk.34 

 I propositionen35 till 1987 års KonkL togs frågan upp, efter att insolvensrättens utvecklingen 
fått vila en aning, om konkursinstitutet inte borde kunna främja även andra ändamål än enbart 
borgenärsintresset. Nu nämnda fråga grundades i konstaterandet att det inte längre fanns ett 
enhetligt intresse hos borgenärerna och att staten dessutom, utöver borgenärsintresset, hade 
viktiga samhällsintressen att bevaka. Det hela ledde fram till bestämmelsen i 7 kap. 8 § andra 

                                                
31 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 17 f.  
32 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 18 f.  
33 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 19.  
34 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 20.  
35 Prop. 1986/87:90.  
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stycket KonkL om att konkursförvaltaren inte är förhindrad att beakta ett långsiktigt främjande 
av sysselsättningen, så länge detta kan ske utan att borgenärernas intresse nämnvärt förringas.36   

 
2.3 Obestånd som konkursgrund  
 
I Sverige kan alla, såväl juridiska som fysiska personer, bli föremål för en konkurs.37 Statistik 
från Statistiska Centralbyrån som i fortsättningen förkortas SCB visar att antalet konkursen för 
juridiska personer på senare år har ökat; 2017 försattes 6 596 juridiska personer i konkurs 
medan antalet konkurser 2018 uppgick till 7 458 stycken, en ökning på cirka 13 procent.38  

Ett beslut om att inleda en konkurs är såväl på ett praktiskt som ett principiellt plan av största 
betydelse inte enbart för konkursgäldenären utan även för dennes omgivning. Beslut om att en 
konkursansökan bifalls, dvs. att gäldenären ifråga försätts i konkurs, träder i kraft omedelbart 
och innebär att vederbörande inte längre har rätt att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller 
förfoga över sin egendom. Vidare kan personer som kommer i kontakt med gäldenären inte 
längre göra affärer med vederbörande. Mot bakgrund av det nu nämnda är det följaktligen av 
största vikt att konkursbeslut fattas på ett, för alla inblandade, rättssäkert sätt. Med hänsyn till 
gäldenären är det å ena sidan viktigt att ingen försätts i konkurs utan att goda skäl för detsamma 
föreligger. Å andra sidan är det av lika stor vikt för borgenärerna att en konkursansökan 
skyndsamt och relativt enkelt kan bifallas när fog för detta finns. Det senare medför att det inte 
bör vara alltför komplicerat att kunna slå fast att så är fallet. I förlängningen innebär det att det 
i grunden måste finnas ett rekvisit som på ett gott sätt återspeglar en bestående betalnings-
oförmåga.39 

Mot bakgrund av det nu nämnda finns således ingen anledning att försätta en gäldenär i 
konkurs enbart för att densamme är illikvid, dvs. har inte omedelbar tillgång till ordinära 
betalningsmedel motsvarande de förfallna skuldernas värde. När gäldenärens skulder överstiger 
värdet av dennes tillgångar, värderade efter det förväntade marknadsvärdet för tidpunkten, kan 
gäldenären benämnas vara insufficient.40 Emellertid bör det faktum att insufficiens föreligger 
rimligtvis inte alltid motivera en konkurs. I e.g. bolag med innovativa idéer som är omsatta i en 
pågående produktion finns oftast ingen anledning alls att förmoda att skulderna inte skulle 
kunna infrias även om skulderna överstiger det aktuella värdet av tillgångarna, då produktionen 
kan förväntas inbringa större intäkter. KonkL intar emellertid en mera allsidig och nyanserad 
bedömning avseende olika ekonomiska faktorer än de som avspeglas i begreppen illikviditet 
kontra likviditet eller sufficiens kontra insufficiens. KonkL anknyter istället förmögenhetsläget 
till de synonyma begreppen insolvens och obestånd. I 1 kap. 2 § andra stycket KonkL återfinns 
även en legaldefinition av begreppen som lyder; ”Med obestånd (insolvens) avses att 
gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast 
tillfällig”.41 Obeståndsbedömningen görs inledningsvis av konkursförfarandet och utfallet är 
avgörande för huruvida gäldenären ska försättas i konkurs eller inte.42  
 
  

                                                
36 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 21. Se vidare prop. 1986/87:90, s. 94, 111 
f., och s. 262 f.  
37 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 46.  
38 Se Statistiska Centralbyrån (SCB), Konkurser efter region, näringsgren SNI 2007, storleksklass och 
företagsform. Månad 2009M01 - 2019M03.  
39 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 40.  
40 Heuman, L., Specialprocess: Utsökning och konkurs, s. 181.  
41 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 40 f. Se härom även prop. 1975:6, s. 116 f. 
och SOU 1970:75, s. 60 f., s. 70 f. och s. 116 f.  
42 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 63 ff. 
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2.4 Obeståndsbedömningen 
 
I mål nr Ö 141-19 uttalar högsta domstolen att en obeståndsbedömning innefattar två moment; 
dels om gäldenären inte rätteligen kan betala sin skulder, dels om denna oförmåga endast är 
tillfällig. Prövningens första moment är i allmänhet uppfyllt redan genom att gäldenären inte 
erlagt betalning för en klar och förfallen skuld som legat till grund för ansökan om konkurs. Att 
en gäldenär inte vid en viss tidpunkt kan infria sina skulder i rätt tid, medför följaktligen inte 
med nödvändighet att densamme kan anses vara på obestånd. Det andra momentet i prövningen 
får mer eller mindre karaktären av en långsiktig prognos över huruvida det med tillräcklig grad 
av säkerhet kan sägas att gäldenärens ekonomi, inom en godtagbar tid framöver, kan väntas ha 
förbättrats så pass mycket att vederbörande kommer att kunna erlägga sina skulder i den takt 
de förfaller till betalning.43 Obeståndsbedömningens prognostiska karaktär har lett till att frågan 
om när obestånd föreligger länge har varit problematisk och föremål för diskussion.44 
Obeståndsbedömningen kan således sägas innehålla en mängd olika osäkerhetsmoment. När en 
konkursansökan emellertid görs av gäldenären själv ger obeståndsbedömningen vanligen inte 
upphov till några större bekymmer, eftersom det normalt vore orimligt att behöva räkna med 
att en gäldenär själv gör en ogrundad konkursansökan. KonkL:s ståndpunkt är även den, att 
endast gäldenärens egna uppgift om dennes insolvens i princip är tillräcklig för bifall av den 
egna konkursansökan. Gäldenären presumeras således vara på obestånd. I 2 kap. 7 § KonkL 
stipuleras nämligen att ”en uppgift av gäldenären att han är insolvent skall godtas, om det inte 
finns särskilda skäl att inte göra det”. Frågan är således när särskilda skäl att inte godta 
gäldenärens uppgifter föreligger. I förarbeten till den nu gällande KonkL gjorde 
departementschefen ett uttalande där denne anförde följande.  
 

”Invändningar har däremot gjorts mot förslaget att uppgift av gäldenären om att 
han är på obestånd inte ovillkorligen skall godtas. Särskilt från domstolshåll sätts 
i fråga hur regeln skall kunna tillämpas i praktiken. Det görs vidare gällande att, 
om regeln får till följd att gäldenärens uppgift om obestånd regelmässigt 
underkastas särskild prövning, detta leder till olämpliga dröjsmål med 
behandlingen av konkursansökningar. De framförda invändningarna kan enligt 
min mening inte lämnas helt utan avseende. Enligt nuvarande lag gäller visserligen 
formellt att uppgift av gäldenären att han är på obestånd inte i alla situationer skall 
läggas till grund för omedelbart konkursbeslut. I praktiken torde emellertid sådan 
uppgift utan vidare tas för god och föranleda beslut om konkurs”.45 

 
Utformningen av 2 kap. 7 § KonkL bottnar i att inte fördröja behandlingen eller tynga 
handläggningen av konkursansökningar. Lagstiftarens syfte var i istället att ge konkursdomaren 
och rätten möjlighet att särskilt pröva, och eventuellt underkänna, gäldenärens uppgift om 
obestånd, när anledning till det föreligger.46 I förarbetena framhålls två situationer när särskilda 
skäl ska anses föreligga och därmed då en gäldenärs uppgift om obestånd inte bör godtas utan 
en vidare prövning. Den första situationen är att en egen ansökan om konkurs från ett 
gäldenärsbolag har varit förhastad och att det inom bolaget råder delade meningar avseende 
riktigheten av uppgiften om obestånd. Den andra situationen är att en gäldenärs konkursansökan 

                                                
43 Se Högsta domstolen, mål nr Ö 141-19, s. 6.  
44 Angående insolvensbedömningens prognostiska karaktär se även bl.a. NJA 2013 s. 822, s. 827 p. 4, Mellqvist, 
M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 42, prop. 1975:6, s. 60 f., s. 70 f. och s. 116 f. I NJA 
1994 s. 336 uttalar högsta domstolen att på vilket sätt en gäldenär ordnar fram pengar till de löpande 
betalningarna helt saknar betydelse. Angående rättsfallet se Heuman, L., Föreligger obestånd då gäldenären 
kunnat betala sina skulder endast på grund av begångna brott? och Hägge, U., Obeståndstidpunkten.  
45 Citatet är hämtat från prop. 1975:6, s. 117. Se även SOU 1970:75, s. 62. 
46 Se prop. 1975:6, s. 117 f. och s. 396, jfr även s. 416. 
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endast är föranledd av skattemässiga skäl, detta trots att vederbörande inte är på obestånd. (I 
den följande framställningen bortses från frågan om skattemässiga skäl).47  

Beträffande det faktum att det kan råda delade meningar om ett bolags insolvens framhöll 
departementschefen vidare att omständigheten att en firmatecknare kan vara behörig att ensam 
göra konkursansökan, inte innebär att vederbörande även har befogenheten att ensam fatta 
beslut om att bolaget ska begäras i konkurs. Enligt departementschefen torde ett sådant beslut 
fattas av styrelsen som därefter kan bemyndiga en särskild firmatecknare att verkställa beslutet, 
genom att inlämna konkursansökan till tingsrätten. I de fall omständigheten, att det råder delade 
meningar inom gäldenärsbolaget huruvida obestånd föreligger eller inte, bringas till rättens 
kännedom utgör det ett skäl för rätten att särskilt pröva frågan om obestånd – det utgör således 
ett särskilt skäl enligt 2 kap. 7 § KonkL. Sammanfattningsvis ska en gäldenärs uppgift om 
obestånd godtas, om det inte föreligger särskilda skäl att vidare pröva frågan om obestånd. 
Någon undersökningsplikt åvilar emellertid inte i normalfallet konkursdomaren.48 
 
2.5 Konkursförfarandet  
 
2.5.1 Konkursbo och konkursansökan  
 
I Sverige regleras konkursförfarandet i KonkL. De inledande bestämmelserna för 
konkursförfarandet återfinns i lagens första kapitel och i enlighet med 1 § i samma kapitel är 
det en gäldenärs samtliga tillgångar som används vid en konkurs för att betala av borgenärernas 
fordringar som de har mot gäldenären. Efter att ett konkursbeslut meddelats omhändertas 
gäldenärens tillgångar av den juridiska enheten konkursbo, desamma gäller för ett gäldenärs-
bolag. Konkursbo är således termen för det särskilda subjekt som, i och med konkursbeslutet, 
”automatiskt” bildas. Konkursboet utgör en självständig juridisk person som kan ikläda sig 
skyldigheter och rättigheter, så som e.g. företa rättshandlingar eller väcka talan som part i 
domstol. Ställföreträdare för ett konkursbo är konkursförvaltaren.49  

För att en konkurs ska komma till stånd krävs att antingen gäldenären själv eller någon av 
dennes borgenärer50 ansöker om det. Ansökan om konkurs handläggs i Sverige av allmän 
domstol, dvs. tingsrätt i första instans. Några särskilda konkursdomstolar specialiserade på 
obeståndsrätt finns således inte i Sverige. Påpekas bör emellertid att särskilda konkurs-
domstolar inte är ovanligt i andra länder.51 Enligt 2 kap. 1 § KonkL ska en konkursansökan 
göras skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären i allmänhet bör svara i tvistemål angående 
betalningsskyldighet.52 Ansökan ska vidare vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller 
den sökandens ombud. För de fall ansökan görs av gäldenären själv bör till ansöknings-
handlingen även bifogas en av gäldenären undertecknad förteckning över boets tillgångar och 
skulder, detta enligt 2 kap. 3 § KonkL. Konkursgrunden är som ovan nämnts obestånd eller 
insolvens. 1 kap. 2 § KonkL stadgar att en gäldenär som är på obestånd ska, efter egen eller 
borgenärs ansökan, försättas i konkurs. Enligt 2 kap. 7 § KonkL ska tingsrätten om konkurs-
ansökan lämnats av gäldenären själv godkänna gäldenärens uppgift om att denne är på 
obestånd, såvida det inte föreligger särskilda skäl att anta annat.53 I enlighet med 2 kap. 14 § 
KonkL ska en konkursansökan prövas skyndsamt av rätten och förhandling där ansökan ska 
prövas ska vanligen ske inom två veckor. I de fall tingsrätten väljer att bifalla konkursansökan 
                                                
47 Se prop. 1975:6, s. 117 ff. Se även Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., På vems förslag utses 
konkursförvaltaren?, s. 120 f. och Mellqvist, M., Konkurslag (1987:672), kommentaren till 2 kap. 7 §, Karnov. 
48 Prop. 1975:6, s. 117 ff.  
49 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 67 f. 
50 Med borgenär avses en person som har en fordran mot gäldenären.  
51 I e.g. USA finns särskilda Bankruptcy Courts, vilka enbart handlägger insolvensärenden.  
52 Se 10 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Konkursforum bestäms således vanligen för en fysisk person av 
vederbörandes folkbokföringsort den 1 november året före ansökan, och för en juridisk person av den ort där 
styrelsen har sitt säte.  
53 Angående obeståndsbedömningen se vidare i avsnitt 2.4. 
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innebär det att gäldenären försätts i konkurs och i och med det fortsätts konkursförfarandet. 
Tingsrätten ska då inledningsvis utse en konkursförvaltare, bestämma tidpunkt för edgångs-
sammanträde samt kalla berörda parter till edgångssammanträdet.54 
 
2.5.2 Inledande åtgärder vid konkursbeslutet  
 
Den inledande förvaltningen börjar med att tingsrätten utser en, eller undantagsvis flera, 
förvaltare som ska förvalta konkursen, detta i enlighet med 2 kap. 24 § KonkL. Beroende av 
vilken beskaffenhet och omfattning konkursboet i fråga har är det enligt 7 kap. 2 § KonkL 
tingsrätten som beslutar hur många förvaltare som fordras. Rätten ska innan den utser förvaltare 
höra tillsynsmyndigheten55 enligt 7 kap. 3 § KonkL. I 7 kap. 1 § KonkL stadgas att en förvaltare 
ska ha särskild insikt, den erfarenhet som krävs samt i allmänhet vara lämplig för uppdraget. 
Vidare stadgar bestämmelsen att en förvaltare vars förhållande till gäldenären, en borgenär eller 
någon annan delaktig part kan påverka eller rubba förtroendet för dennes opartiskhet i 
konkursen inte får förvalta berörd konkurs. Föreligger omständigheter som kan medföra jäv ska 
förvaltaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om desamma. Förvaltarens främsta uppgift 
är enligt 7 kap. 8 § KonkL att tillvarata borgenärernas samlade intressen och rätt samt vidta de 
åtgärder som bidrar till en effektiv och förmånlig avveckling av konkursboet. Vidare är en av 
förvaltarens viktigare uppgifter att så snart det är möjligt avyttra konkursboets tillgångar för att 
på så vis inbringa likvida medel, vilket regleras i 8 kap. 1 § KonkL.   

Initialt ska tingsrätten även kalla till det sammanträde där gäldenären ska avlägga 
bouppteckningsed, ett s.k. edgångssammanträde. Till sammanträdet kallas utöver gäldenären 
även konkursförvaltaren, tillsynsmyndigheten samt de eller den borgenär som begärt 
gäldenären i konkurs. Huruvida det är en borgenär eller gäldenären själv som har ansökt om 
konkurs har i det här skedet inte någon särskild betydelse för förfarandet, då konkursbeslutet 
redan är fattat.56 Det tjänar även att återigen påminna läsaren om att konkursförfarandet främst 
är en angelägenhet i borgenärernas intresse, inte gäldenärens. Synpunkter från gäldenären 
tillmäts härvid inte speciellt stor vikt vid konkursförfarandet.57  

Efter att en gäldenär försatts i konkurs inträder enligt 3 kap. 1 § KonkL s.k. rådighetsförbud 
för vederbörande. Med rådighetsförbud menas att gäldenären inte längre har rätt att råda över 
sina tillgångar och inte heller har rätt att åta sig förbindelser som kan göras gällande i 
konkursen.58 Istället är det konkursförvaltaren som besitter rådigheten över egendomsmassan, 
det s.k. konkursboet. Enligt 3 kap. 3 § KonkL är all egendom som vid konkursbeslutet tillhörde 
gäldenären egendom som ingår i konkursboet. Likaså ingår egendom som tillkommer under 
konkursen, genom e.g. utmätning eller återvinning.  

En grundläggande princip för konkursinstitutet är likabehandlingsprincipen, vilken innebär 
att när ett flertal borgenärer inte kan tillgodoses fullt ut ska de tillsammans bära förlusten 
proportionellt mot storleken av var och ens fordran. Ingen borgenär ska således få fördel 
framför de övriga borgenärerna.59 För att likabehandlingsprincipen ska upprätthållas finns i 
konkurslagens fjärde kapitel regler om återvinning. Syftet med nu nämnda regler är att hindra 
att egendom innan tidpunkten för konkursbeslutet avyttras genom gåva eller till underpris. Är 
det möjligt att påvisa att en viss rättshandling företagits genom gåva eller till underpris en viss 
tid innan konkursbeslutet kan rättshandlingen tvingas återgå. Ur ett konkursrättsligt perspektiv 
                                                
54 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 45. Se även 2 kap. 24 § KonkL angående 
åtgärder vid konkursbeslut.  
55 I Sverige utgörs tillsynsmyndigheten av Kronofogdemyndigheten, se Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En 
introduktion, s. 37.  
56 2 kap. 24 § KonkL.  
57 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 82.  
58 Det finns emellertid undantag vad gäller regeln om rådighetsförbud, varav ett återfinns i 3 kap. 2 § KonkL där 
den s.k. godtrosregeln stipulerar att rättshandlingar gäldenären företagit efter beslutet om konkurs i vissa fall 
ändock ska gälla, trots rådighetsförbudet.  
59 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 28.  
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tas samtliga borgenärers intressen i beaktande och därför kan rättshandlingar som otillbörligen 
gynnar en särskild borgenär eller någon annan återgå med stöd av 4 kap. KonkL.  

 
2.5.3 Fordringar och dess förmånsrätt i konkurs  
 
Det finns olika slags fordringar som kan göras gällande i en konkurs, varför det i 
konkursrättsliga sammanhang är av vikt att skillnad görs mellan konkursfordringar, 
massafordringar och konkurskostnadsfordringar. Till konkursfordringar hör alla fordringar som 
uppkommit innan konkursbeslutet meddelades, detta enligt 5 kap. 1 § KonkL. I sammanhanget 
benämns borgenärerna för konkursborgenärer. För att fastställa vilken inbördes rätt 
konkursborgenärerna har kan konkursfordringar delas in i två typer av fordringar, dels 
förmånsberättigade prioriterade fordringar och dels förmånsberättigade oprioriterade 
fordringar. Enligt reglerna i FRL har de prioriterade fordringarna förmånsrätt framför de 
oprioriterade.60 En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs kallas för 
massafordran, och gäller således mot själva konkursboet. De borgenärer som innehar en 
massafordran benämns i sammanhanget massaborgenärer. En massaborgenär ska normalt få 
betalt för sin fordran framför en konkursborgenär.61 En tredje kategori med fordringar är de s.k. 
konkurskostnadsfordringar och är de som innehas av konkursfunktionärerna. En konkurs-
kostnadsfordran kan, enligt 14 kap. 1 § KonkL, e.g. vara arvode och kostnadsersättning till 
konkursförvaltaren, förlikningsman, rådgivare eller sakkunnigt biträde som bistått förvaltaren. 
Konkurskostnadsfordringar har högsta prioritet och ska sålunda betalas framför både 
konkursfordringar och massafordringar. I den mån konkurskostnadsfordringarna inte kan 
täckas av egendomen i konkursboet ska de betalas av staten, vilket stadgas i 14 kap. 2 § KonkL. 
 
2.5.4 Konkursens fortsättning och avslutning 
 
Som ovan nämnts åligger det förvaltaren att skyndsamt omvandla tillgångarna i konkursboet 
till likvida medel som sedermera kan delas ut till borgenärerna.62 I 8 kap. KonkL återfinns regler 
om försäljning av konkursboets egendom. Nu nämnda kapitel uppställer två generella krav på 
försäljningen; dels ska den ske skyndsamt, dels ska den inbringa högsta möjliga vederlag. 
Försäljning av en rörelse, e.g. avyttring av ett aktiebolags samtliga aktier, inbringar även det 
likvida medel till konkursboet. Bestämmelsen i 8 kap. 2 § KonkL föreskriver att i de fall det 
kan anses ändamålsenligt kan konkursförvaltaren å konkursboets räkning välja att fortsätta 
driften av rörelsen. Driften får dock inte fortskrida längre tid än ett år, såvida det inte föreligger 
särskilda skäl. Bästa sättet att undvika en kraftig värdeförstöring är inte sällan att låta 
verksamheten ha fortsatt drift, så att varor och tjänster på det viset kan fortsätta distribueras.63  

I de flesta fall har ett konkursbo inga, eller ytters blygsamma, tillgångar. Är tillgångarna så 
pass knappa att de inte täcker förfarandekostnaderna ska rätten enligt 10 kap. 1 § KonkL besluta 
om att konkursen ska avskrivas. Detsamma gäller i de mycket ovanliga fallen där inga 
fordringar har gjorts gällande i konkursen eller när det efter det att konkurskostnaderna betalats 
återstår endast vissa obetydliga tillgångar.64  

Ett väldigt ovanligt sätt att avsluta en konkurs är genom nedläggning, enligt bestämmelserna 
i 12 kap. KonkL. Nedläggning av en konkurs är i praktiken tillämpligt enbart i de fall då 
gäldenären med samtliga borgenärer har träffat en ackordsuppgörelse, dvs. en frivillig 

                                                
60 För utförligare information angående borgenärernas inbördes rätt till betalning vid konkurs, se 3a-18 §§ FRL.  
61 Se vidare Welamson, L., Om massafordran i konkurs, s. 401 f. och Heuman, L., Specialprocess – Utsökning 
och konkurs, s. 175 och 263. 
62 Se 8 kap. 1 § KonkL.  
63 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 80 f.   
64 Se 10 kap. 3-4 §§ KonkL.  
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uppgörelse som träffas mellan gäldenären och borgenärerna om att gäldenärens skulder skrivs 
ned.65 

För de fall en konkurs inte avskrivs i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. KonkL ska ett 
förfarande om utdelning ske, vilket stadgas i 11 kap. KonkL. Utdelning ska ske i enlighet med 
de fördelningsprinciper som anges i berört kapitel och så snart konkursegendomen förvandlats 
till likvida medel.66 Enligt 11 kap. 4-5 §§ KonkL ska förvaltaren upprätta ett utdelningsförslag 
som sedan ska sändas till rätten och till tillsynsmyndigheten. Rätten kan sedan behandla 
förslaget om utdelning på flera olika sätt. Rätten kan välja att fastställa utdelning i enlighet med 
förvaltarens förslag, ändra förvaltarens utdelningsförslag och sålunda fastställa det i ändrat 
skick eller återförvisa förslaget till förvaltaren, vars uppgift då blir att inkomma med ett nytt 
utdelningsförslag.67 Enligt 11 kap. 18 § KonkL anses konkursen avslutad i och med att rätten 
fastställt utdelningsförslaget.  

Utöver skyldigheten att inge ett utdelningsförslag ska förvaltaren även inge en slut-
redovisning samt en arvodesframställning enligt bestämmelserna i 13 kap. 2 § KonkL samt 14 
kap. 4-6 §§ KonkL.  

Sammanfattningsvis kan således en konkurs avslutas på följande sätt. En konkurs kan 
avslutas genom avskrivning i enlighet med reglerna i 10 kap. KonkL. Avskrivning är även det 
sätt de flesta konkurser avslutas på. En konkurs kan även avslutas genom nedläggning, enligt 
12 kap. KonkL, som förutsätter en ackordsuppgörelse mellan konkursgäldenären och samtliga 
borgenärer. I andra fall anses konkursen avslutad när rätten har fastställt utdelningsförslaget 
enligt bestämmelserna i 11 kap. KonkL.  
 
2.5.5 Rätten att återkalla ett konkursbeslut  
 
I 2 kap. 22 § KonkL stadgas att en konkursansökan inte får återkallas sedan beslut om konkurs 
har meddelats. För att konkursbeslutet ska kunna upphävas krävs att beslutet överklagas till 
högre rätt och att den som överklagar visar att gäldenären är solvent. Detta gäller oavsett om 
det är gäldenären själv eller en borgenär som ansökt om konkurs. För de fall högre rätt upphäver 
ett konkursbeslut ska tingsrätten enligt 2 kap. 25 § KonkL genast kungöra den högre rättens 
beslut. Vidare ska enligt samma paragraf egendom i boet, som inte förbrukats för att betala 
konkurskostnader eller andra skulder som boet ådragit sig, återställas till gäldenären. Om 
gäldenären väljer att själv överklaga konkursbeslutet får i enlighet med 8 kap. 3 § KonkL 
egendomen i konkursboet inte säljas mot gäldenärens vilja förrän hovrätten prövat 
överklagandet. 

Det finns ett antal rättsfall som visar på att det råder viss komplexitet vid bedömandet av 
vem som är behörig att överklaga ett konkursbeslut. Det som vanligen diskuteras är huruvida 
någon annan än gäldenären själv eller behörig ställföreträdare för densamme har behörighet att 
överklaga beslutet. Det kan e.g. röra sig om att ett annat bolag som äger samtliga aktier i 
gäldenärsbolaget eller en aktieägare tror sig ha talerätt i egenskap av borgenär. För att påvisa 
komplexiteten redogörs nedan för två rättsfall på området.  

I NJA 1993 s. 605 försattes bolaget P efter egen ansökan i konkurs vid Göteborgs tingsrätt i 
september år 1992. Bolaget överklagade konkursbeslutet till hovrätten och anförde att 
ställföreträdaren som lämnat konkursansökan saknade behörighet, varför beslutet borde 
upphävas. Konkursansökan var undertecknad av T som, enligt registreringsbevis daterat 
september år 1991, var ensam styrelseledamot och firmatecknare för bolaget. Av protokoll från 
bolagsstämman, styrelsesammanträden samt ett ändringsbevis framgick dock att från juni år 
1992 var det S som var styrelseledamot och firmatecknare för bolaget. Av samma handlingar 
framgick även att den tidigare styrelsen, dvs. T, vid samma tidpunkt hade entledigats. Med 
anledning av detta fann hovrätten att T vid tidpunkten för konkursansökan inte var behörig att 
                                                
65 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 86.  
66 11 kap. 1-2 §§ KonkL.  
67 För rättens möjligheter att behandla utdelningsförslag, se 11 kap. 7 § KonkL. 
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ansöka om konkurs. Därmed avvisades konkursansökan och konkursbeslutet upphävdes. 
Kommanditbolaget N, där T var verksam, yttrade besvär över hovrättens beslut. Föredragande 
i målet föreslog att högsta domstolen i sin bedömning skulle beakta att kommanditbolaget N 
ägde samtliga aktier i bolaget P och därmed borde haft rätt att företräda bolaget. I ett avgörande 
från år 191368 fann högsta domstolen att det, i de fall en gäldenär försätts i konkurs på egen 
begäran, i princip enbart är gäldenären själv och behörig ställföreträdare för densamme som har 
rätt att föra talan mot konkursbeslutet. Således anses inte en borgenär behörig att överklaga ett 
konkursbeslut, inte ens om denne äger samtliga aktier i gäldenärsbolaget. Högsta domstolen 
anförde med grund i detta att kommanditbolaget N inte var behörig att företräda bolaget P. 
Därmed avvisade högsta domstolen kommanditbolaget N:s besvärstalan.69  

I NJA 1997 s. 168 försattes bolaget C efter egen ansökan i konkurs vid Stockholms tingsrätt. 
Konkursbeslutet överklagades till hovrätten av den verkställande direktören H, styrelse-
ledamöterna tillika aktieägarna M och L samt bolaget A i egenskap av borgenär. I första hand 
yrkades att bolaget C inte var insolvent. Vidare anfördes i överklagandet att styrelsebeslutet om 
konkursansökan inte var gällande, då reglerna i aktiebolagslagen inte hade beaktats. I andra 
hand yrkades att tingsrätten hade underlåtit att enligt 2 kap. 14 § KonkL hålla en förhandling. 
De grunder som angivits för överklagandet ansåg hovrätten vara inom ramen för prövning. För 
att hovrätten emellertid ska kunna göra en prövning krävs att den som överklagar har talerätt i 
målet. Hovrätten anförde att det i princip enbart är gäldenären själv och dennes behörige 
ställföreträdare som har rätt att föra talan vid överklagande av ett konkursbeslut. Med anledning 
av detta hade således inte bolaget A i egenskap av borgenär rätt att föra talan i föreliggande 
mål. Inte heller styrelseledamöterna och aktieägarna M och L hade rätt att föra talan mot 
konkursbeslutet. Enligt 8 kap. 6 och 12 §§ ABL är den verkställande direktören behörig att 
företräda bolaget. Överklagandet är trots detta inte en sådan åtgärd som anses omfattas av denna 
behörighet.70 Därmed ansåg hovrätten att även den verkställande direktören H saknade talerätt 
mot konkursbeslutet. Med grund i det anförda avvisade hovrätten överklagandena. Den 
verkställande direktören H, styrelseledamöterna och aktieägarna M och L och bolaget A 
överklagade hovrättens beslut och högsta domstolen meddelade samtliga prövningstillstånd, 
förutom bolaget A. Med grund i föredragandenas betänkande valde högsta domstolen att 
fastställa hovrätten beslut. De föredragande menade att efter egen ansökan om konkurs är det i 
princip endast gäldenären och dess behörige ställföreträdare som har rätt att föra talan mot 
konkursbeslutet.71 
 
2.6 Konkursinstitutets syfte och funktion  
 
Det kan konstateras att 1987 års KonkL inte uttryckligen anger vilket eller vilka syften som bär 
upp konkurslagstiftningen. Det framgår därtill av förarbeten att denna fråga inte ens varit 
föremål för några djuplodande reflektioner under beredningen. Troligen ansågs det tämligen 
självfallet att syftet med konkurslagstiftningen är att hanteringen går ut på att minimera 
borgenärernas förluster. Spörsmålet om konkursinstitutets syfte och funktion är emellertid 
alltjämt i allra högsta grad levande.72 Det kan dock sägas att det främsta syftet med en konkurs 
är att under ordnade former och på ett förutsebart sätt, så långt det är möjligt, tillgodose 
borgenärskollektivets intressen. I linje med detta är således syftet med konkursinstitutet att se 
till att utfallet för borgenärerna maximeras.73 

Med konkursens omedelbara funktion menas att den föreskrivna ordningen tvångsvis 
genomförs då en gäldenär är på obestånd. Tvånget riktar sig emellertid inte enbart mot 

                                                
68 NJA 1913 s. 354.  
69 NJA 1993 s. 605.  
70 Jfr NJA 1979 s. 635. 
71 NJA 1997 s. 168.  
72 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 25.  
73 Jfr SOU 2010:2, s. 39.  
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gäldenären som förlorar rådigheten, utan avser även borgenärerna. Efter konkursbeslutet kan 
nämligen ingen av borgenärerna skaffa sig företräde framför övriga genom indrivningsåtgärder, 
e.g. utmätning, eller genom samförstånd med gäldenären. Sålunda kan konkursbeslutet sätta 
stopp för en kapplöpning mellan borgenärer, ägnad att förvärra gäldenärens ekonomiska 
situation. Utifrån ett samhälleligt perspektiv är det nu nämnda en fundamental funktion med 
konkursinstitutet.74 KonkL uppställer tydliga bestämmelser för hur fördelningen borgenärerna 
emellan ska göras och regler om återvinning i syfte att undvika gåvor och underprisöverlåtelser 
i anslutning till konkursbeslutet. Konkursinstitutets syfte är således även att proportionerligt 
fördela den uppkomna förlusten mellan borgenärerna.75  

Trots det faktum att konkursens främsta syfte är att tillgodose borgenärskollektivets 
intressen har konkursinstitutet utformats på så sätt att hänsyn även tas till annat. 
Konkursförfarandet har e.g. utformats på så vis att hänsyn ska tas till intresset av att upprätthålla 
sysselsättningen genom att motverka ekonomisk brottslighet.76 Ponera e.g. att konkurs-
förvaltaren nekar ett bud som är högre på en verksamhet från en person vars avsikt inte är att 
fortsätta bedriva verksamheten, till förmån för ett bud som är lägre men där budgivaren har för 
avsikt att driva verksamheten vidare på ett seriöst sätt.77  

Ännu ett syfte med konkursinstitutet återfinns i det marknadsekonomiska perspektivet; ett 
funktionellt konkursförfarande är en nödvändighet i en marknadsekonomi. Olönsamma 
verksamheter har inte någon plats i en väl fungerande marknadsekonomi och måste därför 
upphöra. Konkursinstitutets syfte är slutligen att vara utformat på så sätt att avveckling av 
verksamheter kan ske på ett förutsebart, rättssäkert och skyndsamt sätt där samtliga intressen 
beaktas.78  
 
 
 
  

                                                
74 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 26.  
75 Heuman, L., Specialprocess – Utsökning och konkurs, s. 171 f. Se även SOU 2000:62, s. 105 f. 
76 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 58. 
77 Prop. 1986/87:90, s. 111. Se även Heuman, L., Specialprocess – Utsökning och konkurs, s. 172.  
78 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 60.  
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3. Bostadsrättsförening som associationsform   
 
3.1 Inledning  
 
Likt uppsatsen andra kapitel är ambitionen med föreliggande kapitel att ge en introduktion, i 
detta kapitel avseende bostadsrättsförening som associationsform. För att läsaren även ska ges 
ett historiskt perspektiv kring bostadsrättsföreningar som associationsform redogörs initialt för 
BRL:s historia. Kapitlet redogör sedan för bostadsrätten och bostadsrättsföreningen som 
juridiska figurer. Vidare redogörs närmare för en bostadsrättsförenings beslutande organ, 
generalklausulen och likhetsprincipen för att till sist avsluta kapitlet med en redogörelse för 
bostadsrättsförening i likvidation.  
 
3.2 Bostadsrättslagen ur ett historiskt perspektiv  
 
Bostadsrättsförening är ett tämligen välkänt begrepp i Sverige och har omnämnts i lag sedan 
andra hälften av 1800-talet. Bostadsföreningar bildades i större tätorter som en reaktion på den 
höga hyresnivån, som i sin tur var resultatet av den fria hyressättningen i kombination med 
bostadsbristen. Rättsförhållandet mellan bostadsföreningen och medlemmarna reglerades till 
en början av LEF från 1895, dvs. av allmänna föreningsrättsliga bestämmelser. Det var först år 
1930, i och med att den första BRL (1930:115) trädde i kraft, som frågor rörande 
bostadsrättsföreningar reglerades i en särskild lag.79 Vid tillkomsten av BRL 1930 fanns det 
flera olika föreningsformer och bolag vars ändamål var att upplåta lägenheter med nyttjanderätt. 
Syftet med BRL var att ”trygga medlemmarnas rätt till sina bostäder och hindra tillkomsten 
av osunda bostadsföretag”.80 Nu gällande BRL är från år 1991. Sedan år 1991 har vissa 
ändringar och tillägg gjorts i lagen.81 Även LEF tillämpas på bostadsrättsföreningar i den 
utsträckning som anges i BRL.  
 
3.3 Bostadsrätten som juridisk figur  
 
Begreppet lägenhet används stundom som synonym till begreppet bostadsrätt, vilket inte kan 
anses helt korrekt, även om inte ens vare sig domstolar eller BRL är helt konsekventa rörande 
användning av begreppet. Lägenhet är nämligen det fysiskt begränsade området av huset 
medans bostadsrätt definieras i 1 kap. 3 § BRL som den rätt en medlem har i bostadsrätts-
föreningen genom upplåtelse av bostadsrätt.82 Denna rätt kan vidare anses bestå av två delar; 
dels nyttjanderätt till viss lägenhet, dels en därtill knuten andelsrätt i föreningen. Vid 
bostadsrätt rör det sig således inte om någon äganderätt och därtill kan inte sägas att en person 
”äger” en bostadsrätt utan istället att vederbörande innehar en bostadsrätt. Lägenheterna och 
husen i bostadsrättsföreningen tillhör föreningen. Likaså det som tillförts lägenheten av 
föreningen i form av fast inredning tillhör föreningen, e.g. om en lägenhet är utrustad med 
diskmaskin som monterats och bekostats av föreningen är den ett byggnadstillbehör och 
omfattas således av föreningens äganderätt. I de fall diskmaskinen istället har tillförts av 
bostadsrättshavaren förblir den enligt reglerna i 2 kap. 4 § första stycket jordabalken (1970:994) 
lös egendom, eftersom rekvisitet att tillbehör ska vara i samme ägares hand inte är uppfyllt då 
det är föreningen som äger huset. Själva bostadsrätten är vidare lös egendom och kan som sådan 
både pantsättas och överlåtas.  

                                                
79 Grauers, F., Nyttjanderätt Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 193.  
80 Nilsson Hjort, B., Uggla, I., Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 17.  
81 Se Nilsson Hjort, B., Uggla, I., Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 17 ff., Melz, P., Victorin, A., Bostadsrätt, 
s. 15. 
82 Se Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 21.  
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Nyttjanderätten innebär i första hand att en bostadsrättshavare har rätt att nyttja och bo i 
lägenheten, men även en rätt att inom ramen för stadgans och BRL:s bestämmelser överlåta, 
bygga om, hyra ut, pantsätta eller på annat vis förfoga över lägenheten. Nyttjanderätten vid 
bostadsrätt ska ske mot ersättning och till skillnad från vid hyresrätt utan begränsning i tid enligt 
1 kap. 4 § BRL. Det senare innebär att bostadsrättshavaren med få undantag får bo kvar så länge 
vederbörande önskar, under förutsättning att densamme sköter sina förpliktelser gentemot 
föreningen. Vidare är det enbart bostadsrättsföreningar som får upplåta sådan evig 
nyttjanderätt.83  

Bostadsrätten består som nämnts även av en andelsrätt som innebär att bostadsrättshavaren 
har rätt till en andel i föreningens ekonomi. Andelens storlek bestäms vanligen utifrån 
bostadsrättens boarea men en s.k. lägesfaktor där hänsyn tas till bostadsrättens läge kan också 
påverka andelens storlek. Andelens storlek styr i sin tur storleken på bostadsrättshavarens 
ekonomiska rättigheter och även dennes skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. 
Storleken på andelen avgör vidare omfattningen på den insats en förvärvare erlägger till 
föreningen vid upplåtelse och den årsavgift som sedan löpande ska erläggas.84 Andelsrätten 
utgörs som nämnts av de ekonomiska rättigheter som tillkommer innehavaren av en bostadsrätt, 
varvid den främsta är rätten till andel i föreningens behållna tillgångar i de fall föreningen skulle 
upplösas.85 Nämnas bör emellertid att en bostadsrättshavare inte blir personligt ekonomiskt 
ansvarig för bostadsrättsföreningens skulder vid e.g. en konkurs.86  

Termen upplåtelse av bostadsrätt avser den upplåtelse som äger rum från bostadsrätts-
föreningen till en medlem och kommer i fråga först och främst när lägenheten upplåts för första 
gången. I 1 kap. 3 § BRL stadgas att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast får ske 
till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. En upplåtelse av bostadsrätt gäller utan 
begränsning i tid. Tanken är inte att bostadsrätten ska återgå till föreningen för att sedan säljas 
eller upplåtas på nytt. Upplåtelse sker således i regel endast en gång.87 Det typiska är att 
bostadsrätten efter upplåtelsen övergår från bostadsrättshavaren till en ny förvärvare som blir 
medlem i föreningen. Således är det av vikt att noga skilja termen upplåtelse från termerna 
övergång och överlåtelse. Förutsättningar och formkrav för att en upplåtelse av bostadsrätt ska 
vara giltig återfinns i 4 kap. BRL.88 6 kap. i BRL har rubriken ”Övergång av bostadsrätt” och 
med termen övergång omfattas alla slags förvärv av bostadsrätt. Det inbegriper överlåtelse, dvs. 
köp, byte och gåva, men även associationsrättsliga förvärv, såsom utskiftning från bolag och 
tillskott till bolag, liksom familje- och successionsrättsliga förvärv, såsom bodelning och 
arvskifte. Termen övergång omfattar även förvärv vid tvångsförsäljning och exekutiv 
försäljning enligt 8 kap. BRL. Vad gäller övergång av bostadsrätt finns två viktiga principer, 
dels att bostadsrätten är betingad med ett förmögenhetsvärde, dels att detta förmögenhetsvärde 
tillkommer bostadsrättshavaren. Det är nämligen bostadsrättshavaren som står risken för förlust 
eller har möjlighet att göra en vinst vid en eventuell övergång av bostadsrätten. Bostadsrätten 
är i princip fritt överlåtbar. Denna i princip fria överlåtelserätt måste emellertid i vissa fall sättas 
efter föreningens intresse, likaså måste bostadsrättshavarens intresse att fritt nyttja lägenheten 
i vissa fall sättas efter föreningens intresse. Bostadsrättshavaren har även gentemot föreningen 
vissa skyldigheter, bl.a. att betala avgifter. Bestämmelserna om övergång har till syfte att de nu 
nämnda rättigheter och skyldigheter ska övergå från bostadsrättshavaren till förvärvaren av 

                                                
83 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 24 f.  
84 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 25 f.  
85 Julius, H., Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister – förfarandet i nämnder och hovrätt, s. 75.  
86 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 26.  
87 Det bör emellertid nämnas att vissa undantag kan förekomma i de fall lägenheten av någon anledning återgått 
till föreningen, e.g. när en bostadsrättshavare har hävt avtalet om upplåtelse och lägenheten därefter upplåtits på 
nytt. Se vidare Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 102.  
88 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 102 ff.  
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bostadsrätten.89 Själva medlemskapet i föreningen kan emellertid inte överlåtas90, men 
föreningens styrelse ska endast göra en mycket begränsad medlemsprövning av förvärvaren.91 
Bestämmelser om övergång av bostadsrätt återfinns som nämnts i 6 kap. BRL och reglerna däri 
tar främst sikte på betydelsen för förhållandet till bostadsrättsföreningen. Kapitlet innehåller 
också formkrav vad gäller övergång av bostadsrätt, vilka gäller framför de regler om ingående 
av avtal i 1 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område. När det är frågan om relationen mellan säljaren och köparen får svar istället sökas i 
köplagens (1990:931) regler.92 
 
3.4 Bostadsrättsföreningen som juridisk figur  
 
3.4.1 Allmänt  
 
Enligt 1 kap. 1 § BRL är en bostadsrättsförening en särskild typ av ekonomisk förening, vars 
ändamål är att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Föreningens uppgift är att 
se till att föreningens egendom förvaltas på ett gott sätt och att tillvara ta medlemmarnas 
intressen. Till detta hör även att en bostadsrättsförening ska verka för en god boendemiljö för 
medlemmarna, e.g. genom att ingripa mot störande medlemmar enligt 7 kap. 9 § andra stycket 
BRL. Ytterligare karaktärsdrag för en bostadsrättsförening är att den drivs till självkostnad och 
att den saknar vinstsyfte.93  

Förfarandet att bilda en bostadsrättsförening kan anses tämligen enkelt. I 1 kap. 2 § BRL 
stadgas att det enda som krävs för registrering är att det minst finns tre medlemmar, att en 
styrelse samt minst en revisor har utsetts och att en stadga94 har antagits. En bostadsrätts-
förening får rättskapacitet tillika blir en juridisk person i och med registrering hos Bolagsverket 
och kan därefter ikläda sig både rättigheter och skyldigheter. Ansökan om registrering ska ske 
inom sex månader från det att bostadsrättsföreningen bildades, 9 kap. 2 § BRL och 2 kap. 3 § 
LEF. Att en bostadsrättsförening är en juridisk person innebär vidare att medlemmarna i 
föreningen inte är personligt ansvariga för föreningens skulder och andra förpliktelser, utöver 
den insats vederbörande erlagt för bostadsrätten.95  

I en bostadsrättsförening finns två beslutande organ, föreningsstämman och styrelsen. 
Arbetsfördelningen och ansvaret dem emellan har i BRL lösts på så vis att beslutsfattaren helt 
enkelt pekats ut i de olika paragraferna i lagen. Stundom förbehålls beslutanderätten förenings-
stämman, som e.g. ska besluta om frågor rörande ändring av insatser enligt 9 kap. 13 § BRL. I 
andra bestämmelser pekas istället styrelsen ut som det organ som ska besluta i frågan, e.g. ges 
styrelsen exklusiv beslutanderätt i att anta medlemmar i föreningen enligt 2 kap. 1 § första 
stycket BRL.96 I frågor rörande föreningsstämman och styrelsen följer BRL, med vissa 
särskilda regler och undantag, samma principer som fastställs i LEF, varför BRL i stor 
utsträckning hänvisar till dessa regler.97 Enligt demokratiska regler har medlemmarna i 
föreningen inflytande, men det är föreningens beslutande organ – stämman och styrelsen – som 
ska fatta besluten och inte den enskilde medlemmen. Med anledning härav följer nedan en 
kortare redogörelse för både föreningsstämman och styrelsen uppgifter.  

                                                
89 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 141 f.  
90 Lennander, G., Pantsättning av bostadsrätt – några reflektioner i en brytningstid, s. 329 i Skrifter till ANDERS 
VICTORINS minne (R. Eklund, R. Hager m.fl. red.).  
91 Se 2 kap. BRL.  
92 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s.142.  
93 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 27.  
94 Mer ingående om vad stadgarna ska innehålla, se 9 kap. 5 § BRL.  
95 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 28 f. Se även Julius, H., Hyrestvister, 
arrendetvister och bostadsrättstvister – förfarandet i nämnder och hovrätt, s. 76.  
96 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 29.  
97 Julius, H., Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister – förfarandet i nämnder och hovrätt, s. 75. 
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3.4.2 Föreningsstämman  
 
En bostadsrättsförenings högsta beslutande organ är föreningsstämman98 som består av 
föreningens medlemmar. När stämman sammanträder har samtliga medlemmar rätt att närvara 
och att göra sin röst gällande, det är således här medlemmarna direkt kan utöva sina 
demokratiska rättigheter. I BRL framgår emellertid inte särskilt mycket om hur stämman ska 
genomföras, istället får svar sökas i LEF, främst i lagens sjätte kapitel. Enligt 6 kap. 33 § LEF 
ska föreningsstämman anta ett förslag när det föreligger s.k. absolut majoritet. Det innebär att 
fler än hälften av de röstande ska rösta för ett förslag för att detsamma ska antas. För vissa 
beslut är det emellertid inte tillräckligt med absolut majoritet, utan det krävs s.k. kvalificerad 
majoritet innebärandes att för att ett förslag ska antas krävs en majoritet som är större än hälften, 
e.g. två tredjedelar.99 Stämman kan fatta beslut i alla frågor, såvida inte något annat följer av 
föreningens stadgar eller av lag. Som ovan nämnts finns också ett antal frågor där förenings-
stämman ges exklusiv beslutskompetens. Det gäller e.g. i frågor rörande fastställande av balans- 
och resultaträkning, val av styrelse och revisor samt ändring av stadgar.100 
 
3.4.3 Styrelsen  
 
När föreningsstämman inte sammanträder är det styrelsen som ansvarar för föreningens 
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Bestämmelserna i 7 kap. LEF 
gäller, med vissa i 9 kap. 12 § BRL angivna modifikationer, även för styrelsen i bostadsrätts-
föreningar. E.g. ska minst en av styrelsens ledamöter i en bostadsrättsförening utses av 
föreningsstämman och i en bostadsrättsförening kan en make eller sambo till en medlem vara 
styrelseledamot såvida inte annat bestämts i stadgan. Styrelsen utses i vanliga fall av 
föreningsstämman. Styrelsen i en bostadsrättsförening ska enligt 7 kap. 1 § LEF bestå av minst 
tre ledamöter, i föreningens stadga kan emellertid föreskriva att det ska vara fler.  Styrelsen är 
underställd föreningsstämman och verkställer dess beslut, men har även en vidsträckt rätt att 
själv besluta i vissa frågor. Styrelsen ska enligt BRL fatta beslut i en del enskilda frågor, e.g. 
bestämma storleken av olika avgifter, utse och entlediga firmatecknare och fatta beslut om 
antagande av medlem.101  

Om fler än hälften av samtliga antalet styrelseledamöter, eller det högre antal som föreskrivs 
i stadgarna, är närvarande är styrelsen beslutsför enligt 7 kap. 21 § LEF. I 7 kap. 22 § LEF 
stadgas att styrelsen fattar beslut med absolut majoritet, såvida inte annat föreskrivs i stadgarna. 
För att ett förslag ska antas krävs således att fler än hälften av de närvarande ledamöterna röstar 
för förslaget.102 Styrelsen ska vid dess sammanträden föra protokoll över de beslut som fattas, 
enligt 7 kap. 24 § LEF. Vidare ska dessa protokoll i enlighet med 7 kap. 25 § LEF föras i 
nummerföljd samt förvaras på ett betryggande sätt.103  

Liksom många andra juridiska personer måste även en bostadsrättsförening företrädas av en 
ställföreträdare i de sammanhang den handlar utåt. I en bostadsrättsförening är det styrelsen 
som har rätt att ingå eller företa andra rättshandlingar å föreningens vägnar. Det är således 
styrelsen som företräder föreningen och tecknar dess firma, se 7 kap. 35 § LEF. Många gånger 
är det opraktiskt att avtal och andra rättshandlingar företas av hela styrelsen, eller åtminstone 
en beslutsför sådan. Enligt 7 kap. 37 § LEF kan styrelsen utse en, eller flera, personer till 
särskild firmatecknare, så länge förbud mot detta inte har tagits in i stadgarna. Både en 
styrelseledamot eller någon annan kan utses till särskild firmatecknare. Styrelsen kan besluta 

                                                
98 Med anledning av att föreningsstämman vanligen hålls årligen kallas densamma ibland även för föreningens 
årsmöte. Se Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 20.  
99 För exempel på kvalificerad majoritet, se 6 kap. 35 § LEF.  
100 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 74 f.  
101 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 92 f.  
102 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 94.  
103 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 34.  
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att särskilda firmatecknare får företräda föreningen individuellt eller endast två eller flera i 
förening. Styrelsen kan närhelst återkalla ett bemyndigande om särskild firmatecknare. Enligt 
7 kap. 44 § LEF ska det i föreningsregistret registreras vem som är styrelseledamot eller särskild 
firmatecknare, detta så att den som avser ingå avtal med föreningen kan få upplysning om vem 
eller vilka som har behörighet att ingå avtal för föreningens räkning.104 

Vad gäller styrelser i bostadsrättsföreningar bör påpekas att de är lekmannastyrelser och att 
vilken kunskap som finns i dessa är helt beroende av vilka som just då är medlemmar i 
föreningen och vilka som vidare är beredda att åta sig ett styrelseuppdrag.105  
 
3.4.4 Generalklausulen och Likhetsprincipen  
 
Som ovan nämnts fattar både stämman och styrelsen i en bostadsrättsförening beslut med 
absolut majoritet. När majoriteten på det viset kan bestämma över en minoritet, finns risken att 
minoritetens legitima intressen negligeras. Både BRL och LEF uppställer bestämmelser vars 
syfte är att skydda enskilda medlemmar eller en minoritet av medlemmar. Exempel på sådana 
bestämmelser är generalklausulerna som återfinns för både föreningsstämman och styrelsen 
och den s.k. likhetsprincipen.106  

LEF innehåller de s.k. generalklausulerna både för föreningsstämman, 6 kap. 38 § LEF, och 
för styrelsen, 7 kap. 42 § LEF. Dessa två lagrum är i princip likalydande med innebörden att 
respektive organ inte får fatta beslut, företa rättshandlingar eller annan åtgärd som är ägnad att 
ge en otillbörlig fördel åt en viss medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller 
någon annan medlem. Andemeningen med dessa regler är givetvis att de styrande organen i 
föreningen inte ska gynna eller missgynna en viss medlem på bekostnad av föreningen eller 
någon annan. Nämnas bör emellertid att detta inte innebär en absolut likabehandling, utan 
avsteg kan göras om rationella skäl för detsamma finns.107  

Föreningsstämman och styrelsens beslutsfattande begränsas vidare av den s.k. 
likhetsprincipen innebärandes att föreningens medlemmar ska behandlas lika, såvida inte något 
annat följer av stadgarna. Varken BRL eller LEF ger uttryck för denna associationsrättsliga 
grundsats men den anses trots detta faktum i allra högsta grad gällande.108 

I sammanhanget finns ett intressant rättsfall109 där prövning gjorts avseende gynnande och 
missgynnande i samband med att en förening låtit installera kabel-TV för föreningens hus. 
Vidare hade föreningen beslutat att installationen skulle finansieras av årsavgifterna, vilket 
medförde att bostadsrättshavarna som bodde i de större bostadsrätterna, med högre årsavgift, 
procentuellt fick bära en högre del av kostnaderna. Högsta domstolen avvisade klagomålet som 
grundade sig på generalklausulen. Domstolen menade att bestämmelsen i första hand var riktad 
mot ”rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa 
föreningsmedlemmar” och anförde att så inte var fallet i föreliggande mål.110 Uttalandet har 
troligtvis begränsat tillämpningsmöjligheten för bestämmelsen i de fall det inte tydligt kan 
uppvisas illojalitet eller otillbörlighet. 
 
  

                                                
104 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 96. Enligt 19 kap. 1 § LEF 
är det Bolagsverket som ska föra föreningsregister.  
105 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 34.  
106 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 75.  
107 Se Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 35.  
108 Victorin, A., Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 88 f.  
109 NJA 1989 s. 751.  
110 NJA 1989 s. 751, s. 753.  
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3.5 Bostadsrättsförening i likvidation  
 
En förening eller ett bolag upphör vanligen genom likvidation. Likvidation kan ske både 
frivilligt och tvångsvis. Att en förening eller ett bolag likvideras innebär att verksamheten 
avvecklas och att tillgångar omvandlas till likvida medel som i sin tur används för att betala av 
skulder. Eventuellt överskott fördelas sedan mellan medlemmarna eller aktieägarna. När en 
bostadsrättsförening likvideras sker det genom att föreningens fastighet och övriga tillgångar 
avyttras och att föreningens skulder betalas. Det överskott som eventuellt föreligger fördelas 
sedan mellan bostadsrättshavarna tillika medlemmarna i föreningen efter de grunder som anges 
i stadgarna.111 

I 9 kap. 29 § BRL anges att bestämmelser om likvidation i 17 kap. LEF gäller även i fråga 
om bostadsrättsföreningar. Dock anges vidare att istället för 17 kap. 2 och 10 §§ LEF gäller 9 
kap. 29 a § BRL.112 I 9 kap. 29 a § BRL stadgas följande. 

”Ett beslut om likvidation är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har 
röstat för det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande 
föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman 
har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor. Beslutet om 
likvidation gäller omedelbart eller från och med den senare dag som 
föreningsstämman bestämmer. 

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 17 kap. 11 eller 16 § lagen 
(2018:672) om ekonomiska föreningar, är dock ett beslut om likvidation alltid 
giltigt om mer än hälften av de röstande har röstat för det. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ett beslut om likvidation enligt detta stycke gäller 
omedelbart. Lag (2018:715).”113 

Ett beslut om likvidation i en bostadsrättsförening kan således bli giltigt på två sätt. Antingen 
om det har biträtts av samtliga röstberättigade i föreningen, eller om beslutet fattats på två 
efterföljande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman 
röstat för beslutet. När det föreligger grund för tvångslikvidation är emellertid ett beslut om 
likvidation alltid giltigt om fler än hälften av de röstande röstat för beslutet, dvs. enkel 
majoritet.114 
 

  

                                                
111 Se Nilsson Hjort, B., Uggla, I., Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 429 och Bolagsverket, Likvidation – 
ekonomisk förening.  
112 Se Flodin, J., Bostadsrättslag (1991:614), kommentaren till 9 kap. 29 a §, Karnov.  
113 Se 9 kap. 29 a § BRL.  
114 Se Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 108.  



 

  23 

4. Bostadsrättsförening i konkurs 
 
4.1 Inledning  
 
I föregående två kapitel har redogjorts för konkursförfarandet i allmänhet respektive 
bostadsrättsföreningar i allmänhet. Ambitionen med föreliggande kapitel är att slå samman 
dessa två och redogöra för rättsläget i de situationer en bostadsrättsförening försätts i konkurs, 
detta i syfte att i nästkommande kapitel företa en analys av området. Initialt i kapitlet redogörs 
allmänt för situationen när en bostadsrättsförening går i konkurs för att sedan redogöra för vem 
som, i en bostadsrättsförening, kan ansöka om föreningens konkurs. Vidare presenteras de 
konsekvenser som kan drabba den enskilde bostadsrättshavaren i de fall vederbörandes 
bostadsrättsförening försätts i konkurs. Kapitlet avslutas med en redogörelse av två rättsliga 
avgöranden som på ett gott sätt berör problematiken som behandlas i föreliggande uppsats.  
 
4.2 Allmänt  
 
En bostadsrättsförening kan likt vilken annan juridisk person som helst hamna på obestånd och 
därmed tvingas att ansöka om konkurs. Med obestånd avses enligt 1 kap. 2 § KonkL att 
föreningen inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. 
Anledningen till att en bostadsrättsförening hamnar på obestånd är inte sällan en kombination 
av olyckliga omständigheter. E.g. kan en konkurs tänkas föranledd av mycket stora kostnader 
för ombyggnationer eller fastighetsförvärv som i sin tur lett till att föreningen inte längre är 
kapabel att betala sina skulder.115  

I de fall en bostadsrättförening försätts i konkurs blir konkursförfarandet, som ovan 
redogjorts för i kapitel ett, tillämpligt. I och med konkursbeslutet förlorar bostadsrätts-
föreningen rådigheten över samtliga tillgångar, dvs. främst föreningsfastigheten. Vidare tas 
tillgångarna tvångsvis i anspråk för att betala borgenärernas fordringsanspråk. Det är i första 
hand medlemmarnas insats som förbrukas för att betala av fordringarna. Vid konkursbeslutet 
träder konkursboet in i föreningens ställe och förvaltas av en av rätten utsedd konkurs-
förvaltare. Som ovan nämnts är en av förvaltarens viktigare uppgifter att så snart det är möjligt 
avyttra konkursboets tillgångar för att på så vis inbringa likvida medel till boet, vilket regleras 
i 8 kap. 1 § KonkL. Det betyder således att bostadsrättsföreningens fastighet eller fastigheter 
ska säljas så snart det är möjligt. I en konkurs förlorar bostadsrättsföreningen all beslutanderätt 
i de frågor som ankommer på konkursförvaltaren. De regler om viss majoritet på stämman och 
bostadsrättshavarnas samtycke som enligt 9 kap. 16 § 4 punkten BRL i vanliga fall gäller vid 
försäljning av föreningens hus sätts således ur spel. Konkursförvaltaren är den som avgör hur 
och när huset ska säljas. Även i andra fall förlorar föreningsstämman och styrelsen befattningen 
med alla de skyldigheter och rättigheter som nu istället ankommer konkursboet.116 
 
4.3 Vem kan ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs?  
 
Varken i BRL eller i LEF anges vem som är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrätts-
förening i konkurs. Nu nämnda lagar anger inte heller några särskilda förutsättningar för att ett 
beslut om att försätta föreningen i konkurs ska vara giltigt. Vidare finns det inga krav på att 
beslutet ska fattas av samtliga styrelseledamöter eller på en föreningsstämma. Tills sist bör 
också nämnas att det inte heller uppställs några krav på att beslutet om att ansöka om att försätta 
bostadsrättsföreningen i konkurs måste föregås av information till bostadsrättshavarna i 
föreningen.  Av det framhållna kan konstateras att varken BRL eller LEF reglerar frågan om 

                                                
115 Melz, P., Victorin, A., Bostadsrätt, s. 72 f.  
116 Nilsson Hjort, B., Uggla, I., Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 283 f. 
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vem som är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Bostadsrätts-
föreningens upphörande regleras därmed på samma sätt som det regleras för e.g. aktiebolag.117 

Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, styrelsen och den verkställande 
direktören.118 Enligt 8 kap. 35 § ABL tillkommer behörigheten att företräda ett aktiebolag i 
första hand dess styrelse. Består styrelsen av flera personer har en enskild styrelseledamot inte 
själv rätt att företräda bolaget. I 8 kap. 37 § ABL stadgas emellertid att styrelsen får bemyndiga 
en styrelseledamot, bolagets verkställande direktör eller någon annan att företräda bolaget samt 
teckna dess firma. Den eller de personer som styrelsen bemyndigar att företräda bolaget och 
teckna dess firma kallas särskilda firmatecknare. Det kan sägas att den särskilde 
firmatecknarens behörighet i princip sammanfaller med styrelsens.119 Bolaget eller föreningen 
företräds under konkursen som konkursgäldenär av styrelsen och den verkställande direktören 
eller av eventuella likvidatorer som finns vid konkursens början, se 25 kap. 49 § ABL respektive 
18 kap. 12 § LEF.120 I frågan om vem som kan ansöka om att försätta ett aktiebolag i konkurs 
kan det vara lämpligt att lite kort redogöra för begreppen behörighet och befogenhet. Begreppen 
behörighet och befogenhet har inte samma betydelse i aktiebolagsrätten som i fullmaktsrätten. 
Med behörighet avses i aktiebolagsrättslig mening rätten att agera utåt för bolagets räkning, 
medan befogenhet avser de regler om maktfördelning inom bolaget.121 Då bostadsrätt-
föreningens upphörande regleras på samma sätt som för aktiebolag, gäller nu förda resonemang 
även för bostadsrättsföreningar.  

SOU 2017:31 är en utredning vars syfte är att stärka konsumentskyddet på bostadsrätts-
marknaden. Enligt utredningen är en av anledningarna till att det är av stor vikt att konsument-
skyddet på bostadsrättsmarknaden är starkt och att det råder ordning och reda på marknaden att 
det genomsnittliga priset för en bostadsrättslägenhet de senaste åren har stigit kraftigt. En 
bostadsrättsköpare ställs ofta mot en starkare part i form av det byggbolag som uppför 
byggnaden och som bildat bostadsrättsföreningen. Detta innebär i allmänhet en obalans mellan 
parterna som bör motivera samhället att vidta åtgärder för att skydda den svagare parten.  
Generellt sett fungerar konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden väl. De allra flesta 
bostadsrättsföreningar vilar på en stabil ekonomisk grund och har därmed goda förutsättningar 
att tillgodose sina medlemmar ett tryggt och långsiktigt boende. I de flesta fall finns även goda 
möjligheter för en bostadsrättsköpare att bedöma vilka risker och åtaganden som följer med 
köpet av en bostadsrätt. Utredningen framhåller dock att brister finns. Konsumentskyddet på 
bostadsrättsmarknaden ha framför allt ifrågasatts under de senaste åren. Det som har lyfts fram 
i den allmänna debatten är att bostadsmarknadens villkor har förändrats med tiden, men att ett 
flertal av bestämmelserna i BRL blivit föråldrade och inte är väl anpassade till dagens 
verklighet. Bl.a. har det hävdats att dagens reglering kan möjliggöra att en bostadsrättsförening 
som inte är ekonomiskt hållbar upplåter bostadsrätter. Det kan då vara svårt för en blivande 
bostadsrättshavare att bedöma vilka risker detta medför. I utredning är det främst frågor rörande 
intygsgivaren, den ekonomiska planen och föreningens redovisning som lyfts fram som viktiga 
att se över.122  

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förening som i det följande förkortas 
Bostadsrätterna har beretts tillfälle att inkomma med yttranden över SOU 2017:31. 

                                                
117 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 108 f.  
118 Jfr Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 203 ff. och 230 ff. Se även 
Samuelsson, P., Aktiebolagslag (2005:551), kommentaren till 8 kap. 4 §, Karnov och Sandström, T., Problemet 
med den särskilda firmatecknarens ”haltande” befogenhet, s. 98-99.  
119 Jfr NJA 1995 s. 437, s. 445. För en mer ingående redogörelse av problematiken i fallet se Hemström, C., 
Svensk rättspraxis – Associationsrätt 1981–2000, s. 22 ff.  
120 Johansson, S., Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 359.  
121 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 242. Se även Skog, R., Rodhes aktiebolagsrätt, s. 186 ff.  
122 SOU 2017:31, s. 17 f.  
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Bostadsrätterna tillstryker i sitt remissvar123 utredningens förslag i huvudsak och dess syfte att 
stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, men vill i sammanhanget peka på två 
frågor rörande bostadsrätter som inte behandlats av utredningen. Dessa frågor rör dels 
andrahandsupplåtelse genom korttidsuthyrning, dels vilka förutsättningar som finns för att 
försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Angående den senare frågan, vilken är intressant för 
denna uppsats, anför Bostadsrätterna följande. I massmedia har fall uppmärksammats där en 
eller flera personer som utsetts till föreningens särskilda firmatecknare, och därmed har rätt att 
teckna föreningens firma, ansökt om att försätta föreningen i konkurs. Detta på grund av och 
efter e.g. en konflikt inom styrelsen. Utgångspunkten för dagens reglering måste anses vara att 
beslut om att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs ska fattas av 
föreningsstämman eller av föreningens styrelse. I de fall en förening utsett en eller flera 
särskilda firmatecknare ger emellertid dagens reglering även dessa sådan ansökningsrätt. 
Försätts en bostadsrättsförening i konkurs som konsekvens av en konflikt inom styrelsen eller 
av andra skäl där förutsättningarna för konkurs inte föreligger kan det naturligtvis orsaka 
föreningens medlemmar stora problem och leda till enorma ekonomiska skador. Enligt 
Bostadsrätterna måste kraven för att en bostadsrättsförening ska kunna ansöka om konkurs ses 
över och skärpas. Att tillämpa samma ordning som nu gäller för frivillig likvidation av en 
bostadsrättsförening även för konkurs ser Bostadsrätterna som en möjlig lösning. Det skulle 
innebära att antingen ska samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen rösta för konkurs på en 
stämma eller att beslutet fattats på två efterföljande stämmor och att beslutet på den senare 
stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Bostadsrätterna framhåller slutligen 
att förändringen bör kunna utföras tämligen skyndsamt och då resultera i ett påtagligt stärkt 
konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden.124 

Även i motion 2017/18:7 efterfrågas en lagändring vad gäller kraven att kunna försätta en 
bostadsrättsförening i konkurs. I motionen anförs att dagens lagstiftning inte uppställer några 
tydliga krav på att ett beslut om att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs ska 
fattas på en stämma eller att föreningens medlemmar ska informeras om beslutet. För att ansöka 
om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs räcker det i dagsläget med att föreningens 
firmatecknare ansöker. Sålunda uppställs i skrivande stund inga krav på att det ska finnas ett 
stämmobeslut eller ett styrelseprotokoll som föreskriver att det i samråd har bestämts att en 
konkursansökan ska inlämnas avseende en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag. Detta kan 
leda till att både bostadsrättföreningar och aktiebolag kan försättas i konkurs på falska grunder 
eller genom en annan typ av kuppartad ansökan. Med anledning härav framhålls i motionen att 
när det gäller bostadsrättsföreningar och aktiebolag bör det finnas tydlig reglering avseende att 
det ska finnas ett stämmo- eller styrelsebeslut på att en konkursansökan ska inges till tingsrätt. 
Detta så att domstolen får kännedom huruvida beslutet om att ansöka om konkurs är enhälligt 
eller inte. Vidare bör det även finnas tydliga regler om vem som är behörig att ansöka om att 
försätta en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag i konkurs.125 
 
  

                                                
123 Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förenings (Bostadsrätternas) remissvar avseende SOU 
2017:31, dnr Ju2017/ 03881/L1.  
124 Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förenings (Bostadsrätternas) remissvar avseende SOU 
2017:31, dnr Ju2017/ 03881/L1, s. 8.  
125 Motion 2017/18:7.  
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4.4. Konsekvenser för den enskilde bostadsrättshavaren 
 
Som ovan nämnts anges det varken i BRL eller LEF vem som är behörig att ansöka om att 
försätta en bostadsrättsförening i konkurs eller för den delen hur ett sådant beslut ska fattas. I 9 
kap. 29 § BRL respektive 18 kap. 10 § LEF anges dock rättsverkan av en konkurs. Nämligen 
att om en förening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen upplöst 
när konkursen avslutas. Vidare anges i 7 kap. 33 § BRL att för de fall huset, i vilket lägenheten 
finns, överlåts eller säljs exekutivt upphör bostadsrätten att existera.126 Att bostadsrätts-
föreningen förlorar rådigheten vid konkursbeslutet, dvs. när konkursboet omhändertar 
egendomen, innebär således inte att bostadsrätterna upphör. I paragrafens andra stycke stadgas 
att ett skriftligt hyresavtal ska anses ingånget mellan den nya ägaren av fastigheten och den före 
detta bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren förlorar således sin bostadsrätt med kan troligen 
bo kvar som hyresgäst.127 Fram till dess att fastigheten har överlåtits kvarstår emellertid de 
boende som bostadsrättshavare och är under denna tid naturligtvis skyldiga att fullgöra de 
förpliktelser som de har mot föreningen, e.g. att betala sina avgifter. Hinder mot att överlåtelse 
av bostadsrätt sker under en konkurs föreligger i och för sig inte, men kan i praktiken givetvis 
te sig svårt.128 Vid en frivillig försäljning av föreningens fastighet blir föreningen skyldig att 
utge skälig ersättning till bostadsrättshavaren när bostadsrätten upphör. Vid konkurs blir dock 
istället reglerna som gäller för skifte av föreningens tillgångar tillämpliga. Detta innebär att 
bostadsrättshavaren endast ges rätt till betalning i konkursen i de fall det föreligger ett överskott, 
vilket sällan torde bli fallet. Bostadsrättshavarens insats går som ovan nämnts förlorande i 
konkursen. Ägandet av en bostadsrätt räknas som att vederbörande medlem har en fordran på 
bostadsrättsföreningen. Då denna fordran är en s.k. oprioriterad fordran129 ger den vanligtvis 
ingen utdelning i konkursen.130  

När en bostadsrättsförening går i konkurs blir således konsekvenserna för den enskilde 
bostadsrättshavaren att denne förlora sin bostadsrätt, men har troligtvis rätt att bo kvar som 
hyresgäst. Bostadsrättshavaren kommer dessutom sannolikt förlora den insats som erlagts för 
bostadsrätten. Det är inte ovanligt att bostadsrättshavare har privata lån för att täcka upp 
köpeskillingen för bostadsrätten. Konsekvenserna blir då naturligtvis än värre för den enskilde 
bostadsrättshavaren. Det innebär nämligen att de lån som finns kvar hos kreditgivaren ska 
fortsätta erläggas med både amorteringar och räntor fullt ut. Detta trots det faktum att den före 
detta bostadsrätten efter konkursen har omvandlats till en hyresrätt som inte betingar något som 
helst ekonomiskt värde. Vad som en gång har varit både en säkerhet och tillgång för 
bostadsrättshavaren blir istället en bostadsrätt som inte längre existerar. En ytterligare följd av 
att säkerheten för lånet, dvs. den före detta bostadsrätten, försvinner kan vara att banken kräver 
en ny säkerhet och, eller, höjer räntan.131 Siffror från SCB visar att 2017 såldes 108 000 
bostadsrätter till ett värde av sammanlagt drygt 256 miljarder kronor. Vidare visar siffrorna att 
medelpriset för en bostadsrätt i Sverige 2017 var 2,4 miljoner kronor. Denna information 
medför att riskerna för en enskild bostadsrättshavare med privata lån för bostadsrätten kan bli 

                                                
126 Tegelberg, L., Köp och förmedling av bostadsrätt – en introduktion, s. 29.  
127 En fråga som är oviss är om den före detta bostadsrättshavaren har rätt att bo kvar i lägenheten med samma 
besittningsskydd som en vanlig hyresgäst. Denna fråga ska inte i förevarande uppsats diskuteras vidare. 
Konstateras ska dock att denna fråga vanligen inte ger upphov till några större problem, då en vanlig 
fastighetsägare inte har något intresse av att hyresgästen ska flytta. Se vidare Melz, P., Victorin, A., Bostadsrätt, 
s. 74.  
128 Nilsson Hjort, B., Uggla, I., Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 284 f.  
129 För mer ingående information om oprioriterade fordringar se ovan i avsnitt 2.5.3.  
130 Nilsson Hjort, B., Uggla, I., Bostadsrättslagen, en kommentar, s. 285.  
131 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 113. Se även HSB, Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?.  
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enorma, då det lånade beloppet som går förlorat vid en konkurs allt som oftast rör sig om 
mångmiljonbelopp.132 

 Den höga skuldsättningsgraden som råder idag kan delvis förklaras av att finansieringen av 
anskaffningen av bostadsrättsföreningars fastigheter idag ser annorlunda ut jämfört med 1990-
talet. På 1990-talet var det föreningarna som var högt skuldsatta och som tecknade merparten 
av lånet med hela fastigheten som säkerhet. Idag är det istället vanligtvis medlemmarna, dvs. 
de enskilda bostadsrättshavarna, i bostadsrättsföreningen som finansierar anskaffningen av 
föreningens fastighet. Den enskilde bostadsrättshavaren tecknar ofta ett banklån med 
bostadsrätten som säkerhet. På 1990-talet var det således bostadsrättsföreningen som var högt 
skuldsatta, och inte den enskilde bostadsrättshavaren.133 

I och med konkursen anses bostadsrätten som avyttrad och det kan för bostadsrättshavarens 
del även bli fråga om skatterättsliga konsekvenser, förhoppningsvis positiva sådana i form av 
förlustavdrag eftersom bostadsrätten anses såld för noll kronor. Uppstår en realisationsförlust 
vid försäljning av en bostadsrätt är nämligen denna avdragsgill med 50 procent i inkomstslaget 
kapital.134  

Som ovan berörts är det upp till konkursförvaltaren att bestämma huruvida föreningens 
fastighet ska avyttras till en ny förvärvare. Det finns inga hinder mot att en ny förvärvare kan 
besluta att starta upp en ny bostadsrättsförening i den aktuella fastigheten. Det finns inte heller 
några hinder mot att de före detta medlemmarna i föreningen tillsammans bildar en ny 
bostadsrättsförening som köper den aktuella fastigheten. Eftersom de som tidigare var bostads-
rättshavare övergår till att bli hyresgäster fungerar detta köp på samma sätt som när en 
ombildning från en hyresfastighet till bostadsrätter sker.135  
 
4.5 Rättsliga avgöranden  
 
4.5.1 Några inledande ord  
 
För att påvisa problematiken kring vem som är behörig att ansöka om att försätta en 
bostadsrättsförening i konkurs kommer i de följande avsnitten redogöras för två avgöranden. 
För det första redogörs för paret R.R:s fall. För det andra redogörs för NJA 2012 s. 97 som 
visserligen rör ett aktiebolag men berör problematiken som behandlas i föreliggande uppsats 
på ett gott sätt. Som ovan nämnts regleras en bostadsrättsförenings upphörande på samma sätt 
som för ett aktiebolag, varför NJA 2012 s. 97 ändock är intressant att redogöra för i denna 
framställning.  
 
  

                                                
132 Siffror från SCB visar även att medelpriset för en bostadsrätt i Sverige har ökat med drygt 7 procent, från 2,2 
miljoner kronor år 2016 till 2,4 miljoner kronor år 2017. Se Statistiska centralbyrån (SCB), Försäljning av 
bostadsrätter 2016 och 2017: Försäljning av bostadsrätter för drygt 256 miljarder. Att det genomsnittliga priset 
har stigit kraftigt de senaste åren för, både nyuppförda och äldre, bostadsrätter, se även SOU 2017:31, s. 17.  
133 Borätt forum, Borättsköpare står utan skydd.  
134 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 109. För mer ingående om beskattning vid försäljning av bostadsrätt se Melz, P., Victorin, A., 
Bostadsrätt, s. 155 ff. och 164 ff.  
135 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 113. Vidare om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt se lagen (1982:352) om rätt till 
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen), Victorin, A., 
Flodin, J., Bostadsrätt – Med en översikt över kooperativ hyresrätt, s. 120 ff.  och Julius, H., Hyrestvister, 
arrendetvister och bostadsrättstvister – förfarandet i nämnder och hovrätt, s. 91 ff.  
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4.5.2 Paret R.R.  
 
Bakgrunden till tvisten är följande. Bostadsrättsföreningen P.B. ägde fastigheterna Å och 
bestod av fem bostadsrättslägenheter. 17 december 1986 genom beslut av Länsstyrelsen 
kulturminnesförklarades fastigheterna. Detta innebar bl.a. ett utökat ansvar avseende underhåll 
och vård för bostadsrättsföreningen vad gäller fastigheterna. Den 1 april 2008 köpte L.R. en 
bostadsrättslägenhet i föreningen och flyttade, tillsammans med sin man P.R., in den 30 april 
2008. I och med förvärvet av bostadsrätten kom L.R. att äga 34,22 procent av bostadsrätts-
föreningen. Den 28 november 2010 uppdagades en vattenläcka i en av föreningens fastigheter 
med följdskador i den lägenhet som ägdes av L.R. Det var ett läckande rör under köksgolvet 
som orsakat vattenskadan, ett brott på en trycksatt tappledning/kallvattenledning som servade 
och tjänade föreningens ena fastighet. Brottet hade utvecklat sig gradvis till följd av utmattning 
och ålder. Fastigheten hade även drabbats av sättningsskador. 1 december 2010 anmälde 
bostadsrättshavaren L.R. vattenskadan till bostadsrättsföreningens försäkringsbolag Z och 
rörledningen reparerades provisoriskt den 1 och 2 december 2010. Det bör emellertid nämnas 
att fastigheten tidigare drabbats av en vattenskada som uppdagades vintern 2007 och åtgärdades 
den 6 februari 2008. Denna vattenskada föranledde att föreningsstämman och föreningens 
ordförande K.T. den 30 mars 2008 fick i uppdrag att undersöka och ta fram den bästa lösningen 
för problemen med de rör som orsakat vattenskadan. Ansvariga från kommunens tekniska 
avdelning hade vidare gemensamt med bostadsrättsordföranden K.T. redan den 26 mars 2008 
konstaterat den andra vattenskadan, som sedermera uppdagades av L.R. den 28 november 2010. 
Detta läckage hade emellertid inte L.R. någon kännedom om vid tidpunkten för köpet, då någon 
information avseende den andra vattenskadan varken fanns noterad i mötesprotokoll, 
stämmoprotokoll eller i andra handlingar tillhörande bostadsrättsföreningen. Köparen L.R. 
hade inte heller på annat sätt delgivits denna information. Försäkringsbolaget Z företog, i 
egenskap av bostadsrättsföreningens försäkringsgivare, efter den andra vattenskadan en 
besiktning genom en expert som konstaterade allvarliga och långtgående skador i fastigheten 
och i paret R.R:s lägenhet. Tilläggas bör att fastigheterna var fullvärdesförsäkrade med ett 
belopp om 10 miljoner kronor och en självrisk om 21 200 kronor. Efter sin utredning lämnade 
försäkringsbolaget Z den 5 september 2011 ett erbjudande till bostadsrättsföreningen. 
Föreningen valde dock att inte godta erbjudandet, utan hävdade att den försäkringsgilla skadan 
var större.136 

Efter instruktioner från försäkringsbolaget Z monterades i maj 2011 fast inredning i paret 
R.R:s lägenhets kök ned med efterföljande upptorkning. Detta i enlighet med den åtgärdsplan 
som hade upprättats av försäkringsbolaget. Med anledning härav blev paret R.R:s lägenhet 
obeboelig, vilket fastställdes i ett beslut av den aktuella kommunens tillsynsorgan över bygg- 
och miljöfrågor.137  

Med hänsyn till att fastigheterna i bostadsrättsföreningen var kulturminnesförklarade hade 
Länsstyrelsen krav på antikvariskt godkännande av arbetet, varför bostadsrättsföreningen 
kontaktade Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utförde ett platsbesök, vilket redovisades till 
bostadsrättsföreningen i ett brev den 10 oktober 2011. Med stöd av nödvändiga medel från 
Länsstyrelsen erhöll en certifierad sakkunnig uppgiften att utreda skadan, lämplig åtgärd samt 
att inhämta anbud för åtgärdandet. Bostadsrättsföreningen föranstaltade även en utredning 
genom den sakkunnige som i anlitade en geologisk expert. Den antikvariska utredningen 
uppskattade det totala värdet av åtgärden till en kostnad omkring sju miljoner kronor. Flera 
entreprenörer kontaktades, men enbart två offerter lämnades. Ett av anbuden accepterades av 
bostadsrättsföreningen och godtogs även av Länsstyrelsen ur antikvarisk synpunkt. 
Länsstyrelsen beslutade även om statligt bidrag med ett belopp om 650 000 kronor för 
                                                
136 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 105 f. 
137 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 106.  
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genomförandet. Med anledning av bristande övrig finansiering kunde inte bostadsrätts-
föreningen lämna accept på arbetets påbörjande.138 

Som ovan redogjorts för hade bostadsrättsföreningen P.B. en försäkring hos försäkrings-
bolaget Z. Med anledning av vattenskadan pågick förhandlingar mellan försäkringsbolaget, 
föreningen och bostadsrättshavaren L.R., som var den som berördes mest av skadan. 
Förhandlingarna resulterade i en tvist mellan försäkringsbolaget Z och bostadsrättshavaren L.R. 
Förvisso var tvistigt huruvida L.R. ensam övertagit alla bostadsrättsföreningens anspråk 
gentemot försäkringsbolaget eller om L.R. agerade på alla bostadsrättshavares uppdrag.139  

Den 31 december 2013 inkom bostadsrättshavaren L.R. med en stämning mot bostadsrätts-
föreningens ordförande K.T. I stämningen yrkades skadestånd med grunden att ordföranden 
K.T. bl.a. uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat bostadsrättsföreningen, och därmed indirekt 
bostadsrättshavaren L.R., när denne utfört sitt styrelseuppdrag.140 Den 28 februari 2014 
försattes dock bostadsrättsföreningen efter egen begäran i konkurs.141 Konkursförvaltaren som 
utsågs i konkursen meddelade att konkursboet inte ville inträda i den pågående tvisten 
bostadsrättsföreningen hade med försäkringsbolaget. Med anledning härav övertog 
bostadsrättshavaren L.R. i maj 2014 definitivt tvisten med försäkringsbolaget.  

Av det nu anförda kan konstateras att det i det förevarande fallet föreligger många 
besvärande omständigheter.142 Den mest intressanta för förevarande uppsats är emellertid det 
faktum att bostadsrättsföreningen försattes i konkurs, och särskilt hur beslutet och ansökan gick 
till.  

Vid konkursansökan bestod bostadsrättsföreningen P.B:s styrelse av tre personer. 
Ordföranden K.T., bostadrättshavaren J.N. och bostadsrättshavaren L.R:s make P.R.143 På egen 
begäran, av styrelseledamöterna K.T. och J.N., försattes bostadsrättsföreningen P.B. i konkurs 
den 28 februari 2014. Ansökan inlämnades utan övriga styrelsens eller medlemmarnas vetskap. 
Enligt registreringsbeviset hos Bolagsverket var två styrelseledamöter registrerade som 
särskilda firmatecknare och var därmed behöriga att teckna föreningens firma. Dessa två 
styrelseledamöter var ordföranden K.T. och bostadsrättshavaren J.N.144 I ansökan om konkurs 
uppgav gäldenären, genom de särskilda firmatecknarna, att bostadsrättsföreningen var på 
obestånd. Tingsrätten anförde att gäldenärens uppgift om obestånd enligt 2 kap. 7 § KonkL ska 
godtas såvida det inte föreligger särskilda skäl för att inte göra det. Enligt tingsrätten hade några 
särskilda skäl inte framkommit i målet, varför bostadsrättsföreningen försattes i konkurs.145 
Bostadsrättshavaren L.R. tillika borgenären som drabbats av vattenskadan och 
styrelseledamoten P.R. överklagade dock beslutet och yrkade att konkursbeslutet skulle 
upphävas.146 Bostadsrättshavaren L.R. och styrelseledamoten P.R. anförde att bostadsrätts-
föreningen var solvent och motsatte sig därmed uppgiften som angetts i konkursansökan om att 
föreningen var på obestånd.147 Överklagandet avvisades dock av hovrätten, då kärandena inte 

                                                
138 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 106 f.  
139 Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs?, s. 107.  
140 Västmanlands tingsrätt, mål nr T 33-14.  
141 Se Västmanlands tingsrätt, mål nr K 1086-14. 
142 För en fördjupning av dessa besvärande omständigheter och problematiken i fallet, se Stockholm tingsrätt, 
mål nr T 10760-13 som rör en ansökan avseende klander av årsstämmobeslut ingiven av bostadsrättshavaren 
L.R. samt Västmanlands tingsrätt, mål nr T 33-14 rörande en skadeståndstalan gentemot bostadsrättsföreningens 
styrelseordförande K.T. då han i egenskap av styrelseledamot, uppsåtligen eller av oaktsamhet, skadat 
föreningen, och indirekt bostadsrättshavaren L.R., vid utförandet av sitt styrelseuppdrag 
143 Angående att en make eller sambo till en medlem kan vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening se avsnitt 
3.4.3. 
144 Se Västmanlands tingsrätt, mål nr K 1086-14.  
145 Se Västmanlands tingsrätt, mål nr K 1086-14. 
146 Se överklagande i Svea hovrätt, mål nr Ö 2912-14.  
147 Se överklagande i Svea hovrätt, mål nr Ö 2912-14. 
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ansågs behöriga att föra talan. Som skäl för detta anförde hovrätten att det av rättspraxis148 
framgår att det som regel endast är gäldenären eller behörig ställföreträdare för densamme som 
har rätt att föra talan mot ett konkursbeslut som meddelats efter egen ansökan. Därmed hade 
varken bostadsrättshavaren L.R. eller styrelseledamoten P.R. rätt att överklaga konkursbeslutet. 
Överklagandet skulle således avvisas. Bostadsrättshavaren L.R. och styrelseledamoten P.R. 
överklagade även hovrättens beslut, men högsta domstolen lämnade inget prövningstillstånd i 
förevarande mål.149 
 
4.5.3 NJA 2012 s. 97 
 
I NJA 2012 s. 97 hade ett bolag försatts i konkurs. Konkursbeslutet grundades på en ansökan 
undertecknad av CGCB, i vilken det framgick att företaget var på obestånd. Av registrerings-
bevis framgick att bolagets firma tecknades av styrelsen samt styrelseledamöterna var för sig 
och att CGCB var en av tre styrelseledamöter. Konkursbeslutet överklagades sedermera av de 
övriga två styrelseledamöterna som gjorde gällande att CGCB saknade behörighet att företräda 
bolaget då denne utträtt ur styrelsen. Vidare anfördes att styrelsen inte beslutat om att en 
konkursansökan skulle inges till tingsrätten och att bolaget ingalunda var på obestånd. 
Majoriteten i högsta domstolen framhöll att det av utredningen i målet stod klart att CGCB, vid 
tiden för konkursansökan, alltjämt var firmatecknare och därmed behörig att ensam ansöka om 
att bolaget försätts i konkurs. I allmänhet ska tingsrätten inte ifrågasätta gäldenärens egna 
uppgift om att denne är på obestånd, såvida det inte föreligger särskilda skäl. I de fall det råder 
delade meningar angående bolagets insolvens bör emellertid tingsrätten alltsomoftast särskilt 
pröva frågan om insolvens. Tingsrätten i förevarande fall saknade dock information om att 
samstämmighet inom styrelsen inte förelåg, varför tingsrättens handläggning ansågs riktig. 
Högsta domstolen anförde vidare att om ett aktiebolag ska försättas i konkurs ska detta beslutas 
av styrelsen eller bolagsstämman. Att vara firmatecknare innebär inte i sig att vederbörande 
även har befogenhet att, för bolagets räkning, ansöka om konkurs. I och med detta hade CGCB 
överträtt sin befogenhet. Frågan kvarstod dock vilken betydelse denna omständighet bör 
tillmätas vid överklagandet av konkursbeslutet. I 2 kap. 22 § KonkL stadgas att en gäldenärs 
möjlighet att upphäva ett konkursbeslut är genom att i högre rätt visa sig solvent. För att bolaget 
i föreliggande fall skulle få sitt konkursbeslut upphävt krävdes således att bolaget visade att de 
inte var på obestånd. Så hade i föreliggande fall inte skett, varför överklagan avslogs.150  

Justitierådet Lindskog gjorde i NJA 2012 s. 97 emellertid följande intressanta tillägg för 
egen del. Lindskog menar att tingsrätten, i de fall någon annan än styrelsen ansöker om konkurs, 
bör ha en viss utredningsskyldighet rörande ett påstående om att bolaget anser sig vara på 
obestånd. Med anledning av att en firmatecknare helt saknar beslutskompetens i och för bolaget 
(i ett aktiebolag kan i princip beslut endast fattas av beslutsorganen, dvs. bolagsstämman, 
styrelsen och den verkställande direktören) innebär det att vederbörandes inställning om 
gäldenärsbolagets obestånd, vid tillämpning av 2 kap. 7 § KonkL, inte ska tillmätas någon 
bevisbetydelse. Lindskog menar att det bör krävas en utredning av huruvida gäldenärsbolagets 
uppgift om obestånd är korrekt samt om firmatecknaren har rätt beslutskompetens eller inte. 
Vidare anser Lindskog att styrelseprotokollet är det bästa bevismedlet för styrelsens inställning 
i obeståndsfrågan. Det kan inte anses förenat med några olägenheter för ett gäldenärsbolag att, 
i de fall bolaget inte företräds av styrelsen eller av någon som styrelsen befullmäktigat att söka 
bolaget i konkurs, till konkursansökningen bifoga ett styrelseprotokoll, vilket ger uttryck för 
styrelsens uppfattning om bolagets obestånd. Genom en ordning där styrelseprotokollet ska visa 
styrelsens inställning får rätten på ett naturligt sätt insikt i om det, inom styrelsen, råder sådan 
                                                
148 Se härom bl.a. rättsfallen NJA 1988 s. 727, NJA 1993 s. 605 och NJA 1997 s. 168. För en mer ingående 
redogörelse av NJA 1993 s. 605 samt NJA 1997 s. 168 se avsnitt 2.5.5.  
149 Se Högsta domstolen, mål nr Ö 2166-14 samt mål nr Ö 2315-14.  
150 NJA 2012 s. 97, se även Karlsson Tuula, M., Persson, A.H., Vem är behörig att ansöka om att försätta en 
bostadsrättsförening i konkurs?, s.110 f.  
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oenighet som bör leda till att erkännandet om obestånd inte tillmäts någon bevisbetydelse.151 
Lindskog anför att till det nu nämnda kommer att: 

 
”ordningen minskar risken för kuppartade aktioner vid tvist mellan olika 
intressenter i bolaget. Det måste således hållas i minnet att när som i det aktuella 
fallet en firmatecknare utnyttjar sin representationskompetens till att söka bolaget 
i konkurs trots att han inte har stöd för det i något styrelsebeslut är inte sällan 
förklaringen att en ägartvist pågår. Rättsordningen bör inte godta att 
konkursinstitutet missbrukas av den som i en sådan tvist menar sig få en fördel av 
att bolaget sätts i konkurs.”152 

 
Mot bakgrund av det anförda menar Lindskog slutligen att:  
 

”tingsrätten av firmatecknaren borde ha begärt att han gav in ett styrelseprotokoll 
varav styrelsens och därmed bolagets uppfattning kom till ett uttryck. Att 
tingsrätten inte gjorde det kan dock inte betraktas som så felaktigt att det utgör 
domvilla.”153 

 
 
 
  

                                                
151 NJA 2012 s. 97, s. 104 f.  
152 NJA 2012 s.97, s. 105.  
153 NJA 2012 s.97, s. 105. 
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5. Analyserande reflektioner  
 
5.1 Inledning  
 
I ljuset av det ovan anförda kan konstateras att viss problematik råder vad gäller regleringen 
avseende vem som har behörighet respektive befogenhet att ansöka om att försätta en 
bostadsrättsförening i konkurs. I linje härmed analyseras initialt i detta kapitel det rådande 
rättsläget vad gäller behörighet respektive befogenhet avseende konkurs i en bostadsrätts-
förening. Vidare analyseras vilka incitament som kan tänkas finnas för att ansöka om att försätta 
sin egen bostadsrättsförening i konkurs. Även behörighetskraven vid överklagan av ett 
konkursbeslut, presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL samt konsekvenser för den enskilde ges i 
föreliggande kapitel utrymme för analys. Nu nämnda analyserande avsnitt tjänar som underlag 
för några synpunkter de lege ferenda, vilka presenteras i kapitlets avslutande avsnitt.  
 
5.2 Behörighet respektive befogenhet avseende konkurs i en bostadsrättsförening 
 
Av vad som ovan anförts kan konstateras att det varken i BRL eller LEF anges vem som rent 
faktiskt är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Vidare stipuleras 
inget krav på att ett beslutsunderlag ska finnas från stämman eller styrelsen om att föreningen 
är enig i beslutet att ansöka om konkurs.  Inte heller finns något krav på att ett beslut om att 
ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs ska föregås av information till 
medlemmarna i föreningen. Något behörighetskrav för att ansöka om att försätta en bostads-
rättsförening i konkurs finns således inte i varken BRL eller LEF. Därmed är det den 
aktiebolagsrättsliga regleringen som gäller även för bostadsrättsföreningar. Efter den utredning 
som i denna framställning företagits avseende den aktiebolagsrättsliga regleringen av vem som 
är behörig att ansöka om konkurs kan dock konstateras att det inte heller i aktiebolagsrätten 
återfinns tydlig och tillfredsställande reglering på området. För att fastställa gällande rätt måste 
således svar sökas på annat håll än i lagtext.  

Fallet om paret R.R. och NJA 2012 s. 97 är två fall som är intressanta i sökandet efter att 
fastställa gällande rätt på området. Båda fallen visar på att det har varit tillräckligt att 
föreningens respektive bolagets firmatecknare ansöker om att försätta verksamheten i konkurs. 
Detta utan att beslut om att ansöka om konkurs fattats av varken stämman eller styrelsen.154 I 
NJA 2012 s. 97 anför högsta domstolen emellertid att om ett aktiebolag ska försättas i konkurs 
ska detta beslutas av styrelsen eller bolagsstämman. Att vara firmatecknare innebär inte i sig 
att vederbörande även har befogenhet att, för bolagets räkning, ansöka om konkurs. Den 
firmatecknare som i förevarande fall ansökt om konkurs hade därmed överträtt sin befogenhet. 
Frågan kvarstod dock vilken betydelse denna omständighet bör tillmätas vid överklagandet av 
konkursbeslutet. Högsta domstolen anförde vidare att i 2 kap. 22 § KonkL stadgas att en 
gäldenärs möjlighet att upphäva ett konkursbeslut är genom att i högre rätt visa sig solvent. För 
att bolaget i föreliggande fall skulle få sitt konkursbeslut upphävt krävdes således att bolaget 
visade att de inte var på obestånd. Så hade i föreliggande fall inte skett, varför överklagan 
avslogs. I och med detta kan konstateras att omständigheten att firmatecknaren överträtt sin 
befogenhet inte, vid ett överklagande av konkursbeslutet, bör tillmätas betydelse.  

I sitt remissvar till SOU 2017:31 framför Bostadsrätterna att utgångspunkten för dagens 
reglering måste anses vara att beslut om att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i 
konkurs ska fattas av föreningsstämman eller av föreningens styrelse. I de fall en förening utsett 
en, eller flera, särskilda firmatecknare ger emellertid dagens reglering även dessa sådan 
ansökningsrätt. Även i motionen 2017/18:7 anförs att dagens lagstiftning inte uppställer några 
tydliga krav på att ett beslut om att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs ska 
fattas på en stämma eller att föreningens medlemmar ska informeras om beslutet. Vidare anförs 
                                                
154 Se avsnitt 4.5.  
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i motionen att för att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs räcker det i 
dagsläget med att föreningens firmatecknare ansöker. Av uttalandena i Bostadsrätternas 
remissvar och i motionen kan konstateras att det inte uppställs några krav på att det ska finnas 
ett stämmobeslut eller ett styrelseprotokoll som föreskriver att det, i samråd, har bestämts att 
en konkursansökan ska inlämnas avseende en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag.  

Av det som nu anförts och av den utredning som företagits i kapitel fyra kan konstateras att 
de som, i en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag, har behörighet att ansöka om att försätta 
verksamheten i konkurs i skrivande stund är de beslutande organen. Dvs. i en bostadsrätts-
förening föreningsstämman samt styrelsen och i ett aktiebolag bolagsstämman, styrelsen samt 
den verkställande direktören. Som ovan redogjorts för sammanfaller en särskild firmatecknares 
behörighet i princip med styrelsens.155 Med anledning härav bör även en särskild firmatecknare 
ges samma behörighet att ansöka om konkurs. Enligt gällande rätt räcker det således med att 
endast firmatecknarna ansöker om konkurs hos tingsrätten. Detta utan att beslutet om att ansöka 
om konkurs är förankrat i varken stämman eller styrelsen.  

Med grund i vad som nu anförts finns en bred behörighet för samtliga bolagsorgan i såväl 
bostadsrättsföreningar som aktiebolag. En fråga, intressant i sammanhanget, är dock huruvida 
det medföljer någon motsvarande befogenhet med denna behörighet. Med behörighet avses i 
aktiebolagsrättslig mening rätten att agera utåt för bolagets räkning, medan befogenhet avser 
de regler om maktfördelning inom bolaget. Behörighet i konkurssammanhang bör således, 
enligt min mening, innefatta rätten att för föreningens eller bolagets räkning inlämna en 
konkursansökan till tingsrätten. Befogenhet, i konkurssammanhang, bör däremot innefatta 
rätten att fatta beslutet om att föreningen eller bolaget ska ansöka om konkurs. Problematiken 
bottnar i att det föreligger en bred behörighet, men en tämligen snäv befogenhet, dvs. trots att 
vederbörande är behörig innebär det inte per automatik att densamme har befogenhet att ansöka 
om konkurs. Detta leder då till frågan vem som, i en bostadsrättsförening och ett aktiebolag, 
kan anses inneha befogenheten att besluta om att en konkursansökan ska inlämnas. Som ovan 
nämnts uttalar Lindskog i NJA 2012 s. 97 att beslut i ett aktiebolag i princip endast ska kunna 
fattas av beslutsorganen, dvs. bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören.156 I 
likhet med bl.a. Lindskog, bostadsrätternas remissvar till SOU 2017:31 och motion 2017/18:7 
anser författaren att de som innehar befogenheten att besluta om att inlämna en konkursansökan 
avseende en bostadsrättsförening är föreningsstämman samt styrelsen. I de fall en 
konkursansökan inlämnas av firmatecknare bör således ett bemyndigande från stämman eller 
styrelsen föreligga. Utan ett sådant bemyndigande borde en konkursansökan var ogiltig.  

Sammanfattningsvis kan sägas att uppfattningen om att det endast är stämman eller styrelsen 
som har befogenheten att fatta beslut om att ansöka om konkurs är tämligen klar. Problematiken 
bottnar emellertid i den bristande regleringen avseende behörighet och befogenhet som tillåter 
att även e.g. särskilda firmatecknare ansöker om konkurs trots att de då anses överskrida sin 
befogenhet. 

Med anledning av det ovan anförda blir frågan hur ett beslut om att ansöka om att försätta 
en bostadsrättsförening i konkurs ska komma till stånd av styrelsen eller föreningsstämman. 
Med styrelsens inblick i bostadsrättsföreningens ekonomi torde det komma till dess kännedom 
tämligen omgående om det föreligger risk för föreningen att hamna på obestånd, eller om den 
redan är på obestånd. Styrelsen borde då, så snart det är möjligt, hålla ett styrelsesammanträde 
för att diskutera föreningens ekonomiska situation och undersöka huruvida obestånd föreligger 
eller inte. Under detta styrelsesammanträde bör styrelsen komma fram till om föreningen bör 

                                                
155 Se NJA 1995 s. 437, s. 445, samt avsnitt 4.3. 
156 Se avsnitt 4.5.3. I konkurssammanhang kan dock diskussion föras angående den verkställande direktörens 
befogenhet att besluta om att ansöka om konkurs. Det kan anses att den verkställande direktören har behörighet 
att ansöka om konkurs, men med detta följer inte att vederbörande har befogenhet att besluta om att en 
konkursansökan ska inlämnas. Denna diskussion, avseende en verkställande direktörs behörighet respektive 
befogenhet, ska emellertid inte föras vidare i denna framställning, då den inte är aktuell vad gäller 
bostadsrättsföreningar.  
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ansöka om konkurs eller om det finns andra alternativ. För att ett beslut från styrelsen om att 
föreningen ska ansöka om konkurs ska vara giltigt borde det krävas att mer än hälften av 
samtliga styrelseledamöter röstar för beslutet, dvs. enkel majoritet. Härtill är det viktigt att det 
förs ett styrelseprotokoll under sammanträdet där de beslut som fattas antecknas. I likhet med 
Lindskog kan det enligt min mening inte vara särskilt betungande för styrelsen att under ett 
styrelsesammanträde föra protokoll, detta oavsett om sammanträdet sker i fysisk form eller per 
telefon.157 Ett styrelseprotokoll skulle ge tingsrätten, vid prövningen av konkursansökan, den 
rätta kännedomen i föreningens eller bolagets inställning i obeståndsfrågan.158 Därmed borde 
ett styrelsebeslut vara ett giltigt beslutsunderlag i samband med att en konkursansökan inges 
till tingsrätten. Dock kan diskuteras huruvida det kan anses tillräckligt med endast styrelsens 
åsikter i konkursfrågan, varför deras beslut möjligen bör läggas fram som ett förslag vid en 
stämma.  

Då föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ vore det lämpligt att frågan 
om konkurs även tas upp på en extra stämma, som styrelsen enligt lag ska kalla till om den 
anser att skäl finns att hålla en extra stämma före nästa ordinarie stämma.159 Ett sådant skäl bör 
enligt min mening rimligen kunna vara frågan om föreningens ska ansöka om konkurs eller 
inte. Styrelsens förslag, vilket grundar sig på beslut från tidigare styrelsesammanträde borde tas 
upp på föreningsstämman så att samtliga medlemmar blir informerade om hur föreningens 
ekonomiska situation ser ut. Frågan som uppstår är då huruvida stämman ska ha någon 
beslutanderätt i detta. Stämman kan fatta beslut i alla frågan, såvida inte något annat följer av 
föreningens stadgar eller av lag. Föreningsstämman får vara med och fatta de stora besluten, 
e.g. huruvida upplösning genom likvidation av föreningen ska ske.160 Med anledning av detta 
anser författaren att det är mer än rimligt att föreningsstämman även ska ha beslutanderätt i om 
bostadsrättsföreningen ska ansöka om konkurs eller inte. I en bostadsrättsförening är det ofta 
många fler än bara styrelsen som berörs av en konkurs, varför det enligt min mening är än 
viktigare att alla medlemmar får rätt att rösta och besluta huruvida föreningen ska ansöka om 
konkurs eller inte. Är situationen sådan att bostadsrättsföreningen är på obestånd finns 
möjligtvis ingen annan väg ut än att ansöka om konkurs, trots detta borde det vara ett beslut 
som fattas av stämman. Råder det oenigheter huruvida föreningen är på obestånd eller inte är 
det naturligtvis än viktigare att beslut fattas av stämman. Med anledning av att 
föreningsstämman är en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ bör ett beslut från 
stämman ligga till grund för en giltig konkursansökan. Detta trots styrelsens breda behörighet 
och inblick i föreningens ekonomiska situation.  

Nästa fråga att ta ställning till är då vad som borde krävas för att ett beslut av 
föreningsstämman, om att föreningen ska ansöka om konkurs, ska vara giltigt. Som ovan, i 
avsnitt 4.3, redogjorts för ser Bostadsrätterna att en möjlig lösning skulle kunna vara att tillämpa 
samma ordning som nu gäller för frivillig likvidation av en bostadsrättsförening även för 
konkurs, vad gäller när ett beslut från stämman ska anses giltigt. Det skulle innebära att antingen 
ska samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen rösta för konkurs på en stämma eller att 
beslutet fattats på två efterföljande stämmor och att beslutet på den senare stämman biträtts av 
minst två tredjedelar av de röstande. Författaren är beredd att hålla med Bostadsrätterna om att 
detta skulle kunna vara en lösning. Konkurs och likvidation har onekligen samma syfte; att 
avsluta en verksamhet på ett sätt där samtliga intressenter beaktas. Båda förfarandena är ett 
resultat av en verksamhet som inte längre ska bedrivas. Konkurs och likvidation är således två 
sätt en förening kan avvecklas på, därmed är det enligt min mening rimligt att beslut om dessa 
avvecklingssätt kan tas på liknande vis.  

                                                
157 Ett styrelsesammanträde får hållas per telefon eller på annat sätt, såvida styrelseledamöterna är ense om det. 
Ofta hålls sammanträden per capsulam, vilket innebär att ett protokoll cirkulerar bland styrelsens ledamöter för 
godkännande, se prop. 2004/05:85, s. 309.  
158 Se NJA 2012 s. 97 och avsnitt 4.5.3.  
159 Se 6 kap. 12 § LEF som även gäller för bostadsrättsföreningar enligt 9 kap. 14 § BRL. 
160 Se 9 kap. 29 a § BRL och avsnitt 3.5.  
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Av vad som nu nämnts kan enligt författarens mening konstateras att utan rätt befogenhet, 
som då anses vara ett beslut av stämman eller styrelsen, bör det inte finnas någon som har rätt 
behörighet att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. För att ha behörighet 
att ansöka om konkurs, dvs. inge konkursansökan till tingsrätten, borde krävas att 
beslutsunderlag från styrelsen eller stämman där det framkommer att enighet råder om att 
föreningen är på obestånd bifogas konkursansökan. Vidare krävs att vederbörande 
styrelseledamot eller särskild firmatecknare har sitt namn registrerat och kungjort i 
föreningsregistret för att föreningen ska skyddas mot att en obehörig person utger sig vara 
behörig att företa rättshandlingar för föreningens räkning.161  
 
5.3 Varför ansöka om att försätta sin egen bostadsrättsförening i konkurs?  
 
Med grund i vad som i föregående avsnitt redogjorts för kan konstateras att det idag kan sägas 
råda en uppfattning om att det endast är stämman eller styrelsen som har befogenheten att fatta 
beslut om att verksamheten ska ansöka om konkurs. Det är emellertid att den bristande 
regleringen tillåter att även särskilda firmatecknare själva kan besluta att ansöka om konkurs 
som ger upphov till problem. I en bostadsrättsförening bemyndigas inte sällan en styrelse-
ledamot eller någon annan medlem i föreningen till särskild firmatecknare. Föreliggande 
framställning har även redogjort för att konsekvenserna för den enskilde bostadsrättshavaren 
kan bli förödande i de fall bostadsrättsföreningen försätts i konkurs.162 En fråga som då uppstår 
hos författaren är varför en bostadsrättshavare skulle välja att försätta sin egen bostadsrätts-
förening i konkurs trots att verksamheten inte är på obestånd och då själv få erfara de 
konsekvenser som en konkurs medför.  

I sammanhanget är paret R.R:s fall intressant. I det aktuella fallet finns anledning att 
begrunda om motiven till den inlämnade konkursansökan avseende bostadsrättsföreningen var 
ett sätt att söka nå en fördelaktigt slut på en pågående rättegångstvist? Eller var det fråga om ett 
slags kuppartad aktion med grund i en tvist mellan olika intressenter i föreningen? Även om 
författaren inte med säkerhet kan redogöra för exakt vilka incitament som låg bakom 
konkursansökan i det aktuella fallet, kan det emellertid inte uteslutas att firmatecknarna 
utnyttjat sin representationsförmåga till att ansöka om att försätta bostadsrättsföreningen i 
konkurs. Detta trots att de inte hade något stöd för det i varken ett stämmo- eller styrelsebeslut. 
Även om författaren inte med vidare precision kan ange exakt vilka motiv som låg bakom K.T 
och J.N:s handlande står det tämligen klart att någon form av motiv i förevarande fall existerade 
för att ansöka om att försätta föreningen i konkurs, detta trots konsekvenserna av detsamma. 
Att det fanns incitament att ansöka om att försätta sin egen bostadsrättsförening i konkurs i 
paret R.R:s fall, medför att det likväl kan förekomma incitament att göra detsamma även i andra 
bostadsrättsföreningar.163 Att lämna lagstiftningen så pass öppen och tillåta att några få i en 
bostadsrättsförening tillåts ha hela föreningens och dess medlemmars öden i sina händer är, 
enligt min mening, högst oansvarigt av lagstiftaren och bidrar inte till det rättssäkra samhälle 
vi i Sverige eftersträvar och anser oss ha.  
 
  

                                                
161 Jfr Sandström, T., Problemet med den särskilda firmatecknarens ”haltande” befogenhet, s. 99.  
162 Se avsnitt 4.4 och även nedan i analyserande kommentarer i avsnitt 5.6.  
163 Jfr Juristprofessorn Marie Karlsson-Tuula som uppger att hon inte vet hur vanligt det är med falska 
konkursansökningar, men att hon själv känner till ett tiotal, se Jerdén, E., Bostadsrättsföreningen kuppades i 
konkurs. Jfr även Blanka Kruljac Rolén som under en lång karriär som fastighetsjurist, bl.a. som chefsjurist på 
HSB, uppger att hon stött på mängder av konflikter inom bostadsrättssektorn, se Borätt forum, Borättsköpare 
står utan skydd. 
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5.4 Vem är behörig att överklaga ett konkursbeslut?  
 
Med grund i att lagstiftningens brister möjliggör att verksamheter som eventuellt inte är på 
obestånd ändock försätts i konkurs och att konsekvenserna av en konkurs kan bli förödande för 
den enskilde bostadsrättshavaren, är det även av vikt att det står klart vem som har rätt att 
överklaga ett konkursbeslut.  

Som ovan nämnts stadgas i 2 kap. 22 § KonkL att en konkursansökan inte får återkallas 
sedan beslut om konkurs har meddelats. För att konkursbeslutet ska kunna upphävas krävs att 
beslutet överklagas till högre rätt och att den som överklagar visar att gäldenären är solvent. 
Detta gäller oavsett om det är gäldenären själv eller en borgenär som ansökt om konkurs. Av 
lagtext framgår dock inte vem som är behörig att överklaga ett konkursbeslut, varför svar istället 
får sökas i praxis. Som ovan redogjorts för finns ett antal rättsfall som påvisar att det råder viss 
komplexitet vad gäller just vem som är behörig att överklaga ett konkursbeslut. I både NJA 
1993 s. 605 och NJA 1997 s. 168 kom högsta domstolen fram till att i de fall en gäldenär försätts 
i konkurs på egen begäran är det i princip endast gäldenären och dess behörige ställföreträdare 
som har rätt att föra talan mot konkursbeslutet. Även i fallet om paret R.R. behandlar frågan 
om vem som har rätt att föra talan mot ett konkursbeslut. I förevarande fall överklagades 
konkursbeslutet av både L.R. i egenskap av bostadsrättshavare tillika borgenär och P.R. i 
egenskap av styrelseledamot. Hovrätten avvisade dock överklagan, då varken en bostadsrätts-
havare, en borgenär eller en styrelseledamot ansågs behöriga att föra talan mot konkursbeslutet. 
Hovrätten kom således fram till samma slutsats som högsta domstolen gjorde i både NJA 1993 
s. 605 och i NJA 1997 s. 168; att det som regel endast är gäldenären, eller behörig ställ-
företrädare för densamme, som har rätt att föra talan mot ett konkursbeslut som meddelats efter 
gäldenärens egna ansökan.  

Den utredning som företagits i föreliggande uppsats tyder på att det i skrivande stund enbart 
är gäldenären eller dess företrädare som är behöriga att överklaga ett konkursbeslut. Således 
kan konstateras att de enda som kan överklaga konkursbeslutet är de som ansökte om 
konkursen. I de fall en bostadsrättsförening eller ett aktiebolag försätts i konkurs på felaktiga 
grunder är det, enligt min mening, av största vikt att någon annan än de som ansökte om 
konkursen faktiskt ska ha möjligheten att kunna motsätta sig beslutet och kunna visa att 
verksamheten de facto inte är på obestånd och därmed inte bör försättas i konkurs.  
 
5.5 Presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL 
 
Som ovan redogjorts för är det i dagsläget tillräckligt med att endast firmatecknarna i en 
bostadsrättsförening ansöker om att verksamheten ska försättas i konkurs vid tingsrätten, detta 
trots att beslutet om att ansöka om konkurs varken är förankrat i stämman eller styrelsen. 
Avseende behörigheten att ansöka om konkurs är således tingsrättens enda uppgift att 
kontrollera att personen som ansöker är registrerad som firmatecknare i föreningsregistret hos 
Bolagsverket. Vidare är tingsrättens uppgift att bedöma huruvida bostadsrättsföreningen är på 
obestånd eller inte, dvs. om grund för konkurs föreligger. När en konkursansökan görs av 
gäldenären själv har tingsrätten att följa presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL som stadgar att 
en gäldenärs uppgift om obestånd ska godtas, om det inte föreligger särskilda skäl att vidare 
pröva frågan om obestånd. Särskilda skäl kan anses som ett tämligen diffust begrepp som inte 
redogörs för närmare i lagtexten. I förarbetena har dock uttryckts två situationer där särskilda 
skäl föreligger. Den ena situationen är när det råder delade meningar inom gäldenärsbolaget, 
eller föreningen, avseende om obestånd föreligger eller inte. Om en sådan situation bringas till 
rättens kännedom utgör det skäl för rätten att särskilt pröva frågan om obestånd, dvs. inte 
presumera att gäldenären är på obestånd. Mot detta måste dock ställas det faktum att det i 
normalfallet inte åvilar konkursdomaren någon undersökningsplikt vid konkursansökningar.  

I sammanhanget är resonemangen i NJA 2012 s. 97 intressanta. I förevarande fall förelåg 
just delade meningar inom bolaget avseende bolagets insolvens. Tingsrätten saknade dock 
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denna information, varför ansökan om konkurs beviljades utan vidare utredning av 
obeståndfrågan och bolaget försattes i konkurs. Majoriteten i högsta domstolen framhöll att 
tingsrätten i allmänhet inte ska ifrågasätta gäldenärens egna uppgift om att denne är på 
obestånd, såvida det inte föreligger särskilda skäl. I de fall det råder delade meningar angående 
bolagets insolvens bör emellertid tingsrätten alltsomoftast särskilt pröva frågan om insolvens. 
Tingsrätten i förevarande fall saknade dock information om att samstämmighet inom styrelsen 
inte förelåg, varför tingsrättens handläggning ansågs riktig.  

Enligt min mening är högsta domstolens uttalande i NJA 2012 s. 97 ett talande exempel på 
att lagstiftningen, i och med 2 kap. 7 § KonkL, lämnats tämligen öppen för felsteg. Efter 
studerande av lagtext, förarbeten och praxis står det klart att det, i de fall det råder oenigheter 
inom en förening eller ett bolag, föreligger särskilda skäl för rätten att pröva frågan om 
obestånd. Parallellt med detta framkommer även att tingsrätten i normalfallet inte har någon 
undersökningsplikt och i de fall rätten inte får kännedom om att det råder delade meningar 
avseende insolvensfrågan, är rättens korrekta handlande att presumera att gäldenärens uppgift 
om obestånd är korrekt. Enligt nuvarande lagstiftning är det således komplicerat för rätten att 
känna till när en utökad undersökning i obeståndfrågan bör ske. Det är vidare i stort sätt omöjligt 
för rätten att få kännedom om att det verkligen är stämmans eller styrelsens uppfattning att 
rättssubjektet verkligen är på obestånd och därmed ska försättas i konkurs. Med anledning härav 
kan presumtionsregeln i 2 kap. 7 § KonkL idag ses som tämligen verkningslös. Enligt min 
mening vore en tämligen enkel lösning på problemet att införa ett krav på att ett stämmo- eller 
styrelsebeslut, vilket ger uttryck för stämmans och styrelsens uppfattning avseende obestånds-
frågan, bifogas konkursansökan i de fall föreningen eller bolaget inte företräds av styrelsen i 
sin helhet. Genom att beslutsunderlag från stämman eller styrelsen ska bifogas konkursansökan 
får rätten per automatik en naturlig insikt i om det råder sådan oenighet inom verksamheten 
som bör föranleda en vidare prövning av obeståndsfrågan.164  

Med grund i det nu nämnda skulle innebörden av rekvisitet särskilda skäl i 
presumtionsregeln 2 kap. 7 § KonkL bli tämligen lättare för tingsrätten att pröva. Tingsrätten 
skulle då få all information den behöver för att avgöra om en vidare prövning av obestånds-
frågan är aktuell. Därmed minskar risken att eventuella kuppartade konkursansökningar, där 
verksamheten de facto inte är på obestånd, faller genom stolarna i tingsrättens handläggning. 
Ett annat sätt att förebygga problemen med rekvisitet särskilda skäl vore att utöka tingsrättens 
undersökningsplikt vid konkursansökningar. Den störta nackdelen med detta sätt är att det går 
rakt emot vad lagstiftaren avsåg att syftet med presumtionsregeln skulle vara, nämligen att inte 
fördröja behandlingen eller tynga handläggningen av konkursansökningar. Att istället införa 
reglering avseende att beslutsunderlag ska bifogas konkursansökan skulle både underlätta och 
effektivisera handläggningen av konkursansökningar, vilket även går hand i hand med det syfte 
lagstiftaren uppställer för utformningen av 2 kap. 7 § KonkL.  
 
  

                                                
164 Jfr Lindskogs resonemang i NJA 2012 s. 97, se även avsnitt 4.5.3.  
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5.6 Risker med att bo i en bostadsrätt – ett konkursrättsligt perspektiv  
 
Om en bostadsrättsförening försätts i konkurs kan det få betydande konsekvenser för samtliga 
involverade, inte minst de enskilda bostadsrättshavarna. I 9 kap. 29 § BRL respektive 18 kap. 
10 § LEF anges, som ovan nämnts, rättsverkan av en konkurs. Nämligen att om en förening är 
försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen upplöst när konkursen 
avslutas. Vidare anges i 7 kap. 33 § BRL att för de fall huset, i vilket lägenheten finns, överlåts 
eller säljs exekutivt upphör bostadsrätten att existera. I paragrafens andra stycke stadgas att ett 
skriftligt hyresavtal ska anses ingånget mellan den nya ägaren av fastigheten och den före detta 
bostadsrättshavaren. Vid en konkurs förlorar således bostadsrättshavaren sin bostadsrätt men 
kan troligen bo kvar som hyresgäst.165 Bostadsrättshavaren kan vidare komma att förlora hela 
den köpeskilling som erlagts för bostadsrätten och samtidigt tvingas erlägga både amorteringar 
och räntor fullt ut till kreditgivaren för eventuella lån som tagits för att ha råd att finansiera 
lägenhetsköpet. Detta trots det faktum att den före detta bostadsrätten efter konkursen har 
omvandlats till en hyresrätt som inte betingar något som helst ekonomiskt värde. Vad som en 
gång har varit både en säkerhet och tillgång för bostadsrättshavaren blir istället en bostadsrätt 
som inte längre existerar. Med tanke på att en bostadsrättslägenhet idag inte sällan säljs för 
mångmiljonbelopp kan konstateras att de ekonomiska konsekvenserna för den enskilde 
bostadsrättshavaren blir minst sagt förödande och långvariga. Att det kan bli mycket 
omfattande konsekvenser av att någon ansöker om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs 
är paret R.R:s fall ett lysande exempel på.  

En faktor som skulle kunna skapa gynnsammare förutsättningar för den enskilde 
bostadsrättshavarens ekonomiska situation i de fall bostadsrättsföreningen försätts i konkurs är 
de skatterättsliga konsekvenserna. Vid en konkurs anses bostadsrätten avyttrad för noll kronor 
och det kan ge upphov till förlustavdrag. Uppstår en realisationsförlust vid försäljning av en 
bostadsrätt är nämligen denna avdragsgill med 50 procent i inkomstslaget kapital. I 
sammanhanget bör dock påpekas att de allra flesta människor inte har så stora belopp i 
inkomstslaget kapital som förlusten kan dras av mot. Enligt min mening är således de 
skatterättsliga konsekvenserna ofta en föga lindring i den enskilde bostadsrättshavarens 
ekonomiska situation.  

Efter att en bostadsrättsförening försätts i konkurs föreligger inga hinder mot att en ny 
bostadsrättsförening bildas i den aktuella fastigheten. Både en ny förvärvare och de före detta 
medlemmarna i föreningen har möjligheten att bilda en ny bostadsrättsförening. Författaren kan 
emellertid urskilja vissa försvårande omständigheter att detta skulle kunna ske. Att en ny 
förvärvare skulle vilja starta upp en ny bostadsrättsförening kan ses som osannolikt då det rent 
ekonomiskt skulle gynna vederbörande mer att istället erhålla hyror för hyresrättslägenheter 
varje månad. Att de före detta medlemmarna i föreningen tillsammans skulle bilda en ny 
bostadsrättsförening och förvärva fastigheten kan även det te sig problematiskt, detta då 
medlemmarna högst sannolikt redan är högt belånade och därmed kan få det svårt att finansiera 
köpet av fastigheten.  

På 1990-talet var det främst bostadsrättsföreningarna och inte de enskilda medlemmarna 
som var högt skuldsatta.166 När föreningen gick i konkurs var det således främst banksystemet 
som tog förlusterna. Idag är det dock de enskilda medlemmarna som är högt belånade och får 
ta smällen när den kommer. Att belåningen har flyttats från bostadsrättsföreningen till den 
enskilde bostadsrättshavaren är ett tecken på att bostadsmarknadens villkor har förändrats men 
att BRL misslyckats hänga med i utvecklingen och anpassa sig till dagens verklighet. Med dessa 
rådande villkor på bostadsrättsmarknaden är det enligt min mening av största vikt att den 
enskilde bostadsrättshavaren i högre grad skyddas. Utredningen i SOU 2017:31 om ett stärkt 
konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden tyder även den på att bostadsrättshavare är en grupp 
som är att anses som särskilt skyddsvärda. Utredningen tar emellertid inte upp frågan om vad 
                                                
165 Se avsnitt 4.4.  
166 Se avsnitt 4.4.  
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som gäller för bostadsrättsföreningar vid ansökan om konkurs. Enligt min mening är detta en 
fråga som i allra högsta grad bör beröras i en utredning om att stärka skyddet på bostadsrätts-
marknaden.167 

Författarens uppfattning är att det råder en bristande kunskap hos gemene man vad gäller 
hur en bostadsrättsförening kan försättas i konkurs och framförallt vad konsekvenserna av 
detsamma blir. Avsaknaden av bostadsrättsköpares kunskap och information kring vad som 
gäller i de fall en bostadsrättsförening går i konkurs kan innebära att köpet av en bostadsrätt 
blir ett stort ekonomiskt risktagande, med hänsyn till den ofta höga skuldsättningsgraden. Med 
anledning härav måste det anses vara av vikt att i vart fall på ett bredare plan informera om 
riskerna och konsekvenserna av att en bostadsrättsförening går i konkurs.  

Vad som hittills anförts i förevarande avsnitt är ytterligare bevis på att det är högst aktuellt 
att handläggningen av ett konkursärende går korrekt till och att en konkursansökan beviljas på 
rätt grunder. Med grund i de förödande ekonomiska konsekvenser som kan drabba den enskilde 
bostadsrättshavaren vid bostadsrättsföreningens konkurs är det minst sagt rimligt att 
problematiken tas på allvar av lagstiftaren.  
 
5.7 En väg till förbättring?  
 
5.7.1 Behövs ett förtydligande i lagtext? 
 
I ljuset av vad som hittills redogjorts för i denna framställning kan konstateras att det enligt 
rådande reglering, eller kanske mer korrekt uttryckt icke-reglering, räcker med att endast 
föreningens firmatecknare ansöker om föreningens konkurs. Detta utan att beslutet om att 
ansöka om konkurs är förankrat i varken stämman eller styrelsen. Vidare kan uppfattningen 
sägas vara att det endast är stämman eller styrelsen som har befogenheten att fatta beslut om att 
ansöka om konkurs. Problematiken bottnar emellertid i den bristande regleringen avseende 
behörighet och befogenhet som tillåter att även särskilda firmatecknare ansöker om konkurs, 
trots att de då anses överskrida sin befogenhet. Enligt min mening är det tydligt att den lösning 
som gällande rätt vilar på i skrivande stund inte är harmonisk. Den särskilde firmatecknarens 
behörighet framstår i offentlighetens ljus som fulladdad med makt, när densamme i själva 
verket lider av en haltande befogenhet. Dagens reglering – eller icke-reglering – vad gäller hur 
en bostadsrättsförening kan ansöka om konkurs lämnar utrymme för att bostadsrättsföreningar 
kan försättas i konkurs på falska grunder eller genom en annan typ av kuppartad ansökan. Med 
anledning härav finner författaren det högst önskvärt att lagstiftningen på området förtydligas, 
varför reformförslag diskuteras i det följande.  
 
5.7.2 Reformförslag  
 
Av den utredning som företagits i föreliggande uppsats kan konstateras att en särskild 
firmatecknare helt saknar befogenhet att på egen hand besluta om att ansöka om att försätta 
bostadsrättsföreningen i konkurs. Med anledning härav borde vederbörandes inställning i 
obeståndsfrågan lämnas helt utan bevisbetydelse vid tingsrättens tillämpning av 2 kap. 7 § 
KonkL. I de fall en bostadsrättsförening inte företräds av styrelsen i sin helhet bör det krävas 
att det till konkursansökan ska bifogas ett styrelsebeslut, eller än hellre ett stämmobeslut, vilket 
ger uttryck för styrelsens eller stämmans uppfattning i obeståndsfrågan. Detta skulle medföra 
att innebörden av rekvisitet särskilda skäl i presumtionsregeln 2 kap. 7 § KonkL blir avsevärt 
lättare för tingsrätten att pröva. Vidare skulle denna lagändring förhindra att 
bostadsrättsföreningar försätts i konkurs på andra grunder än att verksamheten är på obestånd. 
Enligt min mening bör detta lagförslag ha sin plats i konkurslagen. Konkurslagen är tillämplig 
                                                
167 Jfr Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förenings (Bostadsrätternas) remissvar avseende SOU 
2017:31, dnr Ju2017/ 03881/L1, angående detta se avsnitt 4.3. 
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på samtliga bolagsformer. Som denna utredning visat återfinns problematiken om vem som är 
behörig att ansöka om att försätta verksamheten i konkurs i såväl bostadsrättsföreningar som 
aktiebolag, varför ett införande i konkurslagen vore fördelaktigt. Detta eftersom förslaget på 
det viset enbart behöver utredas en gång, för en lag. Lagförslaget kan även med fördel införas 
i konkurslagen eftersom bestämmelser om konkursansökans formalia redan återfinns i 
densamma. Vid införande av förevarande lagförslag i konkurslagen är det enligt författarens 
mening fördelaktigt att införandet sker i konkurslagens andra kapitel, som redan innehåller 
bestämmelser gällande konkursansökan och konkursbeslutet. Hur en ansökan av gäldenären går 
till samt vad som ska bifogas ansökan stadgas i 2 kap. 3 § KonkL. Därmed är det befogat att 
utöka denna bestämmelse med förslaget om att beslutsunderlag från styrelsen eller stämman 
ska bifogas konkursansökan i de fall en juridisk person ansöker om att bli försatt i konkurs. 
Bestämmelsen skulle förslagsvis kunna ha följande lydelse.  
 

Ansöker en juridisk person om att bli försatt i konkurs, skall till 
ansökningshandlingen fogas beslutsunderlag från styrelsen eller stämman. Av 
beslutsunderlaget skall verksamhetens uppfattning i obeståndsfrågan framgå.   

 
Vidare krävs det enligt författarens mening ett förtydligande i BRL om hur beslut om att ansöka 
om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs ska fattas. Som utredningen i denna uppsats 
påvisat är den rådande uppfattningen att det är de beslutande organen i en bostadsrättsförening, 
dvs. styrelsen och föreningsstämman, som har befogenhet att besluta om att en konkursansökan 
ska inges till tingsrätten. Då föreningsstämman är en bostadsrättsförenings högsta beslutande 
organ vore det lämpligt att frågan om konkurs beslutas på en extra insatt stämma, som styrelsen 
kallar till. Det vore vidare lämpligt att beslut om att ansöka om konkurs fattas på samma sätt 
som beslut om frivillig likvidation fattas. Beslut om att föreningen ska ansöka om konkurs kan 
dock vara av så pass brådskande karaktär att en extra stämma inte hinner hållas. Beslut om att 
ansöka om konkurs bör därför i de brådskande fallen även kunna fattas av styrelsen. Ett krav 
borde då vara att mer än hälften av samtliga styrelseledamöter godkänner förslaget om att 
ansöka om konkurs för att detsamma ska vara giltigt. Vidare bör det ställas krav på att beslutet 
om att ansöka om konkurs föregås av information till samtliga medlemmar, tillika 
bostadsrättshavare, i föreningen så att de har möjligheten att motsätta sig ett sådant beslut. 
Enligt 1 kap. 1 § andra stycket BRL stadgas att LEF tillämpas även i fråga om bostadsrätts-
föreningar. För att undgå onödiga utredningar vad gäller detta lagförslag förespråkar författaren 
att det är tillräckligt att förslaget införs i LEF. På så sätt omfattas alla ekonomiska föreningar, 
inklusive bostadsrättsföreningar, av den nya bestämmelsen. Författaren vill föreslå att 
bestämmelser om hur ett beslut om konkursansökan ska fattas med fördel borde ges ett eget 
avsnitt i LEF för att i möjligaste mån undvika oklarheter. Bestämmelsen skulle förslagsvis 
kunna ha följande lydelse. 
 
 

Förslag om att ansöka om konkurs skall väckas av styrelsen. Förslaget skall sedan 
tas upp på en extra insatt föreningsstämma så snart det är möjligt. 
Föreningsstämman skall då besluta om konkurs. Ett beslut om konkurs är giltigt om 
samtliga röstberättigade i föreningen har röstat för det. Beslutet är även giltigt om 
det har fattats på två varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar 
av de röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det 
tas in längre gående villkor.  

 
Är beslut om att ansöka om konkurs av så pass brådskande karaktär att en 
föreningsstämma inte hinner hållas, får styrelsen, med godkännande från minst 
hälften av samtliga styrelseledamöter, besluta om att ansöka om konkurs. 
Information om beslutet skall genast gå ut till samtliga medlemmar i föreningen. 
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I anslutning till nu förslagna bestämmelse bör även införas en bestämmelse om vem som rent 
praktiskt är behörig att inge konkursansökan till tingsrätten. Som ovan nämnts är det styrelsen 
i en bostadsrättsförening som företräder föreningen och tecknar dess firma. Det är således 
styrelsen som har rätt att ingå eller företa andra rättshandlingar å föreningens vägnar. Många 
gånger är det dock opraktiskt att en rättshandling företas av hela styrelsen, som e.g. när en 
konkursansökan ska inges till tingsrätten. Med anledning härav kan därför ett förtydligande i 
lagtext om vem som är behörig att inge konkursansökan till tingsrätten anses önskvärt. Dock 
bör påpekas att om kravet att beslutsunderlag från styrelsen eller stämman ska bifogas 
konkursansökan införs i konkurslagen torde innebörden av vem som rent fysiskt lämnar 
konkursansökan få en mindre betydelse. Det bör dock gälla att den som inlämnar 
konkursansökan, sedan den dag då beslut om konkursansökan fattades, är registrerad som 
behörig i föreningsregistret. Registreringskravets syfte är att säkerställa att ingen obehörig 
person kan ansöka om konkurs.  

Vidare hör till problematiken i föreliggande framställning vem som är behörig att överklaga 
ett konkursbeslut. Med tanke på de konsekvenser som den enskilde bostadsrättshavaren kan 
drabbas av i och med att bostadsrättsföreningen går i konkurs är det enligt författarens mening 
rimligt att bostadsrättshavarna ges en ärlig chans att motsätta sig ett sådant beslut. Regleringen 
bör således ändras till att fler än enbart gäldenären och dess ställföreträdare har rätt att klaga på 
konkursbeslutet. Enligt min mening bör medlemmarna, tillika bostadsrättshavarna, i 
bostadsrättsföreningen i fråga även de ges denna rätt att klaga. Ett införande av ett krav på att 
beslutsunderlag från styrelsen eller stämman ska bifogas konkursansökan skulle dock kunna 
medföra att frågan om att överklaga ett konkursbeslut närmast skulle kunna ses som en icke-
fråga. Detta med tanke på att det då inte vore möjligt att en förening försätts i konkurs på 
felaktiga grunder eller genom en annan typ av kuppartad ansökan. Medlemmarna i föreningen 
skulle även bli informerade på ett annat sätt i och med den förslagna regleringen, varför behovet 
av att överklaga ett konkursbeslut drastiskt kan tänkas minska.  
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6. Slutsats och några avslutande ord  
 
6.1 Slutsats   
 
Som poängterats flertalet gånger genom uppsatsens gång kan inlämnandet av en konkurs-
ansökan gällande en bostadsrättsförening skapa vid problematik. I lagtext är det oklart vem 
som, i en bostadsrättsförening, har behörighet respektive befogenhet att ansöka om att 
föreningen ska försättas i konkurs. Uppfattningen är dock att det endast är stämman eller 
styrelsen som har befogenheten att fatta beslut om att ansöka om bostadsrättsföreningens 
konkurs. Rådande reglerings brister avseende behörighet respektive befogenhet möjliggör 
emellertid att även särskilda firmatecknare på eget bevåg kan ansöka om föreningens konkurs, 
detta trots att vederbörande i dessa fall överskrider sin befogenhet. I sammanhanget har det 
också varit av intresse att utreda vem som har talerätt avseende att överklaga ett konkursbeslut. 
Av den utredning som företagits i föreliggande uppsats kan fastslås att det i skrivande stund 
enbart är gäldenären eller dess ställföreträdare som har talerätt och således behörighet att 
överklaga ett konkursbeslut. Det kan vidare konstateras att presumtionsregeln i 2 kap. 7 § 
KonkL innebär att de uppgifter om obestånd som lämnats av gäldenären i de flesta fall ska tas 
för gott. Någon vidare prövning av obeståndsfrågan företas i regel inte av tingsrätten, såvida 
det inte föreligger särskilda skäl. Enligt nuvarande reglering är det komplicerat för rätten att 
känna till när en utökad undersökning av obeståndfrågan bör ske, varför presumtionsregeln idag 
kan ses som tämligen verkningslös. Tingsrättens snäva utredningsskyldighet har härvid 
resulterat i att verksamheter försatts i konkurs, trots att obestånd inte nödvändigtvis har 
förelegat. Dagens bristande reglering möjliggör vidare att bostadsrättsföreningar kan sättas i 
konkurs på felaktiga eller falska grunder eller genom en annan typ av kuppartad ansökan som i 
sin tur kan tänkas föranledd av en pågående tvist inom föreningen.  

För att undvika fortsatt problematik är en förändring påkallad. I linje härmed har en del av 
syftet med framställningen varit att undersöka huruvida lagstiftningsåtgärder av någon art är 
påkallade för att förtydliga vad som gäller vid ansökan om att en bostadsrättsförening ska 
försättas i konkurs. Av den utredning som företagits inom ramen för denna uppsats kan 
konstateras att det föreligger ett stort behov av att främst förtydliga vad som bör anses utgöra 
en giltig konkursansökan. Förslagsvis bör det till konkursansökan ställas som krav att det 
bifogas beslutsunderlag i form av ett styrelsebeslut, eller än hellre ett stämmobeslut, som ger 
uttryck för styrelsens eller stämmans uppfattning i obeståndsfrågan. För det andra är ett 
förtydligande om hur ett sådant beslutsunderlag ska komma till stånd påkallat. Då förenings-
stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ vore det lämpligt att frågan om 
konkurs beslutas på en extra insatt stämma, som styrelsen kallar till. För de fall beslut om att 
föreningen ska ansöka om konkurs är av sådan brådskade karaktär att en extra stämma inte 
hinner hållas, bör styrelsen emellertid tillåtas fatta beslutet. För det tredje fordras ett 
förtydligande i lag om vem som de facto är behörig att inge denna konkursansökan med 
tillhörande beslutsunderlag. Tills sist är det med tanke på de konsekvenser som den enskilde 
bostadsrättshavaren kan drabbas av i och med föreningens konkurs, påkallat att ge 
bostadsrättshavarna en ärlig chans att kunna motsätta sig konkursbeslutet. Fördelaktigt vore 
därför att ändra regleringen till att fler än enbart gäldenären och dess ställföreträdare har rätt att 
klaga på nu nämnda beslut.  

Att det saknas uttryckliga regler kring vem som, i en bostadsrättsförening, är behörig att 
ansöka om att försätta föreningen i konkurs medför stora och långtgående konsekvenser av 
ekonomisk art för den enskilde bostadsrättshavaren. I de fall en bostadsrättsförening försätts i 
konkurs blir konsekvensen för bostadsrättshavaren att den totala köpeskilling som erlagts för 
bostadsrätten kan gå förlorad. Det innebär vidare att de eventuella lån som inte sällan uppgår 
till mångmiljonbelopp och som finns kvar hos kreditgivaren ska fortsätta att erläggas med 
amorteringar och räntor fullt ut, detta trots att den före detta bostadsrätten nu omvandlats till en 
hyresrätt som inte betingar något som helst ekonomiskt värde.  
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Uppsatsen utmynnar i att lagstiftningsåtgärder på ovan nämnda punkter bör ske och att detta i 
så fall skulle medföra betydande fördelar för såväl bostadsrättsföreningar, de enskilda bostads-
rättshavarna som de tingsrätter som ska handha konkursärendena. Att skyddet för den enskilde 
bostadsrättshavaren är så ihåligt att det kan leda till personliga katastrofer är en tydlig indikation 
på att en förändring i lag är påkallad – och detta skyndsamt.  
 
6.2 Några avslutande ord 
 
I såväl förarbeten som i flertalet rättsfall har det under de senaste åren konstaterats att det 
borde krävas att beslutsunderlag från styrelsen eller stämman, som ger uttryck för 
styrelsens eller stämmans uppfattning i obeståndsfrågan, ligger till grund för en giltig 
konkursansökan gällande verksamheten. Med anledning härav är det ytterst märkligt att 
krav på detta ännu lyser med sin frånvaro i den svenska lagstiftningen. Den svenska 
rättsordningen eftersträvar rättssäkerhet och förutsebarhet. Att dagens reglering är så pass 
bristande avseende vem som har behörighet respektive befogenhet att ansöka om att 
försätta en bostadsrättsförening i konkurs, går enligt författarens mening inte i linje med 
denna strävan mot en rättssäker och förutsebar rättsordning. För att uppnå rättssäkerhet 
och därmed förutsebarhet är det mer än nödvändigt att nya, förtydligande lagbestämmelser 
införs så att uppfattningen därmed ändras från att beslutsunderlag från styrelsen eller 
stämman borde finnas, till att beslutsunderlag måste bifogas konkursansökan. 
Avslutningsvis vill författaren använda sina sista ord i framställningen till att rikta en 
uppmaning till lagstiftaren; ta denna regelbrist på allvar och inför omedelbart tydliga 
lagbestämmelser för vad som ska gälla vid en ansökan om konkurs avseende en 
bostadsrättsförening.  
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  Bilaga 1 

 

 
Intervjufrågor till paret R. R.  
 

- Vill ni berätta vad som hände i ert fall?  
 

- I ert fall, vad hände med föreningens egendom i konkursen?  
 

- Fick ni som bostasdrättshavare någon information om att föreningen skulle ansöka om 
konkurs? 

 
- Vad skulle ni säga är de primära bristerna med regleringen kring hur en 

bostadsrättsförening kan försättas i konkurs?  
 

- Vilka blev de primära konsekvenserna för er, som enskilda bostadsrättshavare, av att 
er bostadsrättsförening försattes i konkurs?  
 

- Överklagades konkursbeslutet och i så fall, vilken utgång fick det?  
 

- Har ni några övriga aspekter ni vill berätta om men hänsyn till den problematik som 
föreligger på området? 



  Bilaga 2 
 

 

Konkursstatistik  
 
Antal konkurser i SNI  68204 - Förvaltning i bostadsrättsföreningar1 

 
Datum då bostadsrättsföreningen upphört (År) Antal konkurser  
2009 16 
2010 30 
2011 29 
2012 12 
2013 21 
2014 44 
2015 37 
2016 20 
2017 4 
2018 16 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Information erhållen per mejl från Statistiska centralbyrån (SCB), 2019-05-10. 


