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Vad är Akademien  
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Akademien för insolvensrätt 
har flera syften:

Vem riktar sig  
Akademien för  
insolvensrätt till?
Akademien vänder sig till såväl forskare i  
juridik och företagsekonomi, som till andra  
som är intresserade av insolvensrättsliga frågor,  
såsom advokater, domare, åklagare, kronofogdar, 
revisorer och studenter. Det finns en förhoppning 
att akademien ska uppmuntra framtidens jurister 
och ekonomer att intressera sig för ämnet insol-
vensrätt med ett brett anslag.

Det Akademiska rådet 
för insolvensrätt
I det akademiska rådet ingår Marie Karlsson-Tuula, 
professor i civilrätt på Handelshögskolan vid  
Karlstads universitet tillika föreståndare. Övriga  
ledamöter är Annina H. Persson, professor  
i civilrätt, Örebro universitetet, Johan Lorentzson, 
ekonomie doktor på Handelshögskolan vid  
Karlstads universitet, Nick Dimitrievski, juris 
doktor på Handelshögskolan vid Karlstads  
universitet, Rolf Åbjörnsson, advokat, egen  
byrå i Stockholm och Christian Andersch,  
advokat, Rosengrens advokatbyrå i Göteborg.

Medlemmar
Alla som är intresserade av Akademiens  
verksamhet kan ansöka om medlemskap.  
I medlemskapet ingår inloggningsmöjligheter  
för att ta del av Akademiens material.
 

Akademien för insolvensrätt samlar kompetens 
från rättsvetenskap och företagsekonomi för  
att utveckla och stärka forskning, utbildning  
och samverkan kring området insolvensrätt. 
Akademien har bildats för att öka fokus på  
insolvensrätt och förbättra förutsättningarna  
för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och 
företagsekonomi. Med insolvensrätten som  
utgångspunkt behandlas även ämnesområden 
som är nära förknippade, bland annat avtals-, 
köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot  
borgenärer och andra angränsande brott.

Företagsekonomi har stor relevans för de insol-
vensrättsliga förfarandena företagsrekonstruktion, 
konkurs och skuldsanering, bland annat när det 
gäller likviditetsfrågor, kreditgivning, värderings-
principer och hur man ska återfå lönsamheten i 
ett företag rent företagsekonomiskt. Vidare har 
företagsekonomi bland annat relevans för mark-
nadsföring och organisationsstrukturer som 
utgör viktiga parametrar vid uppstart av företag. 
Entreprenörskap har blivit en central fråga för EU, 
som särskilt under senare tid undersöker hur man 
kan underlätta för att starta och driva små och 
medelstora företag i Sverige och EU.

Akademien är en plattform för interna och externa 
forsknings- och utbildningsfrågor inom ett flerdis-
ciplinärt område där insolvensrätt och företags-
ekonomi utgör en grund. Forskningsfrågorna har 
ett brett anslag.

Akademien knyter samman såväl seniora forskare 
som mer juniora postdoc-forskare och doktoran-
der. Den ger även möjlighet att knyta doktorander 
till universitetet, utveckla fortsatt forskning inom 
området och stärka kopplingen till Handelshög-
skolans utbildningar.

Akademien arrangerar konferenser och åter- 
kommande seminarier med olika teman för alla 
som är intresserade av ämnet.


