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Sammanfattning 
 

Företagsrekonstruktion är ett speciellt insolvensrättsligt förfarande som ger en näringsidkare 
med betalningssvårigheter möjlighet att genom ett särskilt förfarande rekonstruera sin 
verksamhet. Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764), LFR, började tillämpas i september 
1996 och har således varit i kraft i över tio år.  

Vid en företagsrekonstruktion ska en utsedd rekonstruktör hjälpa företagets ledning att få 
företaget på ”fötter igen”. Rekonstruktören tar således inte över ledningen av företaget som en 
konkursförvaltare tar över och leder ett konkursbo.  

Konkurslagstiftningen bygger på principen att alla tillgångar en skuldsatt gäldenär har tas 
om hand i ett konkursbo och används för att betala av skulder som gäldenären har. 
Konkursinstitutets funktion är således att fördela gäldenärens tillgångar bland borgenärerna så 
att borgenärerna delar den uppkomna förlusten lika och proportionellt med hänsyn till 
fordringarnas storlek. 

Gäldenären förlorar genom konkursbeslutet rådigheten över sin egendom och sin rättsliga 
förmåga att förfoga över egendomen genom att ingå förbindelser som kan göras gällande i 
konkursen. Istället tar konkursförvaltaren helt över ledningen av företaget under 
konkursförfarandet. En förvaltare ska enligt lag ha den särskilda insikt och erfarenhet som 
uppdraget kräver, men det finns även ett krav på att förvaltaren även i övrigt ska vara lämplig 
för uppdraget. 

Konkursförvaltare står under tillsyn av tillsynsmyndigheten, TSM och som 
tillsynsmyndighet agerar kronofogdemyndigheten. Det är tillsynsmyndighetens uppgift att 
opartiskt övervaka förvaltningen och då förvaltarna i konkurser. 

Förvaltaren i en konkurs har även ett skadeståndsrättsligt ansvar. Förvaltaren är skyldig att 
ersätta de skador han vållat konkursboet, en enskild borgenär, gäldenären men även tredje 
man. Skadeståndsansvaret bygger på culpaprincipen och gäller både sak- och personskada och 
ren förmögenhetsskada. 

En företagsrekonstruktör har till uppgift att undersöka om verksamheten i ett 
gäldenärsföretag kan fortsätta helt eller delvis och hur detta ska ske, vilket ger honom en 
central roll i förfarandet. I 2:11 LFR stadgas att rekonstruktören ska ha den särskilda insikt 
och erfarenhet som uppdraget kräver. Han ska ha borgenärernas förtroende och även i övrigt 
vara lämplig för uppdraget. 

Det finns ingen tillsyn över själva förfarandet företagsrekonstruktion och följaktligen ingen 
kontroll över rekonstruktören på det sätt en förvaltare blir kontrollerad under ett 
konkursförfarande. Emellertid finns det tillsyn över området utbetalning av lönegaranti vid 
företagsrekonstruktion enligt Lönegarantilagen (1992:497). 

En tillsyn över rekonstruktörer finns inte i nuläget och inte heller verkar det finnas något 
intresse i den förestående utredningen (kommittédirektiv (Dir. 2007:29) om ett Samordnat 
insolvensförfarande) för en utvidgning av tillsynen. Att det finns en väl utarbetad kontroll 
över förvaltare men inget intresse för motsvarande vid företagsrekonstruktioner är i högsta 
grad förvånande. 

I LFR regleras inte rekonstruktörens ansvar. Frånvaron av en ansvarsreglering liknande 
den i konkurslagen, ska emellertid enligt doktrin, inte tolkas som att lagstiftaren tagit ställning 
i denna fråga. Åsikterna går emellertid isär hur rekonstruktörens ansvar ska bedömas. Viss 
doktrin säger att det är rättstillämpningen som ska avgöra under vilket ansvar en rekonstruktör 
handhar en rekonstruktion medan andra menar att en reglering av rekonstruktörens ansvar bör 
införas i LFR.  

Det är nära till hands att jämföra ett eventuellt ansvar för en rekonstruktör med förvaltarens 
ansvar i konkurser. En förvaltare har skadeståndsansvar gentemot gäldenären, borgenärerna 
och konkursboet för den skada han orsakar när han fullgör sitt uppdrag. 



 

Den stora skillnaden mellan förvaltaren och rekonstruktören är dock, som nämnts, att den 
senare vid en rekonstruktion ska arbeta för att uppnå rekonstruktionens syfte medan 
gäldenärsföretaget fortfarande har visst rådrum. 

Vissa författare inom den juridiska litteraturen på området håller inte med om att 
förvaltarens ansvar ska användas som utgångspunkt vid bedömningen utan anser att 
förvaltarens och rekonstruktörens roller är väldigt olika och betonar att rekonstruktören endast 
anses vara en fristående rådgivare. Det anses att eftersom arbetsuppgifterna för en förvaltare 
respektive en rekonstruktör är så pass artskilda är det fel att anse att de ska ha samma ansvar. 

En fråga som uppkommer i sammanhanget är även hur rekonstruktörens ansvar ska 
anpassas till det ansvar som gäldenärsföretagets ledning har och i vilken utsträckning de 
ordinarie bolagsorganen i ett aktiebolag kan undgå ansvar med hänvisning till att de följt en 
rekonstruktörs råd i en viss situation. 

Vid en eventuell reglering av rekonstruktörers ansvar kommer troligen även andra problem 
uppstå vid bedömningen av en rekonstruktörs ansvar. Detta beror på att det är svårt att 
fastställa hur ingripande roll en rekonstruktör har i en rekonstruktion. Rekonstruktörens roll 
kan skifta från rekonstruktion till rekonstruktion och inte heller sakkunniga på området är 
eniga i denna fråga. 
Om det inte finns ett uttryckligt stöd för rekonstruktörens ansvar i en paragraf eller en 
hänvisning till Konkurslagen (1987:672) eller skadeståndslagen (1972:207) kan resultatet bli 
att gäldenärsföretaget inte känner sig benäget att välja företagsrekonstruktionsförfarandet.  
Istället väljer kanske företaget att kämpa vidare tills det tvingas gå i konkurs.  

Resultatet kan av allt att döma bli att företaget trots allt känner sig tryggare med ett 
konkursförfarande då företaget genom konkursen i alla fall omfattas av ett gammalt beprövat 
förfarande. Detta även om konkursförfarandet gör att både gäldenärsföretaget, borgenärerna 
och ofta staten förlorar mer genom konkursen än om företaget rekonstrueras. 

Under våren 2007 har det fastställts att en utredning ska tillsättas där utredningen bl.a. har 
till uppgift att se över rekonstruktörens ansvar. Detta kan möjligtvis göra att en 
ansvarsreglering för rekonstruktörer blir verklighet inom en inte allt för avlägsen framtid.  
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1 Inledning  
 

1.1 Problembakgrund  

Insolvensrätten finns bl.a. till för att skapa instrument för en effektiv hantering av 
krisdrabbade företag. En väl fungerande insolvensrätt skapar gynnsammare förutsättningar för 
företagande som i sin tur främjar näringslivet och inverkar positivt på marknader.  

I Sverige finns olika reglerade förfaranden som kan användas när företag fått ekonomiska 
problem och behöver hjälp för att ta sig ur situationen. Det mest kända förfarandet är 
troligtvis konkursförfarandet som går ut på att omvandla ett krisdrabbat företag till likvida 
medel som sedan fördelas till företagets borgenärer.  
 Det finns emellertid även ett förfarande som återskapar och ger företag med en gångbar 
affärsidé en ny chans att bli vinstgivande. Detta förfarande kallas företagsrekonstruktion.   

Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) LFR började tillämpas i september 1996 och 
har således varit i kraft i över tio år.  

Vid en företagsrekonstruktion ska en utsedd rekonstruktör hjälpa företagets ledning att få 
företaget på ”fötter igen”. Rekonstruktören tar följaktligen inte över ledningen av företaget 
som en konkursförvaltare tar över och leder ett konkursbo. Dock har rekonstruktören mycket 
att säga till om i gäldenärsföretaget under rekonstruktionsförfarandet. Det är rekonstruktören 
som ska vägleda företagsledningen i rätt riktning så att företaget åter kan bli lönsamt och inte 
som en konkursförvaltare omvandla företaget till likvida medel i konkurs.  

Det kan därför förväntas att det för en rekonstruktör ställs förhållandevis höga krav på 
dennes skicklighet och kompetens. Det kan även vara rimligt att tro att rekonstruktören 
arbetar under någon sorts ansvar då denne utför sitt uppdrag. Företagsrekonstruktion är ett 
förfarande som genom sitt tillvägagångssätt är väldigt ingripande i ett företags verksamhet. En 
ändamålsenlig uppgift för staten torde därför även vara att ha en tillsyn och kontroll över 
dessa rekonstruktörer när de utför sitt uppdrag.  
 

1.2 Problemformulering  

Företagsrekonstruktion är ett förfarande som kan ge upphov till mycket granskning och debatt 
och som även kan skapa grund för en mängd olika möjligheter till fördjupning. Nästan 
dagligen hamnar företag i ekonomiska svårigheter och måste ta beslut om hur verksamheten 
ska fortsätta och hur företaget ska ta sig igenom dessa svårigheter. Till sin hjälp för dessa 
företag finns förfarandet företagsrekonstruktion som ett möjligt instrument för att bistå 
företaget då företaget inte längre är vinstgivande. Vid företagsrekonstruktionen hjälper 
rekonstruktören företaget att rekonstruera verksamheten som på så sätt får en ny chans. Det 
kan därför vara av intresse att studera vilken kompetens och vilka uppgifter denna 
rekonstruktör har.  

En naturlig följd är att undersöka vilket ansvar dessa rekonstruktörer har då de utför sitt 
uppdrag under rekonstruktionsförfarandet och om det finns någon som utövar kontroll över 
dessa.  

Det har från flera håll1 ansetts att företagsrekonstruktören och konkursförvaltaren är 
förhållandevis jämförbara och att kraven på rekonstruktören kan beskrivas med utgångspunkt 
från konkursförvaltarens. Därför torde en jämförelse mellan konkursförvaltaren och 

                                                 
1 SOU 1992:113, Lag om företagsrekonstruktion, s. 369 och Hellners, Trygve, Mellqvist, Mikael, Lagen om 
företagsrekonstruktion – en kommentar, 1:a uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1997, s. 102- 103 
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företagsrekonstruktören bli en naturlig studie. En fråga som uppkommer är även varför 
rekonstruktörer inte har något lagstadgat ansvar när konkursförvaltare har det.  

Uppsatsen är därför koncentrerad på följande frågeställningar;  
- Vilken behörighet/befogenhet har rekonstruktören vid en företagsrekonstruktion 

jämfört med konkursförvaltaren vid en konkurs?  
- Vad finns för tillsyn över rekonstruktören under ett rekonstruktionsförfarande? 
- Vad har rekonstruktören för ansvar jämfört med konkursförvaltaren?  
- Om det inte finns något ansvar för rekonstruktörer, bör i så fall 

företagsrekonstruktörens ansvar ha en liknande reglering som konkursförvaltarens, 
eller bör ansvarsregleringen se ut på något annat sätt?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera och undersöka företagsrekonstruktörens roll och ansvar 
och presentera en jämförelse mellan företagsrekonstruktörens och konkursförvaltarens 
ställning. 

Avsikten är därför att undersöka vilka kompetenskrav som uppställs för rekonstruktörer 
vid företagsrekonstruktioner och för konkursförvaltare vid konkurser. Undersökningen avser 
även att granska de uppgifter en rekonstruktör och en förvaltare har under ett 
rekonstruktionsförfarande respektive ett konkursförfarande.  

Dessa granskningar leder fram till studien och analysen av vilket ansvar en rekonstruktör 
och en förvaltare har då de fullgör sitt uppdrag, vidare analyseras hur tillsynen över dessa 
utförs då de fullgör sitt uppdrag. Syftet är även att belysa och analysera de problem som kan 
uppkomma vid ett eventuellt införande av ett ansvar för rekonstruktörer.  
 

1.4 Metod  

Vid en traditionell rättsdogmatisk metod granskas och analyserat existerande källmaterial 
inom området så som lagtext, förarbeten, praxis, doktrin och rättsvetenskapliga artiklar. För 
att uppnå syftet med denna uppsats har således den ofta kallade traditionella juridiska 
metoden använts. Detta har inneburit att de högst rankade rättskällorna, lagar och förarbeten, 
på sedvanligt sätt har studerats först. Ofta har prejudikat stor betydelse när man vill studera 
gällande rätt och analogitillämpning, vilket har inneburit att detta har varit en 
informationskälla. Rekonstruktörers ansvar och tillsyn har emellertid inte fått något speciellt 
utrymme i författningar eller rättspraxis vilket gjort att dessa inte varit den största 
informationskällan för detta arbete. Däremot har frågan berörts i förarbeten och i doktrin. 

Företagsrekonstruktion är ett förfarande som har diskuterats en del i både litteratur och 
artiklar, även om ansvar och tillsyn inte fått något större utrymme. Trots att doktrinen har en 
låg ställning i rättskällornas rangordning kan den dock ofta få ett stort inflytande för såväl 
domstolen som andra praktiker. Doktrinen har bl.a. som uppgift att beskriva den gällande 
rätten. En fördel med att studera denna rättskälla är att den förnyas i takt med samhället vilket 
inte de högre rättskällorna gör på samma sätt.  

Inom doktrinen kan man se olika författares ståndpunkter till bl.a. rekonstruktörers ansvar, 
vilket har gett ett gott underlag för diskussion. Som alltid vid användande av källor bör man 
dock vara källkritisk.   

Uppsatsen i sin helhet innehåller både deskriptiva och normativa delar. De värderande 
delarna har öppet separerats från de beskrivande. 
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1.5 Avgränsning 

Förfarandet företagsrekonstruktion lockar till flera intressanta studier där flera infallsvinklar 
är möjliga. Rekonstruktörens roll, handlingssätt och ansvar under företagsrekonstruktionen 
kommer emellertid att stå i centrum för denna studie.  

Rekonstruktörens roll i en företagsrekonstruktion är ett omdiskuterat ämne vilket gör 
skadeståndsansvar och en kontroll över rekonstruktörer till områden som kan vara föremål för 
mycket diskussion. Fokus kommer därför att ligga på frågan under vilket ansvar en 
rekonstruktör handhar en rekonstruktion av ett företag och vilken tillsyn som 
rekonstruktörerna står under när de fullgör sina uppdrag. Tyngdpunkten kommer emellertid 
att ligga på ansvarsfrågan för rekonstruktörer och vilket sorts ansvar dessa kan ha då de 
fullgör uppdrag. 

Trots att rekonstruktionsförfaranden med rekonstruktörer som handhar förfarandet även 
finns i andra länder idag har denna uppsats begränsats till svenska rekonstruktionsförfaranden 
och dessas reglering. 
 

1.6 Disposition  

För att få en bättre uppfattning om på vilket område uppsatsens studie ligger presenteras kort, 
i kapitel två, den aktuella lagstiftningen. Särskilt den aktuella lagen (1996:764) om 
företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktion kan ses som ett relativt okänt förfarande som 
av allt att döma ofta står i skuggan av det betydligt mer välkända förfarandet konkurs.  

En beskrivning av lagstiftningen redogör därför för lagstiftningens tillkomst, dess syfte och 
dess rättsverkningar. Därefter redogörs även för regleringen vid rekonstruktionsförfarandets 
genomförande och dess avslutning. Detta tjänar som en grund för uppsatsens studium och 
utgör ett värdefullt underlag för bättre förståelse av studien.  
 Därefter följer, i kapitel tre och fyra, en beskrivning av de två uppdragstagarna 
konkursförvaltaren och företagsrekonstruktören. För att underlätta förståelse för 
konkursförvaltarens roll ges även en redogörelse för konkursförfarandet. Redogörelserna för 
de båda uppdragstagarna har en liknande uppbyggnad för att underlätta vid genomläsning och 
för att ge en bättre uppfattning över de båda uppdragstagarnas roller.  Dessa redogörelser 
beskriver de båda uppdragstagarnas befogenhet och behörighet. Redogörelserna innehåller 
även fakta om förvaltares och rekonstruktörers uppgifter under respektive förfaranden och i 
vilken mån de arbetar under ansvar och tillsyn.  
 I kapitel fem lyfts slutligen olika åsikter, främst från doktrin, fram om rekonstruktörens 
ansvar. Redogörelsen visar på de problem som finns vid gränsdragningen av rekonstruktörens 
roll jämfört med de övriga intressenternas roller under ett rekonstruktionsförfarande. Här 
fokuseras även på den problematik som uppstår vid en eventuell ansvarsbedömning av 
rekonstruktörer då åsikterna går isär om hur stort inflytande en rekonstruktör har under ett 
rekonstruktionsförfarande. För att få underlag till ett tänkbart resultat vid bedömning av 
rekonstruktörens ansvar redogörs för rättsfall ur praxis. 
 I diskussionsavsnittet, kapitel sex, lyfts problematiken på olika, i uppsatsen upptagna, 
områden fram och analyseras. Fokus ligger på rekonstruktörens ansvar och på den 
problematik som uppkommer vid en bedömning av detta ansvar. Därefter fastställs, i kapitel 
sju, uppsatsens sammanfattade slutsatser.  
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2 Företagsrekonstruktion och historisk framväxt 
I Sverige finns en rad lagstiftningar för företag och privatpersoner som hamnar i ekonomiska 
trångmål. För fysiska personer som får ekonomiska problem finns skuldsaneringslagen 
(2006:548). För juridiska personer som får ekonomiska problem aktualiseras regler i 
konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, LFR. Utöver dessa 
finns även möjlighet till utmätning av gäldenärs tillgångar genom reglerna i utsökningsbalken 
(1981:774).  

Under en lång tid fanns dock bara ett lagreglerat förfarande som varit inriktat på att hjälpa 
krisdrabbade företag att återfå sin livskraft inom den svenska insolvensrätten. Detta 
förfarande var ackord enligt den dåvarande ackordslagen (1970:847), AckL. Vid sidan av 
ackord har även en informell insolvensbehandling fått stor betydelse, betalningsinställelse. 
Det finns dock inga närmare lagregler om betalningsinställelse och betalningsinställelse 
ensamt ger heller inte något skydd mot säraktioner från borgenärernas sida. Därför skedde 
många rekonstruktioner av företag inom konkursens ramar.2  
 

2.1 Tillkomst  

År 1979 väcktes tanken att ge företag en bättre möjlighet att rekonstrueras då de hamnat i 
ekonomisk kris. Under 1985 kom en rapport från Statens Industriverk som lyfte fram behovet 
av ett nytt rekonstruktionsförfarande som emellertid inte resulterade i något lagförslag.3 

I slutet av åttiotalet uttalades i ett betänkande att det fanns anledning att överväga en 
lagstiftning för företag i kris så att dessa skulle kunna lösa sina problem samtidigt som de 
behöll visst rådrum.4 En insolvensutredning tillsattes som redovisade sitt resultat i 
slutbetänkandet lag om företagsrekonstruktion (SOU 1992:113).  

I utredningen förklarades skälen till fastställandet av en reglering av ett 
rekonstruktionsförfarande. Där fastställdes att det stigande antalet konkurser aktualiserade 
frågor kring det insolvensrättsliga systemets uppbyggnad. Det ansågs att konkurser kan vara 
kostsamma och vara förenade med nackdelar som kapitalförstöring och förlorade 
arbetstillfällen. Detta framkallade ett övervägande om ett alternativt förfarande som skulle 
kunna träda in innan företaget blivit insolvent och på så sätt ersätta konkurs.5 

Den då gällande ackordslagen (1970:847) hade inte visat sig vara ett så effektivt 
instrument som det vid lagens tillkomst förutspåddes och det ansågs att lagen hade betydande 
luckor i regleringen.6  

Betänkandet ledde till att det under hösten 1996 infördes en lagstiftning om 
företagsrekonstruktion.7 

I förarbetena till LFR fastställde regeringen att en ny lag om företagsrekonstruktion 
behövdes då det fanns ett behov av att kunna ge livsdugliga företag en flexibel form för 
rekonstruktion. Detta motiverade regeringen genom att behovet av att kunna rekonstruera 
företag inte borde ske genom konkurs och att det inte räckte att göra ändringar i den 
dåvarande ackordslagen för att uppnå detta.8   

                                                 
2 Hellners/ Mellqvist, s. 20-21 
3 Persson H, Annina, Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, 1:a uppl., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2001, s. 18 
4 LU 1987/88:12, Lagutskottets betänkande om gäldsanering m.m., s. 25 
5 SOU 1992:113, s. 408 ff 
6 Prop 1995/96:5, Lag om företagsrekonstruktion, s. 53 f 
7 Persson H./ Tuula, s. 14 
8 Prop 1995/96:5, s. 56 
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Vid tillkomsten av LFR ändrades flera andra lagar bl.a. förmånsrättslagen (1970:979), för 
att ge förmånsrätt till fordringar i en företagsrekonstruktion.9 Skälet till denna ändring var att 
göra det lättare för gäldenärsföretaget att få ny kredit. En förutsättning är dock att denna 
kredit grundas på en fordran som gäldenärsföretaget avtalat fram med rekonstruktörens 
samtycke.10   

Samtidigt med LFR trädde förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion i kraft. I 
den ges ett antal tillämpningsföreskrifter i anslutning till LFR. 
 

2.2 Syfte med förfarandet 

Företagsrekonstruktion är ett speciellt insolvensrättsligt förfarande som ger en näringsidkare 
med betalningssvårigheter möjlighet att genom ett särskilt förfarande rekonstruera sin 
verksamhet.11  

Den tidigare ackordslagen var inriktad på den ekonomiska uppgörelsen med företagets 
borgenärer och på så sätt främst tillbakablickande till sin karaktär genom att den reglerade en 
redan uppkommen situation. Därför ansågs det i förarbetena att en reformerad ackordslag bl.a. 
därför inte framstod ”som en tillräckligt verksam lösning”.12 

Ett rekonstruktionsförfarande ansågs däremot vara framåtblickande då förfarandet syftar 
till att rädda företags fortsatta verksamhet med beaktande av en lång rad faktorer.13 I 
förarbetena till LFR understryks att de företag som är aktuella för ett 
rekonstruktionsförfarande är de som anses lönsamma. Detta utesluter företag med en 
bristfällig affärsidé, företag som har kapitalbrist som inte kan botas och företag som har en så 
hård konkurrens att de saknar alla förutsättningar att klara sig. Dessa företag ska inte 
rekonstrueras utan istället avvecklas genom konkurs eller på annat sätt. Istället ska företag 
rekonstrueras, som trots att de har en bärkraftig affärsidé, hamnat i svårigheter. I förarbetena 
till LFR ges exempel på både yttre och inre faktorer som företagen kan ha problem med. Till 
de yttre faktorerna hör problem att få nödvändigt riskkapital och till de inre faktorerna hör en 
icke ändamålsenlig organisation, brister i marknadsföringen och bristande kompetens i 
företagets ledning.14  

Det poängteras emellertid att det inte går att använda sig av en uttömmande mall för 
identifiering av företag i kris som kan bedömas vara så livskraftiga att de kan bli föremål för 
en rekonstruering. Detta kommer istället att avgöras av de övriga marknadsaktörerna som är 
involverade i förfarandet genom att dessa tar ställning till om de är villiga att fortsätta att göra 
affärer med företaget efter en rekonstruktion av företaget.15 

I förarbetena till LFR föreskrivs att rekonstruktion av företag har som viktigaste 
utgångspunkt, både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt, att ge företag i kris en 
möjlighet att i ett tidigt skede omstrukturera verksamheten. Detta ska göra att företaget återfår 
livskraft innan krisen har blivit så stor att den enda utvägen är avveckling av verksamheten.16  

Företagsrekonstruktion avser att motverka rekonstruktion i konkurs men detta betyder inte 
att det är uteslutet för företag att rekonstruera sin verksamhet genom konkursförfarandet. Det 
betonas emellertid i förarbetet till LFR att konkursförfarandet bör vara inriktat på avveckling 
av olönsamma företag.17 
                                                 
9 Förmånsrättslag (1970:979) 10 § 1st. och 15§  
10 Hellners/ Mellqvist, s. 36 
11 Prop 1995/96:5, s. 1 
12 A.a. s. 56 
13 A. st. 
14 Prop 1995/96:5, s. 54 
15 A. st. 
16 A. st. 
17 Prop 1995/96:5, s. 54 
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En rekonstruktion kan ske på olika sätt. Den kan ske i sak, genom att företagets 
verksamhet ändras så att verksamheten blir lönsam på nytt. Detta kan ske genom förändring 
av företagets produktionssortiment, byte av verksamhetslokaler eller genom en förändring av 
antalet anställda. En rekonstruktion i sak krävs för att säkerställa företagets långsiktiga 
ekonomi och sker genom åtgärder som fortlöpande vidtas i de flesta företag. En 
rekonstruktion kan också ske finansiellt och betyder att direkta insatser görs för att förbättra 
företagets finansiella ställning. Åtgärder som vidtas vid en finansiell rekonstruktion är 
kapitaltillskott, nyemission och ackord med företagets borgenärer.18 Ett ackord består av en 
uppgörelse mellan gäldenären och hans borgenärer om nedskrivning av skulderna eller annan 
eftergift. Ett ackord kan träffas formlöst genom ett underhandsackord eller i form av ett 
offentligt ackord. Det offentliga ackordet regleras i LFR:s tredje kapitel.19  

Även åtgärder för att förbättra företagets likviditet kan bli aktuella, t.ex. sale and lease 
back, factoring, lösöreförsäljningar, övergång till finansiell leasing eller avbetalningsköp vid 
köp av maskiner, inventarier m.m.20 

En ekonomisk uppgörelse under en företagsrekonstruktion kan antingen ha formen av ett 
underhandsackord eller ett offentligt ackord men detta utesluter inte att en rekonstruktion kan 
avslutas på annat sätt, t.ex. genom att företaget får ny ägare utan att företagets skuldbörda 
minskas.21  
 

2.3 Förutsättningar  

För att omfattas av LFR måste gäldenärsföretaget, enligt 1:1 LFR, vara näringsidkare. Det 
poängteras i förarbetena att rekonstruktionsförfarandet kan ha störst betydelse för större 
företag då dessa har tillräckliga resurser att rekonstruera verksamheten. Det sägs emellertid att 
det kan finnas ett stort behov av rekonstruktion även hos mindre företag och att möjligheten 
till rekonstruktion därför inte får uteslutas för någon kategori av näringsidkare.22 

Från lagens tillämpningsområde undantas, enligt 1:3 LFR, bankaktiebolag, sparbanker, 
medlemsbanker, kreditmarknadsföretag, understödsföreningar, försäkringsbolag, 
värdepappersbolag, clearingorganisationer och central värdepappersförvarare liksom sådana 
gäldenärer i vars verksamhet offentliga organ har ett bestämmande inflytande.  

För att ett gäldenärsföretag ska kunna ansöka om rekonstruktion krävs, enligt 2:6 LFR, att 
företaget kan antas vara oförmöget att betala sina förfallna skulder eller att denna oförmåga 
inträder inom kort. Lagstiftaren har inte som i konkurslagen utgått från att företaget är på 
obestånd (insolvent) utan från illikviditet.23 Att kravet endast innebär att företaget ska ha 
betalningssvårigheter grundas på att de företag som är aktuella för en rekonstruktion trots 
svårigheter ska vara livsdugliga nog för att undgå konkurs.24  

Det finns dock anledning att framhålla att även för ett väl fungerande vinstgenererande 
företag kan den egendom i vilken borgenärerna har säkerhet från tid till annan minska i värde 
av olika anledningar. Ett företag kan alltså vara insufficient utan att det finns något 
rekonstruktionsbehov. Insufficiens bör därför inte vara tillräckligt för att det ska kunna 
beslutas om rekonstruktion av ett visst företag. 25 

                                                 
18 http://www.ackordcentralen.se/index.php?p=175 
19 Hellners/ Mellqvist, s. 159 
20 http://www.ackordcentralen.se/index.php?p=175  
21 Prop 1995/96:5, s. 56 
22 A. a. s. 64 
23 A. a. s. 60 
24 Hellners/ Mellqvist, s. 24 
25 Prop 1995/96:5, s. 62 
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För att inleda ett rekonstruktionsförfarande krävs, enligt 2:1 LFR, att en skriftlig ansökan 
lämnas in hos den tingsrätt som utgör gäldenärens allmänna tvistemålsforum.  

När gäldenären ansöker om rekonstruktion ska ansökan, enligt 2:3 LFR, innehålla 
information om gäldenärens betalningssvårigheter och dess orsaker och en kort redogörelse av 
företagets ekonomi. Den ska även innehålla en förteckning över borgenärer, en redogörelse 
för hur gäldenärsföretaget avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen, och hur en 
uppgörelse kan nås med borgenärerna samt ett förslag till rekonstruktör med uppgifter om 
dennes lämplighet för uppdraget. 

Om en borgenär ansöker om att ett företag ska rekonstrueras ska ansökan, enligt 2:4 LFR, 
innehålla uppgift om borgenärens fordran på gäldenären, upplysningar om gäldenärens 
betalningssvårigheter, och ett förslag till rekonstruktör samt uppgifter om dennes lämplighet 
för uppdraget. 

För att en ansökan om rekonstruktion ska beviljas krävs även, enligt 2:6 LFR, att det kan 
antas att gäldenärsföretaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga 
inträder inom kort. Beslut om företagsrekonstruktion får heller inte meddelas om det saknas 
skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen ej kan uppnås. När det gäller 
en ansökan av en borgenär, får ansökan endast bifallas om gäldenären har medgett ansökan. 

En ansökan av gäldenären ska genast prövas av domstol enligt 2:7 LFR medan en ansökan 
av borgenär, enligt 2:8 LFR, ska prövas vid ett av domstolen tillkallat sammanträde där den 
sökande borgenären och gäldenären ska delta. Om en ansökan bifalls ska domstolen även utse 
en rekonstruktör enligt 2:10 LFR.   

 

2.4 Rättsverkningar  

När det beslutats om företagsrekonstruktion skapas ett hinder mot både utmätning och 
konkurs under rekonstruktionsförfarandet, 2:17 och 2:19 LFR och 2:10a KonkL. Det 
föreligger dock inget hinder för gäldenärsföretaget att själv ansöka om konkurs, enligt 4:7 2 
st. LFR. Gäldenärsföretagets rådighet bibehålls i princip under rekonstruktionsförfarandet 
men det tillkommer flera förbehåll. Gäldenärsföretaget har, enligt 2:14 LFR, en långtgående 
upplysningsplikt gentemot den utsedde rekonstruktören som avser företagets ekonomiska 
förhållanden. Gäldenären är även skyldig att följa rekonstruktörens anvisningar om hur 
verksamheten ska bedrivas. 
 Gäldenärsföretagets rådighet är, enligt 2:15 LFR, begränsad så att företaget måste inhämta 
rekonstruktörens samtycke för att betala skulder som uppkommit före beslutet om 
företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder. Samtycke krävs även innan 
företaget får åta sig nya förpliktelser, överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom 
av väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet. Trots dessa begränsningar stadgas i 
paragrafens andra stycke att rättshandlingar fortfarande är giltiga även om gäldenären bryter 
mot samtyckesplikten. 
 Kvittning är enligt 2:21 LFR tillåtet inom ramen för rekonstruktionsförfarandet och en 
borgenär kan således använda en fordran till kvittning mot gäldenärsföretaget under 
rekonstruktionen. 
 För att förhindra att borgenärer utnyttjar sin monopolställning gentemot gäldenärsföretaget 
och tvingar företaget att betala fordringar så att detta motverkar företagsrekonstruktionen 
finns 2:20 LFR. Paragrafen stadgar att gäldenärsföretaget kan begära fortsatt fullgörelse av 
avtal trots att avtalsparten har rätt att häva avtalet p.g.a. ett befarat eller inträffat avtalsbrott 
från gäldenärens sida.  

Vid företagsrekonstruktion blir konkurslagens återvinningsregler tillämpliga genom 3:5 
LFR. Enligt 3:6-7 LFR kan både borgenärer och rekonstruktören väcka talan om återvinning 
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men återvinningstalan kan inte prövas innan ett beslut om ackordsförhandling fattats och 
frågan om offentligt ackord avgjorts. 
 

2.5 Genomförande och avslutande  

Lagstiftningen har inte närmare reglerat hur en företagsrekonstruktion ska gå till utan det är 
överlämnat till gäldenärsföretaget att själv arbeta för att förfarandet får den önskade 
lösningen. Till sin hjälp har emellertid gäldenärsföretaget en rekonstruktör som utses av 
domstol, enligt 1:2 LFR, och som har till uppgift att utreda företagets problem och lämna 
förslag till hur de kan lösas. Rekonstruktören ses under förfarandet som gäldenärens rådgivare 
men han ska emellertid under sitt uppdrag beakta borgenärernas bästa.26  

Borgenärerna tillförsäkras viss insyn i gäldenärsföretaget under rekonstruktionsförfarandet 
genom att rekonstruktören håller dem underrättade om förfarandet. Detta sker genom att 
rekonstruktören, enligt 2:13 LFR, ska underrätta alla borgenärer att en rekonstruktion av 
gäldenärsföretaget ska ske. Rekonstruktören ska då se till att informera borgenärerna om 
gäldenärsföretagets ekonomiska ställning, som gör det möjligt för dem att bedöma om en 
rekonstruktion bör ske. Vid ett borgenärssammanträde har borgenärerna, enligt 2:16, 
möjlighet att uttala sig om förfarandet bör fortsätta. Ska rekonstruktionen fortgå efter 
sammanträdet kan rätten på begäran av en borgenär utse en borgenärskommitté enligt 2:16 3 
st. LFR. I förarbetena till LFR förutsätts att det fortlöpande förekommer kommunikation 
mellan rekonstruktören och borgenärskommittén.27 
 Under rekonstruktionen upprättar rekonstruktören tillsammans med gäldenärsföretaget en 
obligatorisk rekonstruktionsplan som klargör hur rekonstruktionens syfte ska uppnås. Denna 
bör innehålla förslag till hur gäldenärsföretagets finansiella problem bör lösas och hur 
företagets resultat kan förbättras.28 

En rekonstruktion behöver inte innefatta ett ackord men i praktiken är det högst sannolikt 
att gäldenärsföretaget och dess borgenärer ingår någon form av ackord.29  
 En företagsrekonstruktion ska avslutas när syftet med den har uppnåtts eller så snart det 
uppmärksammas att en rekonstruktion inte kan uppnås. I 4:7 LFR preciseras fem situationer 
när detta ska ske. Domstol ska således besluta om förfarandets upphörande om det anses att 
syftet med rekonstruktionen är uppnått, om gäldenären begär det och beslut om 
ackordsförhandling inte har meddelats. Domstol kan även besluta om upphörande om en 
borgenär eller rekonstruktören begär det och syftet med företagsrekonstruktionen inte kan 
förmodas bli uppnått, eller om det i annat fall finns särskilda skäl för att förfarandet bör 
upphöra.  
 

                                                 
26 Prop 1995/96:5, s. 58 
27 A. a. s. 110 
28 A. a. s. 113- 114 
29 Hellners/ Mellqvist, s. 159 
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3 Konkursförvaltaren  
Om en gäldenär är så skuldsatt att denne inte klarar av att betala sina borgenärer ges genom en 
konkurs en möjlighet att ta all gäldenärens tillgångar i anspråk för att betala skulderna i den 
utsträckning det är möjligt.  

Konkursinstitutets funktion är således att fördela gäldenärens tillgångar bland borgenärerna 
så att borgenärerna delar den uppkomna förlusten lika och proportionellt med hänsyn till 
fordringarnas storlek. Genom konkursen hindras borgenärer att skaffa sig företräde framför 
andra borgenärer och detta förhindrar kapplöpning mellan borgenärerna.30 
 Det finns två former av konkurs dels med bevakning, dels bevakningsfri. 31 Det finns även 
regler för en förenklad handläggning och snabb avskrivning där gäldenärens tillgångar inte 
räcker till att betala ens ett normalt konkursförfarande.32 

Konkursförfarandet regleras huvudsakligen genom konkurslagen (1987:672), KonkL . Den 
nuvarande lagstiftningen bygger på ett gediget reformarbete av den tidigare konkurslagen 
(1921:225). Vid sidan av konkurslagen har flera andra lagar stor betydelse för 
konkursinstitutets funktion. Dessa är bl.a. förmånsrättslagen (1970:979) och lönegarantilagen 
(1992:497).33 
 Konkurslagstiftningen bygger på principen att alla tillgångar en skuldsatt gäldenär har tas 
om hand i ett konkursbo och används för att betala av skulder som gäldenären har. I 1:1 
KonkL stadgas att gäldenärens samtliga borgenärer låter gäldenärens samlade tillgångar 
användas för att betala de fordringar borgenärerna har på gäldenären.  

Såväl en fysisk som en juridisk person kan försättas i konkurs.34 Förutsättningen för att ett 
konkursförfarande ska kunna genomföras är att gäldenären är på obestånd (insolvens). Lagen 
förklarar, i 1:2 2 st. KonkL, att med obestånd avses att gäldenären inte kan betala sina skulder 
vart efter de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.  

En ansökan om konkurs ska, enligt 2:1 KonkL, göras skriftligen och lämnas in hos den 
tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår dennes betalningsskyldighet i 
allmänhet. 

Både gäldenären och borgenärer kan ansöka om konkurs enligt 1:2 1 st. KonkL. Vid en 
borgenärs ansökan om konkurs ska emellertid ansökan, enligt 2:4 KonkL, innehålla uppgifter 
om borgenärens fordran men även de omständigheter denne grundar sin ansökan på. En 
borgenär ska även, enligt 2:6 3 st. KonkL, styrka sin behörighet att försätta gäldenären i 
konkurs. Det betyder att borgenären ska kunna bevisa att han har den uppgivna fordringen på 
gäldenären.35  

En gäldenärs uppgift om att han är på obestånd ska enligt 2:7 KonkL godtas direkt, om det 
inte finns särskilda skäl att inte göra det. När en borgenär ska försätta gäldenären i konkurs 
ligger dock bevisbördan på borgenären som måste visa att gäldenären är insolvent.  

I KonkL har det införts hjälpregler för att underlätta bedömningen av gäldenärens 
insolvens. I 2:8 KonkL föreskrivs att om gäldenären har ansetts sakna utmätningsbara 
tillgångar enligt kapitel 4 i UB inom det senaste halvåret före konkursansökningen 
presumeras gäldenären vara på obestånd. I paragrafen stadgas vidare att gäldenären är på 
obestånd om gäldenären har ställt in sina betalningar.36 

                                                 
30 Heuman, Lars, Specialprocess - utsökning och konkurs, 5:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2000, s. 155 
31 Heuman, s. 160 
32 Jfr 10 kap. KonkL 
33 Welamson/ Mellqvist, s. 14- 15  
34 Jfr Konkl 1:2  
35 Heuman, s. 177 
36 Welamson/ Mellqvist, s. 33-34  
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Det presumeras även att gäldenären är insolvent om gäldenären inte kan lyda en 
betalningsanmaning. Om gäldenären varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 
(1999:1078) kan en borgenär, enligt 2:9 KonkL, begära att gäldenären betalar en klar och 
förfallen skuld inom en vecka. Om gäldenären inte gör detta och borgenären begär gäldenären 
i konkurs inom tre veckor därefter och skulden ännu inte är betald, anses gäldenären även i 
detta fall vara insolvent.37 
 När ett beslut om konkurs har meddelats ska domstol, enligt 2:24 KonkL, omedelbart 
bestämma en tidpunkt för edgångssammanträde, så fort som möjligt utse en förvaltare samt 
kalla gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten (TSM) och den borgenär som har gjort 
konkursansökningen till edgångssammanträdet. Konkursbeslutet ska även kungöras. 

Gäldenären förlorar, enligt 3:1 KonkL, genom konkursbeslutet rådigheten över sin 
egendom och sin rättsliga förmåga att förfoga över egendomen genom att ingå förbindelser 
som kan göras gällande i konkursen. Om gäldenären företar rättshandlingar blir dessa enligt 
huvudregeln i 3:1 KonkL ogiltiga oberoende av om gäldenärens motpart hade vetskap om 
konkursbeslutet. Det finns emellertid undantag till denna regel i 3:2 KonkL där det bl.a. 
stadgas att alla typer av rättshandlingar är giltiga gentemot godtroende kontrahent om 
rättshandlingen företogs senast dagen efter att konkursbeslutet kungjorts.  

Under konkursen får gäldenären, enligt 3:5 KonkL, behålla viss egendom som skyddas 
från konkursen, beneficium.  

Återvinning till konkursboet kan ske på begäran av förvaltaren enligt 4:1 1 st. KonkL. De 
förutsättningar som krävs för att en återvinning ska kunna ske är, enligt 4:5 KonkL, att 
rättshandlingen ska ha gynnat en borgenär och därigenom varit till nackdel för en annan 
borgenär eller gjort att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller ökat hans 
skulder. Handlingen ska även antingen leda till insolvens eller så ska gäldenären redan ha 
varit insolvent när handlingen utfördes och den som var motpart till gäldenären ska ha känt till 
eller borde ha känt till detta. Om motpart är i god tro uppfylls således inte rekvisiten och 
återvinning är inte möjlig.  

Enligt paragrafens andra stycke fastställs att närstående till gäldenären aldrig kan vara i 
god tro om det inte görs sannolikt att de inte skulle ha denna vetskap. Med ett krav på 
sannolikhet behöver inte den närstående styrka god tro. I förarbetena till KonkL ansågs det att 
kravet på endast sannolikhet skulle ge en närstående en realistisk möjlighet att undvika 
återvinning där han faktiskt varit i god tro.38 

Där finns även en femårsfrist för återvinning för övriga motparter medan det inte finns 
någon frist för närstående. Avsaknaden av tidsfrist har införts eftersom det har ansetts finnas 
en speciellt stor risk att gäldenären gynnar sina närstående och skaffar sig ekonomiska 
förmåner på borgenärernas bekostnad.39 

En konkurs kan avslutas på olika sätt, bl.a. kan den avskrivas, enligt kap. 10 KonkL, p.g.a. 
att tillgångarna inte räcker till betalning av uppkomna och väntade konkurskostnader. Den kan 
även läggas ner p.g.a. en frivillig uppgörelse eller ackord.40   

Utdelning av konkursboet ska, enligt 11:2 KonkL, ske så snart som all tillgänglig egendom 
har förvandlats till pengar. Om en konkurs inte avskrivs eller görs upp frivilligt ska 
konkursboets pengar, enligt 11:1 KonkL, delas ut till borgenärerna. Utdelning till borgenärer 
sker med de pengar som finns kvar när konkurskostnader och andra skulder som boet har 
ådragit sig har betalats. 
 

                                                 
37 Welamson/ Mellqvist, s. 33-34 
38 Prop 1986/87:90, Om ny konkurslag, s. 130-131 
39 Heuman, s. 210- 211 
40 Welamson/ Mellqvist, s. 193 
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3.1 Kompetens  

I lagen ställs stora krav på konkursförvaltare. Först och främst får, enligt 7:1 2 st. KonkL, inte 
den som är anställd vid domstol vara förvaltare. I paragrafen uppställs kravet att förvaltare ska 
ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, men det stadgas också att 
förvaltaren även i övrigt ska vara lämplig för uppdraget. Det betyder att en partisk förvaltare 
inte kan få uppdraget även om han skulle uppfylla kravet på insikt och erfarenhet.41 

Genom kravet på särskild insikt och erfarenhet anges att förvaltare som är inriktade på 
affärsjuridiska frågor bör väljas. En förvaltare behöver även ha kunskap i företagsekonomi 
och bokföring. Om konkursboet ska drivas vidare eller om det är fråga om en rekonstruktion 
genom konkurs bör förvaltaren även vara insatt i arbetsrättsliga och arbetsmarknadspolitiska 
frågor. Kravet på särskild insikt och erfarenhet ska koncentrera förvaltaruppdragen till en 
ganska begränsad grupp av personer som specialiserat sig på konkursförvaltning. Dessa bör 
företrädelsevis vara advokater.42  

Det anses även att förvaltaren bör förfoga över en väl utvecklad kontorsorganisation med 
resurser för bokföring och redovisning. Det finns krav på att en förvaltare måste ha insikt i 
straffrättsliga frågor så att en undersökning kan göras huruvida gäldenären kan misstänkas för 
brott mot borgenärer eller för annan brottslig verksamhet.43 

Det finns inte något formellt krav på att förvaltaren ska ha någon juridisk examen men det 
anses genom kvalifikationskraven att dessa utesluter övriga personer. I undantagsfall sägs att 
personer utan juridisk examen kan utses till förvaltare om de har förvärvat juridiska 
kunskaperna eller på annat sätt uppfyller de särskilda krav som en konkurs ställer.44   

Uppdrag som förvaltare kan även ledande tjänstemän vid Ackordcentralens olika 
aktiebolag få. Den lista som TSM och vissa domare vid tingsrätterna upprättat anger vilka 
personer som anses lämpliga för förvaltaruppdrag. De advokater som inte är upptagna på 
listan anses sakna möjlighet att få förvaltaruppdrag.45  

Enligt 7:1 KonkL ska en förvaltare åtnjuta borgenärernas förtroende, dock behöver 
tingsrätten inte försäkra sig om detta genom att fråga borgenärerna. De anställda i 
gäldenärsföretaget och deras arbetstagarorganisationer har inte rätt att uttala sig om valet av 
förvaltare men rätten måste rådfråga TSM innan beslutet fattas då förvaltaren måste ha 
myndighetens förtroende.46 

I kravet på förvaltarens lämplighet ligger främst kravet på att det inte får föreligga 
omständigheter som gör att förvaltarens objektivitet kan ifrågasättas. I 7:1 3st KonkL finns en 
jävsregel som säger att om förtroendet rubbas för förvaltarens opartiskhet i förhållande till 
gäldenären, en borgenär eller någon annan får han inte vara förvaltare. 

I paragrafen stadgas även att denna jävsregel gäller även om annan omständighet 
förekommer som medför att förtroendet för förvaltarens opartiskhet kan rubbas. I princip bör 
inte en borgenär eller ett borgenärsombud kunna bli förvaltare. Detta kan dock ske om alla 
borgenärer går med på detta eller om det bara finns en borgenär i konkursen.47  

Även den som omfattas av närståendebegreppet i 4:3 KonkL faller utanför den skara av 
personer som bör utses till förvaltare. Jävsregleringen diskvalificerar också en rådgivare till 
gäldenären, advokater som bistått gäldenären innan konkursen och advokater vars kollega på 

                                                 
41 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, 4:e uppl., Norstedts Juridik AB, Smedjebacken, 
1998, s. 125 
42 Heuman, s. 219-220 
43 Welamson/ Mellqvist, s. 66  
44 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 126   
45 Heuman, s. 220 
46 A. st. 
47 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 127   
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samma byrå biträder eller har biträtt gäldenären. Förvaltaren är enligt 7:1 4 st. KonkL skyldig 
att anmäla jävsgrundande omständigheter till TSM. 

Det finns även andra omständigheter som ska beaktas vid en lämplighetsbedömning. 
Exempelvis bör inte den som är eller har varit företrädare för en konkurrent till gäldenären 
kunna utses till förvaltare. Genom lämplighetskravet anses även att omyndiga, personer i 
konkurs och pensionärer inte utses till förvaltare.48 

Är en förvaltare olämplig eller bör han skiljas från uppdraget av annan orsak ska 
tingsrätten enligt 7:5 KonkL, entlediga honom från förvaltaråtagandet. Detta kan ske genom 
att TSM, granskningsman, borgenär eller gäldenär begär det, men det kan även ske ex officio 
av rätten.  
  

3.2 Uppgifter  

I ett konkursbo handläggs förvaltningen av en eller flera konkursförvaltare som utses av 
tingsrätten. Oftast utses endast en förvaltare men om det med hänsyn till konkursboets 
omfattning och beskaffenhet anses nödvändigt kan, enligt 7:2 2 st. KonkL  förvaltningen delas 
mellan flera förvaltare eller att den utan delning anförtros åt flera förvaltare.  

Som nämnts ovan förlorar konkursgäldenären vid en konkurs enligt 3:1 KonkL med vissa 
undantag rådigheten över sin egendom och då sin rättsliga förmåga och möjligheten att genom 
överlåtelse, pantsättning eller på annat sätt förfoga över den egendom som hör till 
konkursboet.  
 Istället träder konkursförvaltaren in och företräder konkursboet. Förvaltarens främsta 
uppgift är att verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för 
konkursborgenärerna. Detta regleras i 7:8 KonkL som stadgar att förvaltaren ska ta tillvara 
borgenärskollektivets gemensamma rätt och bästa. Detta betyder att en enskild borgenärs rätt 
kan få ge vika. Vidare stadgas att förvaltaren ska främja avvecklingen av boet så att den kan 
ske snabbt och förmånligt. Emellertid fastställs i förarbetena till KonkL att förvaltaren även 
ska ges befogenhet att ta hänsyn till annat än det som specifikt gynnar borgenärerna.49 
 Det kan vara svårt att bedöma huruvida en handling av förvaltaren gynnar 
borgenärskollektivet eller endast en enskild borgenär. Skulle en förvaltare lägga ner arbete 
som sedan bara gynnar en enskild borgenär får han därför ingen ersättning för detta arbete. 
Om det i lag stadgas att förvaltaren ska utföra andra uppgifter än sådana som är till nytta för 
borgenärskollektivet ska han dock även utföra dessa.50 

För att främja en snabb avveckling och tillvarata borgenärernas bästa ska förvaltaren, 
enligt 7:12 KonkL, så fort som möjligt ta hand om gäldenärens räkenskapsmaterial och övriga 
handlingar som rör boet. En av de första uppgifterna som förvaltaren har är att upprätta en 
bouppteckning, enligt 7:13 KonkL, där bl.a. gäldenärens tillgångar noggrant ska anges och en 
förteckning av räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör boet. Hur omfattande 
förteckningen över dessa övriga handlingar ska vara bedömer förvaltaren.51 

Gäldenären ska enligt lag vara behjälplig med information till förvaltaren och om han inte 
frivilligt lämnar ifrån sig uppgifter kan olika tvångsåtgärder användas. Om gäldenären vägrar 
att lämna ifrån sig egendom kan förvaltaren begära handräckning av KFM enligt 7:14 KonkL. 
Förvaltaren kan då begära att KFM genomsöker gäldenärens hus, rum eller förvaringsställen. 
Vid denna genomsökning får KFM bryta upp lås eller ta sig in på annat sätt.  

                                                 
48 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 127   
49 Prop 1986/87:90, s. 112 
50 Heuman, s. 220-221 
51 Welamson/  Mellqvist, s. 136 
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KFM får även använda sig av annat tvång i den mån det behövs och anses befogat. Om 
gäldenären bjuder motstånd får KFM till och med använda våld mot personen om det med 
hänsyn till ändamålet med ingripandet kan anses försvarligt.  

Om gäldenären ignorerar att fullgöra vad som åligger honom eller om det befaras att han 
kommer att överträda reseförbud, kan förvaltaren begära att denne hämtas eller häktas enligt 
6:9 KonkL.  
 Förvaltaren ska se till att konkursboet kan göras om till likvida medel genom försäljning av 
boets egendom. Detta ska ske så snart det är lämpligt, enligt 8:1 KonkL. Även här bestämmer 
förvaltaren hur försäljningen ska ske, med det kravet att den ska medföra bästa möjliga 
resultat för boet och borgenärerna. I denna situation får förvaltaren göra en bedömning när 
detta kan ske genom att göra en avvägning mellan kravet på snabb avveckling och 
möjligheten att få ut högsta möjliga pris vid försäljning. 52  En reglering finns som stadgar att 
det ekonomiska intresset kan få stå tillbaka för det samhälleliga intresset. I 7:8 2 st. KonkL 
framkommer att förvaltaren får beakta vad som kan främja den långsiktiga sysselsättningen 
om det inte förringar borgenärernas intressen nämnvärt.  

I denna fråga har således TSM eller borgenärerna, med undantag för de borgenärer som har 
lös egendom med panträtt enligt 8:10 KonkL ingen bestämmanderätt. Dock kvarstår den 
allmänna skyldigheten för förvaltaren att i viktigare frågor rådgöra med TSM, gäldenären och 
särskilt berörda borgenärer, enligt 7:10 KonkL, vilket begränsar hans behörighet.53 
 Förvaltaren har även till uppgift att undersöka om det finns möjligheter till återvinning i 
konkursen. Detta gör förvaltaren genom att kontrollera transaktioner och undersöka om 
gäldenären tidigare ägt egendom som han sålt eller på annat sätt lämnat ifrån sig. Misstänkta 
transaktioner anses ofta vara bl.a. sådana som skett mellan gäldenären och dennes man/hustru 
eller barn.54 Om det förekommit transaktioner som kan återvinnas väcker förvaltaren talan i 
domstol enligt 4:19 KonkL.  

En förvaltare ska göra en undersökning av gäldenären för att se om näringsförbud kan 
komma i fråga och i dessa fall underrätta åklagare om detta, enligt 7:16 KonkL .  

Förvaltaren har ansvar att göra alla till konkursboet inflytande medel räntebärande enligt 
KonkL 7:18. Det är dock upp till förvaltaren att avgöra hur mycket medel som behövs för 
betalning av löpande utgifter och hur mycket som kan sättas in i bank eller 
kreditmarknadsföretag.55 

I samband med konkurser kan ekonomisk brottslighet förekomma. Förvaltaren har därför 
en viktig uppgift i att utreda och anmäla misstänkta brott. Om förvaltaren misstänker att det 
förekommit brottslig verksamhet har han därför omedelbart en skyldighet enligt 7:16 KonkL 
att anmäla detta till allmän åklagare. Förvaltaren ska även anmäla om det finns misstanke om 
övriga brott som inte är ringa och som har samband med verksamheten. De brott som syftas 
på är de som finns i brottsbalkens kapitel 11, om brott mot borgenärer. Dessa brott är 
oredlighet mot borgenärer och grov oredlighet mot borgenärer, försvårande av konkurs eller 
exekutiv förrättning och grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning. Där ingår 
även brotten vårdslöshet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borgenär, bokföringsbrott 
och grovt bokföringsbrott samt försök till oredlighet mot borgenärer.56 

I förarbetena till KonkL fastställs att förvaltaren har en viktig uppgift i att undersöka om 
gäldenären misstänks för brott mot borgenärerna. Dock poängteras att förvaltaren främst i 
anslutning till konkursens inledande har många uppgifter och att det är av vikt att förvaltaren 

                                                 
52 Heuman, s. 231 
53 Jfr s. 33 (uppsatsen) om NJA 2005 s 443  
54 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 107-108  
55 A. a. s. 174  
56 Brottbalken 11: 1- 6 
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och gäldenären kan samarbeta. Detta samarbete kan äventyras då förvaltaren ska bedriva en 
undersökning om eventuell brottslig verksamhet som gäldenären gjort sig skyldig till.57  

Inom sex månader från konkursens början ska förvaltaren upprätta en skriftlig 
förvaltarberättelse, dock kan längre tid medges av domstol om det föreligger särskilda 
omständigheter enligt 7:15 2 st. KonkL. Förvaltarberättelsen ska enligt 7:15 1 st. KonkL bl.a. 
innehålla en beskrivning av boets tillstånd, om möjligt orsakerna till gäldenärens obestånd och 
en översikt över tillgångar och skulder. Halvårsvis ska även förvaltaren lämna en berättelse, 
enligt 7:20 KonkL, till TSM där han anger vilka åtgärder som vidtagits för att avsluta 
konkursen. 

En förvaltare ska inför konkursens avslutande avge slutredovisning för sin förvaltning 
enligt 13 kap. KonkL. Syftet med denna är att ange konkursboets alla olika inkomster och 
utgifter så att borgenärerna bl.a. kan kontrollera att inte förvaltaren åsamkat boet onödiga 
kostnader. Förvaltaren ska även upprätta en skriftlig arvodesframställan som ska ges in till 
rätten.58  

Innan utdelning kan ske ska förvaltaren, enligt 11:4  upprätta ett förslag till utdelning. Efter 
att utdelningsförslaget vunnit laga kraft och förvaltaren avvaktat tidsfristen för klander av 
slutredovisning ska förvaltaren således dela ut de medel som tillkommer borgenärerna, enligt 
11:7 KonkL.  
 

3.3 Tillsyn  

Konkursförvaltare står, enligt 1:3 2 st. KonkL, under tillsyn av tillsynsmyndigheten, TSM. 
Som tillsynsmyndighet agerar enligt lag, 7:25 KonkL, kronofogdemyndigheten. Det är 
tillsynsmyndighetens uppgift att opartiskt övervaka förvaltningen och då förvaltarna i 
konkurser. Det är en speciell enhet inom KFM – enheten för tillsyn i konkurser, kallad 
”tillsynen” som sköter denna tillsyn. Om någon är missnöjd med en konkursförvaltare ska 
denne i första hand vända sig till enheten för tillsyn i konkurser.59  

Sedan januari 2007 har konkurstillsynsverksamheten koncentrerats till färre orter än 
tidigare. Den nya riksorganisationen består numera av sju särskilda tillsynsteam fördelade på 
nio platser i landet. Den nya organisationen och ett nytt teambaserat arbetssätt ska leda till att 
minska sårbarheten i verksamheten och att bättre kunna ta tillvara den samlade 
yrkeskompetensen. Syftet med riksorganisationen är även att den ska ge förutsättningar för 
mer enhetliga bedömningar av rättsliga frågor.60 

Kronofogdemyndigheten kan dock även inneha rollen som företrädare för 
skatteborgenären och då tillvarata statens rätt i konkurser. Dessa roller måste hållas isär.61  

Karaktären på tillsynsmyndighetens kontroll var ursprungligen tänkt att vara av 
efterhandskontroll. Detta ansågs emellertid inte ge tillräckligt underlag för en bedömning av 
förvaltarens verksamhet. Detta utvecklades till en mera löpande uppföljning av konkursen 
vilket innebär att förvaltaren löpande under konkursens gång är tvungen att förse TSM med 
information om förvaltningen.62 I förarbetena till den nuvarande KonkL ansåg även JO att en 
efterhandskontroll inte skulle vara meningsfull om inte myndigheten i sin tillsyn kunde vara 
aktiv under konkursen.63 

                                                 
57 Prop 1986/97:90, s. 273 
58 Heuman, s. 259-260 
59 http://kronofogden.se/Konkurs/tillsyn.4.14db52b102ed4e5fe380003021.html 
60http://kronofogden.se/nyheterpressrum/nyheter/2006/2006/20061221andradorganisationforkonkurstillsynsverk
samheten.5.3dfca4f410f4fc63c8680008646.html 
61 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 184  
62 Prop 1978/79:105, Konkursförvaltning m.m., s. 189 och Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 169  
63 Prop 1986/87:90 s.113 
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Informationen om konkursen som TSM löpande får in från förvaltaren kompletteras av de 
berättelser som förvaltaren ska avge, förvaltarberättelsen och halvårsberättelsen enligt 7:15 
och 7:20 KonkL. 

TSM har förutom tillsynen även rådgivande och informerande uppgifter. I förarbetena till 
KonkL fastställs att förvaltaren bör vara skyldig att höra TSM i viktigare frågor och detta 
motiverades bl.a. av att det då ger TSM ett bättre underlag för efterhandskontroll och för 
granskning av förvaltarens arvodesanspråk.64 

Ett syfte med en tillsyn över konkursförvaltarna har varit att det genom tillsynen ges en 
möjlighet att sprida information och rådgivning. Det har även anförts att det genom detta 
tillsynssystem gör det möjligt att få fram enhetlig praxis beträffande både tillsynsfrågor och 
även i viss mån förvaltningsfrågor. Att TSM ger övergripande information till förvaltarna 
inom myndighetens tillsynsområde har ansetts viktigt.65  

Vid sidan av tillsynsuppgiften kan TSM, enligt 3:4- 6 KonkL, i vissa fall fastställa hur 
mycket av gäldenärens arbetsinkomst som ska tillkomma konkursboet. TSM har även, enligt 
dessa paragrafer, beslutanderätt i tvister om hur mycket gäldenären ska få ut i konkursen som 
beneficium och hur stort underhåll som ska utgå från konkursboet till gäldenären. 

I 7:29 KonkL stadgas som huvudregel att beslut av TSM inte får överklagas. Emellertid 
stadgar paragrafen att enligt 3:6 KonkL är beneficium och gäldenärens arbetsinkomst 
undantagna.  

TSM har även betydelse vid entledigande av en olämplig förvaltare då myndigheten har 
rätt, enligt 7:5 KonkL, att yttra sig innan beslutet tas. 

Det finns även en möjlighet för en borgenär att i en konkurs tillsätta en granskningsman 
som har till uppgift att övervaka förvaltningen. Om en borgenär begär detta ska därför 
konkursdomstolen enligt 7:30 KonkL tillsätta en granskningsman som då får tillgång till alla 
handlingar som rör konkursboet. 

Tillsynen som sker av TSM är både formell och materiell. Den formella tillsynen består av 
en kontroll hur förvaltaren sköter redovisningen och räkenskaper medan den materiella avser 
huruvida förvaltaren bedriver förvaltningen ändamålsenligt och lagenligt.66  
 

3.3.1 Materiell kontroll   

Den materiella kontrollen regleras främst i KonkL 7:27 där det stadgas att TSM ska övervaka 
att förvaltningen av konkursen ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse 
med konkurslagen och andra författningar.  

I paragrafen nämns särskilt att TSM ska se till att konkursens avveckling inte fördröjs i 
onödan. För att möjliggöra den materiella kontrollen får TSM inventera konkursboets kassa 
och övriga tillgångar och även begära redovisning av förvaltaren. Myndighetens tillsyn 
understöds av att den enligt lag, KonkL 7:28, ska ha tillgång till det räkenskapsmaterial och 
de andra handlingar som rör boet.  

TSM får löpande information från förvaltaren som kompletteras av de berättelser som 
förvaltaren ska avge, förvaltarberättelse och halvårsberättelser, enligt 7:15 och 7:20 KonkL.  

TSM får utse en eller flera revisorer som granskar boets räkenskaper och förvaltningen i 
övrigt, om särskilda omständigheter motiverar detta, 7:27 sista meningen KonkL.  

I vissa frågor har TSM en särskilt aktiv roll. Detta gäller förvaltarens skyldighet att 
undersöka om konkursen föranletts av ett brottsligt förfarande, förekomst av återvinningsbara 

                                                 
64 Prop 1986/87:90 s. 115 
65 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 180  
66 Prop 1986/87:90, s. 113 
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transaktioner och om näringsförbud kan ifrågasättas. TSM:s kontroll består även av att 
kontrollera att förvaltaren vidtar de åtgärder som dessa undersökningar föranleder.67  

Det förutsätts att TSM, p.g.a. sin verksamhet i övrigt, har värdefull information och 
förfogar över kontaktmöjligheter som bör tillföras förvaltningen. Vid mindre konkurser 
behövs oftast inte annan tillsyn än granskning av förvaltarens redovisning. Det kan dock i 
vissa fall finnas anledning för mer grundlig kontroll. Det visar exempelvis 
skalbolagskonkurserna68, där det kan finnas oegenheter vid tillgångslösa konkurser.69  

Vid den materiella kontrollen bör TSM beakta att konkursförvaltningen sker snabbt men 
det är även av vikt att förvaltningen sker kostnadseffektivt. Detta bör balanseras så att ett 
snabbt och effektivt konkursförfarande inte inverkar negativt på resultatet och att en 
fördröjning av förfarandet inte är utesluten då den i vissa fall kan motiveras. Detta blir en 
avvägningsfråga som måste uppmärksammas av TSM. Detta ansågs viktigt redan i 
förarbetena till den gamla KonkL (1921:225). 70 

Lagenligheten i förvaltarens åtgärder hör till den materiella kontrollen där ett antal 
författningar förutom KonkL aktualiseras. Till dessa hör de arbetsrättsliga lagarna t.ex. Lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, förmånsrättslagen (1970:979), 
lönegarantilagen (1992:497) och olika slag av skatteförfattningar. Även bestämmelser som rör 
miljöfrågor, enligt 7:16a KonkL, regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken blir 
aktuella.71  
 

3.3.2 Formell kontroll  

Den formella kontrollen, hur förvaltaren sköter redovisningen och räkenskaperna, regleras 
främst i 7:19 KonkL. Förvaltaren ska löpande bokföra in- och utbetalningar oavsett vad som 
gäller om bokföringsskyldighet, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på 
annat sätt. Förvaltaren har även en skyldighet, enligt 7:19 KonkL, att bevara 
räkenskapsmaterialet under minst tio år från utgången av det kalenderår då konkursen 
avslutades.  

Förvaltarens bokföringsskyldighet gör att boet som regel ska använda kontantprincipen. 
Den kan dock inte användas vid omfattande och invecklade konkurser eller då gäldenärens 
rörelse drivs vidare av konkursboet.72 Då bokföringsfrågan regleras genom att begreppet god 
redovisningssed införts i lagtexten gäller bokförningsnämndens uttalanden73 för konkurser. 
TSM ska kontrollera att bokföringen sköts korrekt vilket betyder att den ska ske i 
överensstämmelse med 7:19 KonkL och bokföringsnämndens uttalanden. Om förvaltaren 
behöver vägledning i en viss bokföringsfråga bör han ta kontakt med TSM och dessa 
kontakter bör komma till stånd så snabbt som möjligt efter konkursutbrottet.74  

Förvaltaren har, enligt 7:18 KonkL, skyldighet att göra alla medel som kommer in till boet 
räntebärande genom att sätta in dem på bank eller liknande inrättning. Förvaltaren har därför 
en skyldighet att underrätta TSM om var medlen placerats och ska sedan under 
konkursförfarandet hålla medlen insatta mot ränta till dess medlen kan betalas ut genom 
utdelning. 

                                                 
67 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 170 
68 T.ex. RH 1995:102  
69 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 170  
70 Prop 1986/87:90 s.111-112 och Prop 1978/79:105, s. 189 
71 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 173   
72 Prop 1986/87:90, s. 170  
73 Bokföringsnämnden har utfärdat anvisningar beträffande bokföring i konkurs (BFN U 87:10) 
74 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 174  
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TSM gör stickprovskontroller för att kontrollera att förvaltaren fullgjort sin skyldighet. Om 
förvaltaren försummat detta åläggande kan han genom klander- eller skadeståndstalan åläggas 
skyldighet att ersätta konkursboet med summan av de uteblivna räntebeloppen.75 
 I övrigt består den formella kontrollen av att förvaltaren ska avge en slutredovisning för sin 
förvaltning enligt kapitel 13 i KonkL. Handlingar som är av betydelse vid redovisningens 
kontroll ska bifogas. I vissa fall ska TSM även enligt lag granska slutredovisningen och även 
avge utlåtande till domstol. Slutredovisningen får enligt 13:7 KonkL klandras av TSM, 
gäldenär och sådan borgenär som är beroende av den. Klandertalan kan omfatta åtgärder som 
förvaltaren vidtagit och försummelse som skett av förvaltaren.76 
 

3.4 Ansvar  

En förvaltares arbetsuppgifter täcker in ett stort område där både offentligrättslig och 
privaträttslig reglering ingår vilket får till följd att förvaltaren vidtar rättsliga handlingar som 
påverkar olika rättssubjekt som har olika intressen i en konkurs. Denna ställning gör att det 
finns risk för att vissa beslut fattade av förvaltaren inte faller ut som det var tänkt med 
felaktiga beslut och mindre lyckade uppgörelser som följd för de olika rättssubjekten som är 
involverade i konkursen. Detta gör att även en ansvarsreglering för förvaltare blir aktuell.77 

Förvaltaren i en konkurs har därför även ett skadeståndsrättsligt ansvar. Detta regleras i 
17:1 KonkL där det stadgas att förvaltaren är skyldig att ersätta de skador han vållat 
konkursboet, en enskild borgenär, gäldenären men även tredje man. Skadeståndsansvaret 
bygger på culpaprincipen och gäller både sak- och personskada och ren förmögenhetsskada.  

Förvaltaren ansvarar således för person- och sakskada som han uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vållar konkursboet vid fullgörande av sitt uppdrag. Han ansvarar även för sådan 
ekonomisk skada som han uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar som inte har samband med 
person- eller sakskada. Skadeståndsansvaret sträcker sig därför längre än de allmänna 
skadeståndsrättsliga reglerna om utomobligatoriskt skadeståndsansvar.78  
 Om förvaltaren förorsakar en konkursborgenär skada genom en åtgärd som han vidtar vid 
sidan om sitt förvaltaruppdrag täcks inte dessa skador in under 17:1 KonkL utan detta ansvar 
får bedömas enligt vanliga regler.79  

I den gamla konkurslagen, konkurslag (1921:225), fanns ingen reglering av förvaltarens 
skadeståndsansvar men i förarbetet till den nuvarande konkurslagen ansåg konkurskommittén 
att vad som ansågs vara gällande rätt, gällande förvaltarens skadeståndsansvar i förhållande 
till konkursboet, konkursborgenär och gäldenären borde komma i direkt uttryck i den nya 
lagen. Även remissinstanserna ansåg detta och departementschefen anslöt sig till förslaget.80  
 Konkursförvaltarens handlande omfattar inte myndighetsutövning i den mening begreppet 
har i skadeståndslagen (1972:207) och förvaltaren kan därför aldrig betraktas som offentlig 
funktionär även om han är anställd vid en allmän advokatbyrå. 

Det är en skillnad mellan förvaltarens skadeståndsansvar gentemot konkursboet och 
konkursboets skadeståndsansvar i sig. Att boet blir skadeståndsskyldigt medför inte att även 
förvaltaren blir skadeståndsansvarig. Förvaltaren kan medvetet förorsakat att boet blivit 
skadeståndsskyldigt därför att han i egenskap av förvaltare ansett att det varit mer fördelaktigt 
för boet. Förvaltaren blir då inte ersättningsskyldig personligen.81 

                                                 
75 Företagsrekonstruktion & Ackord, s. 174  
76 A. a. s. 175-177  
77 Millqvist, Göran, Konkursförvaltarens skadeståndsansvar, Svensk Juristtidning, 1991, s. 1-2 
78 Jfr Skadeståndslag (1972:207), 2:1 om person eller sakskada och 2:2 om ren förmögenhetsskada 
79 Prop 1986/87:90, s. 415-416 
80 A.a. s. 413 
81 A.a. s. 415 
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Vid bedömningen av en förvaltares tillvägagångssätt måste hänsyn tas till de speciella 
förhållanden som råder i en konkurs. Det kan föreligga motstridiga intressen mellan olika 
borgenärsgrupper och förvaltaren är enligt lag alltid skyldig att tillvarata borgenärernas 
gemensamma rätt och bästa och verka för att ge konkursen bästa möjliga resultat för 
borgenärerna. Olika lösningar på skilda förvaltningsfrågor är ofta möjliga och då kan man inte 
kritisera förvaltaren då det i efterhand kan konstateras att inte den bästa avvecklingsformen 
valts.82 

En förvaltares ansvar kan även begränsas genom borgenärernas handlande. I en konkurs 
antas att borgenärerna ska vara aktiva genom sina möjligheter att framställa anmärkning mot 
en bevakning eller genom att invända mot utdelningsförslag. I förarbetena till KonkL 
fastställs att starka skäl talar för att borgenärer som inte utnyttjat sin chans att få förvaltarens 
handlande prövat under själva konkursförfarandet inte bör ha någon möjlighet att vinna en 
skadeståndsprocess som grundar sig på samma åtgärd.83  

Rättstillämpningen har inte haft många tillfällen att utreda gällande rätt på området då det 
inte finns så många skadeståndsmål mot konkursförvaltare. Detta kan anses underligt då 
förvaltaren har en central ställning under ett konkursförfarande där parter i konkursen ofta 
lider ekonomiska förluster. I doktrin ges tänkbara förklaringar till bristen på praxis t.ex. att 
många fall troligen endast blir en fråga om försäkringsersättning ur advokaternas 
ansvarsförsäkring. Det kan även, enligt doktrin, vara svårt att påvisa att en part lidit en 
ersättningsgill skada, då förluster normalt uppstår i samband med konkurser.84 

I ett rättsfall (NJA 2001 s 99) prövades huruvida en konkursförvaltare ansågs vara 
skadeståndsskyldig för underlåtenhet att samråda med borgenär. Där ansågs förvaltaren vara 
ersättningsskyldig och dömdes att betala skadestånd. 85   

Talan om skadestånd som inte grundas på brott väcks enligt 17:2 KonkL, genom klander 
av förvaltarens slutredovisning. Enligt 13:7 KonkL kan TSM och gäldenär väcka talan om 
klander av slutredovisning men för borgenären krävs att dennes rätt är beroende av 
slutredovisningen för att han ska vara berättigad att väcka talan om klander.  

Skadeståndet kan jämkas, enligt 17:1 andra meningen KonkL, efter vad som är skäligt med 
hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt. Hänsyn 
till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, som finns medtagen i den allmänna 
skadeståndsregleringen, är inte medtagen i KonkL. Detta betyder dock inte att ett sådant 
hänsyn inte ska kunna tas med i bedömningen, utan jämkning kan trots allt medges om 
omständigheterna i det enskilda fallet talar för det.86 

Om det finns flera förvaltare i en konkurs ansvarar dessa solidariskt och den, vars 
ersättningsskyldighet har jämkats, är solidariskt ansvarig med det jämkade beloppet.  

När flera är ersättningsskyldiga görs en skälighetsbedömning om hur betalningen ska 
fördelas sinsemellan dessa och som huvudregel fördelas ersättningsskyldigheten efter 
huvudtalet.87 

Vid en talan om skadeståndsskyldighet mot förvaltaren som väcks av tredje man gäller inte 
17:2 KonkL. En massaborgenär som väcker skadeståndstalan mot förvaltaren och t.ex. påstår 
att förvaltaren i strid med reglerna i 11:1 KonkL har delat ut boets medel till borgenärerna 
trots att alla skulder inte hade betalts är följaktligen inte bunden av bestämmelsen i den här 
paragrafen.88 

                                                 
82 Prop 1986/87:90, s. 416 
83 A. st. 
84 Millqvist (SvjT 1991, s. 1-2 
85 Detta rättsfall kommer att studeras senare i uppsatsen, s. 31  
86 Prop 1986/87:90, s. 417 
87 A. st. 
88 A. st.  
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För de förvaltare som är advokater gäller en ansvarsförsäkring som omfattar 
förmögenhetsskada och sakskada. En advokat kan som förvaltare även ådra sig disciplinärt 
ansvar av advokaternas disciplinnämnd utan att det måste ha samband med att en skada 
uppstått genom förvaltningsåtgärd eller underlåtenhet.89 

                                                 
89 Heuman, s. 241 
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4 Företagsrekonstruktören  
I en rekonstruktion av ett företag handhas uppdraget av en särskild rekonstruktör utsedd av 
domstol. Rekonstruktören ska under rekonstruktionsförfarandet arbeta tillsammans med 
gäldenärsföretaget och borgenärerna för att ändra företagets verksamhet så att det blir 
vinstgivande igen.90 Finns det särskilda skäl kan även fler än en rekonstruktör utses enligt 
2:10 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.  
 

4.1 Kompetens  

Företagsrekonstruktören har till uppgift att undersöka om verksamheten i ett gäldenärsföretag 
kan fortsätta helt eller delvis och hur detta ska ske, vilket ger honom en central roll i 
förfarandet.91 En rekonstruktörs förmåga att kunna bedöma om gäldenärsföretaget har 
affärsmässiga förutsättningar för fortsatt drift av gäldenärsföretaget sätts i förgrunden, till 
skillnad från en konkursförvaltares.92  
 I 2:11 LFR stadgas att rekonstruktören ska ha den särskilda insikt och erfarenhet som 
uppdraget kräver. Han ska ha borgenärernas förtroende och även i övrigt vara lämplig för 
uppdraget. Dessa krav ska göra det möjligt att i varje enskilt fall välja den person som är bäst 
lämpad för uppdraget. Som tidigare nämnts ska det i ansökningen om rekonstruktion finnas 
med ett förslag på rekonstruktör. Detta gäller både när gäldenären och när en borgenär 
ansöker om företagsrekonstruktion. Det är sedan domstolen som utser rekonstruktören, enligt 
2:10 LFR. 

I slutbetänkandet av Insolvensutredningen, Lag om företagsrekonstruktion (SOU 
1992:113), fastställdes att det genom den nya lagen, LFR, skulle ställas högre krav på 
rekonstruktören, då kallad administrator än vad som ställts på den gode mannen i 
ackordslagen. Det skulle av rekonstruktören krävas en förmåga att bedöma affärsmässiga 
förutsättningar vid en rekonstruktion av ett företag. Utredningen ansåg dock inte att det som 
rekonstruktör enbart skulle utses företagsledare, utan att det även krävdes juridisk kompetens 
för uppdraget. Utredningen ansåg att det borde väljas en jurist som rekonstruktör då det för en 
jurist skulle vara mera kostnadseffektivt att anlita erforderlig expertis än för en ekonom att 
tvingas begära råd från en jurist.93  

I förarbetena till LFR föreslås att rekonstruktören som huvudregel bör vara en advokat ur 
konkursförvaltarkretsen eller en högre tjänsteman vid ackordscentral. Detta ska då garantera 
att rekonstruktören har den erfarenhet som krävs, besitter gedigna kunskaper i 
obeståndsjuridik och kunskap inom andra rättsområden som kan vara relevanta för 
uppdraget.94 I utredningen sades att kunskap på det arbetsrättsliga området är ett krav för 
rekonstruktörer.95 

 En advokat har även vana att hantera situationer där olika intressen står mot varandra. 
Förarbetena till LFR utesluter dock inte att det i vissa fall kan vara både möjligt och 
nödvändigt att det som rekonstruktör utses någon som är ekonom, företagsledare eller 
konsult.96  

De flesta remissinstanser som hördes under utredningen till lagen ansåg att det var av vikt 
att stora krav ställs på rekonstruktören och att denne bör ha både juridisk, ekonomisk och 

                                                 
90 Hellners/ Mellqvist, s. 51-52 
91 A. a. s. 85-86   
92 A. a. s. 87 
93 SOU 1992:113, s. 368 
94 Prop 1995/96:5, s. 184 
95 SOU 1992:113, s. 369 
96 Prop 1995/96:5, s. 184- 185 
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administrativ kompetens men även förmåga att leda ett företag. Flera av remissinstanserna, 
bl.a. Riksskatteverket, kronofogdemyndigheterna i Göteborgs och Bohus län och Föreningen 
auktoriserade revisorer, ansåg även att de företagsekonomiska kunskaperna och kunskap inom 
företagsledning skulle väga tyngre än den juridiska kunskapen och några ansåg att en 
rekonstruktör i första hand bör vara en ekonom, affärsman eller erfaren företagsledare.97  
 I doktrinen har det även ansetts att huvudregeln att rekonstruktörer bör utgöras av jurister 
är en åsikt av jurister med en övertro på sitt eget skrås förmåga. En rekonstruktör får stor makt 
i gäldenärsföretaget under en rekonstruktion och en jurist har då svårt att utnyttja detta då han 
inte har branschkunskap och då blir beroende av andra för denna. En rekonstruktör bör därför 
utgöras av en erfaren företagsledare inom den berörda branschen som inte längre är aktiv och 
som helst är ekonomiskt oberoende.98  

Det finns inget formellt krav på utbildning, examen eller liknande för rekonstruktörer och i 
förarbetena till LFR ratades även tanken på en auktorisation av personer till rekonstruktörer. 
Det ansågs tillräckligt med kraven på särskild insikt och erfarenhet, tillsammans med 
paragrafens övriga krav, för att uppfylla rimliga kompetenskrav för befattningen. Dessa 
kriterier ska göra det möjligt att i varje enskilt fall välja den person som är bäst lämpad för 
uppdraget.99  

I förarbetena till LFR ansågs det att kraven i lagen då gör det möjligt att genom 
uppgifterna, om bl.a. företagets ställning och tilltänkta utveckling, i ansökningen om 
företagsrekonstruktion bedöma om företaget för sin rekonstruktion främst kräver en affärsman 
med branschvana eller en jurist (med juridiska kunskaper) som rekonstruktör. Denna 
möjlighet är betydelsefull då det, beroende på vilket företag som ska rekonstrueras, kan ställas 
olika krav på tyngdpunkten i rekonstruktörens kompetens.100  

I lagen, 2:11 1 st. LFR, stadgas att rekonstruktören ska ha borgenärernas förtroende. Ett 
önskemål från gäldenären av rekonstruktör, som skiljer sig från borgenärernas önskemål, bör 
därför stå tillbaka för borgenärernas.101 

Det ställs även höga krav på rekonstruktörens personliga integritet. Rekonstruktören ska 
under tidspress upprätta och följa en rekonstruktionsplan och samtidigt försöka tillgodose 
både borgenärer och gäldenären. Därför krävs det att en rekonstruktör är opartisk, intar en 
självständig ställning och kan se till både borgenärernas och gäldenärens intressen. Det anses 
således uteslutet att en rekonstruktör skulle kunna ha anknytning till gäldenären som t.ex. 
ägare, ställföreträdare eller revisor. Det är därför naturligt att det i 
rekonstruktionsansökningen finns uppgifter om den föreslagna rekonstruktörens lämplighet 
och borgenärernas inställning till denne. Detta underlättar för domstolen när den bäst lämpade 
för uppdraget i det enskilda fallet utses till rekonstruktör.102 
 Av de krav som ställs på en rekonstruktör framgår det att endast fysiska personer kan utses 
till rekonstruktörer och juridiska personer är således uteslutna.103 

En lista över rekonstruktörer har diskuterats och Insolvensutredningen ansåg att detta 
kunde vara en möjlighet men poängterade dock att en sådan lista inte skulle ha samma 
betydelse som den över konkursförvaltare.104 Regeringen ansåg även att det inte fanns skäl till 
att domstol skulle upprätta en lista över tänkbara rekonstruktörer i avgränsande syfte.105  

                                                 
97 Prop 1995/96:5, s. 100-101 
98 Nellbeck, Lennart, Handbok för krishantering i företag, Industrilitteratur, 1:a uppl., Uppsala 2004, s. 44-45 
99 Prop 1995/96:5, s.103-104 
100 A. a. s.104 
101 A. a. s.104-105 
102 A. st. 
103 Hellners/ Mellqvist, s. 88 
104 SOU 1992:113, s. 369-370 
105 Prop 1995/96:5, s. 185 



 23 

En fråga som diskuterades i förarbetena till LFR var om en rekonstruktör i ett 
rekonstruktionsförfarande även kunde vara konkursförvaltare i en efterföljande konkurs av 
samma företag eller om denne borde anses jävig.106 Att rekonstruktören tar vid som förvaltare 
är ekonomiskt för konkursboet och även effektivt då rekonstruktören redan känner till 
företagets ekonomiska och övriga förhållanden. Dock ansågs det i förarbetena till lagen att en 
rekonstruktör inte bör utses till förvaltare då han i den nya befattningen skulle behöva 
kontrollera transaktioner m.m. som han tidigare i egenskap av rekonstruktör rekommenderat 
eller anvisat. Det medges emellertid att det kan finnas undantag, t.ex. om rekonstruktionen 
avslutats så snabbt att rekonstruktören inte hunnit sätta sig in i gäldenärsföretagets 
omständigheter.107  

Hinder mot att vara rekonstruktör finns även för den som är anställd vid domstol, men även 
för den som är anställd vid kronofogdemyndighet enligt 2:11 2 st. LFR.  

Om en rekonstruktör anses olämplig eller om det finns någon annan anledning till att han 
bör skiljas från uppdraget kan han entledigas enligt 2:11 3 st. LFR. En rekonstruktör kan ha 
ansetts lämplig i början av rekonstruktionen men under uppdragets gång blivit olämplig vilket 
då kan leda till entledigande. Andra orsaker för entledigande kan vara om rekonstruktören 
p.g.a. sjukdom inte klarar av uppdraget. Entledigande kan ske genom att rekonstruktören 
själv, gäldenären eller en borgenär begär det hos domstol. Domstolen kan även ex officio 
entlediga rekonstruktören. Om någon kräver rekonstruktörens entledigande ska domstolen 
tillåta övriga intressenter att yttra sig innan beslut tas i frågan.108   
 

4.2 Uppgifter  

Syftet med en rekonstruktion är att en rekonstruktör hjälper ett gäldenärsföretag att ändra sin 
verksamhet så att den blir vinstgivande igen. I praktiken betyder det att man oftast storstädar 
företaget genom ” en hårdhänt rationalisering av den operativa driften, utförsäljning av all 

tärande och inaktiv substans samt uppsnyggning av balansräkningen”.109  
I lagen kommer detta till uttryck genom 1:2 LFR där det sägs att rekonstruktören under en 

rekonstruktion ska undersöka om gäldenärsföretaget kan fortsätta helt eller delvis och hur 
detta då ska ske. Detta betyder att rekonstruktören gör en prognos där han till en början måste 
bestämma om gäldenärsföretaget går att rekonstruera eller om det bör försättas i konkurs. Det 
är sedan domstolen som tar ställning till vilket förfarande som ska väljas.110   

Rekonstruktören ska undersöka om det är möjligt att nå en ekonomisk uppgörelse mellan 
gäldenären och dennes borgenärer, ett ackord. Paragrafen stadgar även att rekonstruktören har 
till uppgift att verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts under förfarandet. 
Rekonstruktören ska således ha borgenärernas förtroende då han under rekonstruktionen 
arbetar med gäldenären.111 I förarbetena till LFR poängteras även att ”[r]ekonstruktören är 
alltså inte att betrakta som gäldenärens "ombud" i förhandlingar med borgenärerna” under 
rekonstruktionen.112 I sista meningen till 1:2 LFR klargörs också att ett offentligt ackord 
enligt lagens tredje kapitel är möjligt under rekonstruktionen.113 
 När rekonstruktören utför dessa uppgifter ska han, enligt 2:12 LFR, undersöka gäldenärens 
ekonomiska ställning. Detta för att se om det över huvudtaget är möjligt att rekonstruera 
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företaget i fråga. Om rekonstruktören kommer fram till att det inte är möjligt ska han vidta 
åtgärder för att få rekonstruktionen att upphöra så fort som möjligt. Det kan således ses som 
att rekonstruktörens ställningstagande till om gäldenärsföretaget ska rekonstrueras genom 
LFR är hans primära uppgift. Om det bedöms att företaget kan rekonstrueras ska 
rekonstruktören tillsammans med gäldenären upprätta en rekonstruktionsplan för hur företaget 
ska rekonstrueras.114  

För att det ska vara möjligt att upprätta en rekonstruktionsplan behöver rekonstruktören 
information om gäldenärsföretaget. Efter ett beslut om företagsrekonstruktion förlorar inte 
gäldenären sin rådighet men han är däremot, enligt 2:14 LFR, skyldig att lämna alla 
upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som är relevanta för rekonstruktionen av 
företaget. Gäldenären har således en plikt gentemot rekonstruktören att uppge all information 
som är av betydelse. Vilken information detta syftar på avgörs av rekonstruktören. Detta 
betyder att rekonstruktören har rätt till företagets bokföring och alla övriga handlingar som 
kan behövas för att bedöma företagets ekonomiska situation och dess verksamhet.115 Att 
lagtexten bara nämner ekonomiska förhållanden ska inte förstås som en begränsning. 
Upplysningsplikten sträcker sig längre än till själva rekonstruktionen. Den omfattar således 
allt som kan vara av intresse för rekonstruktören gällande rekonstruktionen av 
verksamheten.116  

Gäldenären har även en lydnadsplikt genom paragrafens andra stycke som stadgar att 
gäldenären ska följa de anvisningar rekonstruktören ger om hur verksamheten ska bedrivas. 
Rekonstruktörens anvisningar ska därför lydas och vill inte gäldenärsföretaget godta dessa 
kan inte rekonstruktionen fortgå utan gäldenärsföretaget har möjlighet att få rekonstruktionen 
avslutad. 117   

Gäldenärens skyldigheter är inte sanktionerade genom något tvångsmedel utan det har 
ansetts vara tillräckligt att om gäldenären inte samarbetar kan inte rekonstruktionen 
genomföras, då rekonstruktionen bedrivs i gäldenärens intresse.118 

Utgångspunkten när det beslutas att ett företag ska genomgå en företagsrekonstruktion är 
att alla tillgångar och skulder i princip ska frysas vid tidpunkten för beslutet. Därför får 
gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke vidta åtgärder för företagets räkning även om 
gäldenären har visst handlingsutrymme. Enligt 2:15 LFR får inte gäldenären betala skulder 
som fanns innan rekonstruktionsbeslutet eller ställa säkerhet för sådana skulder. Enligt 
paragrafens tredje stycke får dock rekonstruktören samtycka till att gäldenären betalar en 
äldre skuld om det föreligger synnerliga skäl. Gäldenären får inte heller åta sig nya 
förpliktelser eller förfoga över egendom genom t.ex. överlåtelse eller pantsättning om denna 
egendom är av väsentlig betydelse för verksamheten.119  

Denna skyldighet att inhämta samtycke ska gälla i princip varje transaktion som faller in 
under paragrafen. Detta förfarande att gäldenären behåller rådigheten men ändå ska inhämta 
rekonstruktörens samtycke till alla väsentliga affärstransaktioner kan göra att verksamheten 
blir svår att sköta. Förarbetena till LFR fastställer därför att detta samtyckeskrav får anpassas 
från fall till fall och att gäldenären och rekonstruktören ges spelrum till att genom avtal lägga 
upp förfaringssättet så att ett uttryckligt samtycke inte alltid behöver inhämtas vid åtgärder 
inom den normala verksamhetens ram. Det klargörs dock inte vad som faller in under normala 
åtgärder som då inte skulle behöva ett uttryckligt samtycke, och vad som ska klassas som 
extraordinära åtgärder där rekonstruktörens samtycke krävs. Det sägs även att det i vissa 
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situationer kan vara lämpligt att rekonstruktören ger sitt samtycke i förväg och att 
rekonstruktören i vissa fall även kan godkänna åtgärder i efterhand som gäldenären redan 
företagit. Det klargörs i förarbetena till LFR att samtyckeskravet inte ska försvåra 
verksamheten i gäldenärsföretaget utan att det finns till för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs på det sätt som rekonstruktören anser är bäst för att uppnå rekonstruktionen. I 
förarbetena till LFR fastställs även att gäldenärens och rekonstruktörens förhållande bygger 
på en tillit mellan varandra som baseras på att rekonstruktören kan ansöka om 
rekonstruktionens upphörande om gäldenären missköter sig och uppträder illojalt.120  

Dessa förbud är dock inte förbud i egentlig mening och om rekonstruktören ger sitt 
samtycke till överträdelse av något av förbuden är gäldenärens handlande helt i sin ordning. 
En gäldenärs handlande utan rekonstruktörens samtycke inverkar inte på rättshandlingarnas 
giltighet, enligt paragrafens andra stycke. Rättshandlingarna är giltiga även när motparten är i 
ond tro och kände eller borde ha känt till att gäldenären genomgår en rekonstruktion. 121  

I utredningen till lagen diskuterades om gäldenärens rådighet skulle vara ännu mer 
inskränkt för att t.ex. motverka illojalt beteende från gäldenären. Det konstaterades dock att 
mängden inskränkningar vid en viss punkt övergår från att främja rekonstruktionen till att bli 
ett hinder för förfarandet. Därför ansågs att de begränsningar som finns i lagen var 
tillfredsställande för lagens syfte.122 

Trots avsaknad av sanktioner ska rekonstruktören emellertid anmäla till domstol om 
gäldenären inte fullgör sin upplysnings- eller lydnadsplikt eller bryter mot förbuden i 2:15 
LFR, enligt 5 § förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion.  

I 2:20 LFR finns en reglering av de avtal som gäldenären slutit innan beslutet om 
rekonstruktion. Enligt denna paragraf får gäldenärens motpart inte häva avtal med gäldenären, 
trots att motparten före rekonstruktionsbeslutet fått denna rätt, om gäldenären begär att avtalet 
ska fullföljas. Här spelar rekonstruktören en viktig roll då gäldenärens begäran om fullföljning 
av avtalen måste ha rekonstruktörens samtycke. Skulle gäldenärsföretaget ändå, utan 
rekonstruktörens samtycke, begära en fullföljning av avtalet har denna begäran inte någon 
rättsverkan.123  

Vid en rekonstruktion ska rekonstruktören, enligt 2:13 LFR, redan innan upprättandet av 
rekonstruktionsplanen och inom en vecka från rekonstruktionsbeslutet kontakta alla kända 
borgenärer om beslutet. Meddelandet ska bl.a. innehålla en preliminär förteckning över 
företagets tillgångar och skulder, balansräkning och orsakerna till betalningssvårigheterna. 
Denna korta tidsfrist anses bero på att borgenärssammanträdet ska hållas inom tre veckor från 
rekonstruktionsbeslutet. Detta betyder att rekonstruktören har skyldighet att snabbt få ut 
informationen till borgenärerna så att de i god tid kan sätta sig in i gäldenärsföretagets 
situation. Det finns ingen sanktion om rekonstruktören inte klarar av detta inom tidsfristen 
men det kan antas att en rekonstruktör som utsträcker fristen kan få svårt att få ytterligare 
uppdrag och i sämsta fall entledigas från uppdraget.124 

Ett primärt utkast till rekonstruktionsplan bör finnas redan vid borgenärssammanträdet 
inför domstol, som enligt 2:16 LFR hålls för att ge borgenärerna en möjlighet att uttala sig om 
rekonstruktionens fortsättning. Under rekonstruktionens gång kan rekonstruktionsplanen 
sedan kompletteras och det är sedan när denna är mer slutgiltig som det från innehållet kan 
utläsas om och hur en rekonstruktion av gäldenärsföretaget kan åstadkommas. I förarbetena 
till LFR påpekas att rekonstruktionsplanen spelar en viktig roll då det genom dess information 
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om gäldenärsföretagets verksamhet gör det möjligt för borgenärerna att bedöma om de är 
villiga att medverka i en finansiell rekonstruktion genom att t.ex. sätta ned sina fordringar.125  
 För att upprätta en rekonstruktionsplan bör rekonstruktören kartlägga företagets 
ekonomiska olägenheter så att det är möjligt att bedöma orsakerna och göra en analys till 
problemen. För detta krävs också, enligt förarbetena, att planen innehåller de åtgärder som 
måste vidtas för att företagets problem ska lösas både finansiellt och vad gäller verksamhetens 
resultat. Vid sidan om detta bör en tidsplan för rekonstruktionen anges.126  

I förarbetena till LFR ges en uppmaning till rekonstruktören att tänka på att inte för 
utförligt beskriva detaljerna i rekonstruktionsplanen. Detta för att denna när den lämnas in till 
domstol blir allmän handling och för att det inte föreslås någon särskild sekretessregel för 
ärenden om företagsrekonstruktion. Dock får detta inte hindra rekonstruktören från att ta med 
all information om de åtgärder som föreslås och de bedömningar som motiverat åtgärderna. 
Därför hänvisar förarbetena till sekretesslagen (1980:100) och nämner att det finns en 
möjlighet att sekretessbelägga uppgifter som rekonstruktören anser kan betecknas som 
företagshemligheter. Han ska då uppmärksamma detta för domstolen senast i samband med 
att rekonstruktionsplanen lämnas in.127  
 Rekonstruktionsplanen behöver inte fastställas i någon formell ordning och domstolen ska 
inte fatta något beslut om rekonstruktionsplanens innehåll. Borgenärerna behöver inte heller 
uttryckligen godkänna planen för att den ska kunna vara ett underlag för en framgångsrik 
rekonstruktion av gäldenärsföretaget. Det ansågs att det skulle ske en onödig formalisering av 
innehållet, vara oekonomiskt och fördröja förfarandet om domstol skulle fatta beslut om 
rekonstruktionsplansinnehållet. Ett sådant förfaringssätt skulle även gå emot den frivillighet 
som rekonstruktionsförfarandet bygger på.128  

Det finns inte lagstöd i LFR för rekonstruktören att undersöka om det förekommit någon 
brottslig verksamhet i gäldenärsföretaget. I slutbetänkandet av insolvensutredningen 
fastställdes att en rekonstruktör inte bör ha denna uppgift då det ligger i sakens natur att 
gäldenärer i ett företag som är föremål för en rekonstruktion inte misstänks för brott. Skulle 
det finnas misstanke om brottslig verksamhet bör eventuellt rekonstruktören enligt 
utredningen föreslå att förfarandet avbryts och ersätts av ett konkursförfarande.129 I 
rekonstruktionsförordningen sägs dock att om det i en ackordsförhandlingsberättelse finns 
upptaget en misstanke om att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer, och 
det finns skälig anledning att anta att detta stämmer ska rekonstruktören underrätta 
åklagare.130 

Om en borgenär begär det ska domstolen, enligt 2:16 LFR, tillsätta en borgenärskommitté 
som rekonstruktören sedan är skyldig att samråda med i väsentliga frågor om inte något 
hindrar detta. I förarbetena till LFR föreskrivs även att det är rimligt att rekonstruktören och 
borgenärskommittén bör samråda fortlöpande under rekonstruktionsförfarandet, trots att detta 
inte uttryckligen föreskrivs i lagen. Det fastställs dock att det inte bör finnas någon sanktion 
om rekonstruktören brister i sin samrådsskyldighet med borgenärskommittén.131  

Vid rekonstruktioner av omfattande och komplicerade företag kan den kompetens och 
kunskap som rekonstruktören besitter inte räcka till. Då det är viktigt att all kompetens som 
anses nödvändigt i rekonstruktionen finns till hands har rekonstruktören möjlighet att tillföra 
företagsrekonstruktionen den sakkunskap som han själv inte har i form av en utomstående 
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kompetens. Under rekonstruktionens gång kan därför rekonstruktören ta hjälp av ett 
sakkunnigt biträde enligt 2:12 2 st. LFR.132 Det har dock ansetts att extra inkallad sakkunskap 
inte har förankring i praktiken. Ansvarsfrågorna blir oklara och det blir enligt Nellbeck alltför 
kostsamt.133 
 I sista stycket av 2:12 LFR sägs att en rekonstruktör har rätt att, under ett 
rekonstruktionsförfarande, föra talan om återvinning enligt 3:6 nämnda lag. Återvinningstalan 
får väckas även om rekonstruktionsförfarandet innefattar ett ackordsförfarande. En 
återvinningstalan får väckas inom ramen för företagsrekonstruktionen utan begränsning till att 
förfarandet innefattar ett ackordsförfarande. 134  

Om en uppgörelse träffas med borgenärerna om underhandsackord ska rekonstruktören 
underrätta domstolen om detta. Rekonstruktören har även rätt att yttra sig om borgenären 
ansöker om att försätta gäldenären i konkurs.135   

En företagsrekonstruktion ska upphöra om syftet med rekonstruktionen anses uppnått men 
en rekonstruktör kan även ansöka om att rekonstruktionen ska upphöra om han anser att syftet 
med rekonstruktionen inte kommer att kunna uppnås, enligt 4:7 p.1 och p.4 LFR.  
 När en rekonstruktion av ett företag är klar, är även rekonstruktörens arbete klart. Nellbeck 
anser dock att det är viktigt att rekonstruktören håller kontakt med det rekonstruerade 
företaget en tid. Denna efterkontroll gör att rekonstruktören kan följa upp sina olika ingrepp 
och lära sig av eventuella misstag så att han kan ”vässa sina rekonstruktionsinstrument” inför 
nästa rekonstruktionsuppdrag.136  

4.3 Tillsyn  

Det finns ingen tillsyn över själva förfarandet företagsrekonstruktion och följaktligen ingen 
kontroll över rekonstruktören på det sätt en förvaltare blir kontrollerad under ett 
konkursförfarande. 

Emellertid finns det tillsyn över ett visst område av företagsrekonstruktionen. Det område 
som kontrolleras är utbetalning av lönegaranti vid företagsrekonstruktion enligt 
Lönegarantilagen (1992:497), LGL. Enligt 1§ p.2 LGL utgår lönegaranti om arbetsgivaren är 
föremål för företagsrekonstruktion. I 19 § LGL stadgas att en kopia av beslut enligt 16 § och 
18 § LGL ska samma dag som beslutet meddelades sändas till arbetstagaren och till den 
myndighet som har tillsyn över förvaltningen i konkurser. Dessa beslut rör fordran som ska 
betalas enligt garantin (16 §) och beslut om omprövning av beslut om utbetalning av 
lönegaranti (18 §). 
 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion infördes år 2005 med syfte att stimulera 
användandet av rekonstruktionsinstitutet och för att minska antalet konkurser.137  
 I förarbetena138 till lagen om lönegaranti ansågs att samma bestämmelser skulle gälla för 
handläggningen av lönegaranti vid en rekonstruktion som för konkurs utan bevakning. Detta 
innebär att rekonstruktören ska, samma dag som lönegarantibeslutet meddelas, underrätta 
länsstyrelsen i det län dit den tingsrätt som handlägger rekonstruktionsärendet hör, enligt 17 § 
LGL. Enligt 22 § LGL är länsstyrelsen utbetalande myndighet.139  
 Det konstaterades i förarbetena till LGL att det vid ett konkursförfarande ska sändas kopior 
av lönegarantibeslutet till tillsynsmyndigheten i konkurs. Då det inte finns någon 
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tillsynsmyndighet gavs som förslag att de uppgifter KFM har som tillsynsmyndighet enligt 
LGL ska utföras av den KFM som skulle ha varit tillsynsmyndighet om arbetsgivaren istället 
försatts i konkurs.140 Detta förslag vann gehör och det fastställdas att rekonstruktören ska 
lämna uppgifter som kan ha betydelse vid betalning enligt garantin till KFM. Dessa 
upplysningar ska lämnas på begäran av den tillsynsmyndighet som skulle ha utövat tillsyn om 
arbetsgivaren försatts i konkurs.141  

I förarbetena till LGL framförde även Skatteverket sin ståndpunkt om att de anser att det 
behövs en tillsynsfunktion vid företagsrekonstruktion. Skatteverket påpekade att 
tillsynsmyndighetens roll borde klargöras vid handläggning av lönegarantifrågor vid 
företagsrekonstruktioner. Det ansåg även att det bör vara möjligt att ge tillsynsmyndigheten 
rätt att kontrollera rekonstruktörens lönegarantihandläggning. Den informationsskyldighet 
som gäller för konkursförvaltare enligt 7 kap KonkL bör, enligt Skatteverket, således införas 
även på rekonstruktörer.142  

Regeringen konstaterade att införandet av lönegaranti vid företagsrekonstruktion gjorde att 
frågan om tillsyn blev än mer aktuell men ansåg inte att det, vid detta tillfälle, behövdes en 
tillsyn över rekonstruktörer. Det klargjordes emellertid att regeringen planerade att tillsätta en 
utredning som bl.a. skulle få i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett samlat 
insolvensförfarande. Vid denna utredning skulle sannolikt tillsyn över rekonstruktörer 
undersökas.143  
 I april 2007 beslutades genom ett kommittédirektiv (Dir. 2007:29) om ett Samordnat 
insolvensförfarande att en utredning skulle tillsättas där det skulle undersökas hur förfarandet 
för företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet. Emellertid 
sägs i direktivet att utredaren inte ska behandla tillsynsfrågor i annat fall än som föranleds av 
övriga ställningstaganden. Det stadgas även att förslag ska anpassas till Regeringskansliets 
beredning av frågan om en ny konkurstillsyn.144   

4.4 Ansvar  

I LFR regleras inte rekonstruktörens ansvar. Lagen reglerar förhållandet mellan 
rekonstruktören och gäldenärsföretaget som sådant och det finns, som anförts, reglering av 
gäldenärens lydnadsplikt. Till skillnad från ett företag i konkurs har gäldenärsföretaget 
emellertid i en rekonstruktion en bibehållen rådighet och är civilrättsligt bundet till de 
rättshandlingar som företas. Gäldenärsföretagets bibehållna rådighet tillsammans med 
rekonstruktörens lagstadgade rätt till ingripande i företagets angelägenheter gör dock att en 
ansvarsfördelning blir aktuell.145  

I förarbetena till, den numer upphävda, Ackordslagen (1921:225) fanns inte heller någon 
reglering av ansvaret för den gode mannen (som i den nya LFR blev rekonstruktören). Ett 
förslag från lagberedningen stadgade dock att om det saknades skälig anledning att anta att ett 
ackord kunde uppnås skulle den gode mannens uppdrag kunna återkallas och detta skulle då 
medföra att de rättsverkningar som följt genast upphörde.146  

De frågor som uppkommer är då i vilken utsträckning en rekonstruktör har 
skadeståndsansvar och hur hans inblandning påverkar det normala skadeståndsansvar som 
ledningen i gäldenärsföretaget har.  
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Frånvaron av en ansvarsreglering liknande den i konkurslagen (1987:672), ska, enligt 
Hellners/ Mellqvist, inte tolkas som att lagstiftaren tagit ställning i denna fråga. Det har 
istället överlämnats åt rättstillämpningen att avgöra, i varje enskilt fall, vilket 
skadeståndsansvar en rekonstruktör har då han är oaktsam när han fullgör sitt uppdrag.147 
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5 Företagsrekonstruktörens ansvar  
Något skadeståndsansvar finns inte reglerat i lag för rekonstruktörer i 
företagsrekonstruktioner. Nellbeck148 anser att det är ett stort problem att det inte finns något 
juridiskt skyddsnät för rekonstruktörer och menar att en rekonstruktör agerar i ett rättsligt 
vakuum. Detta betyder, enligt honom, att rekonstruktören måste se till att de åtgärder som 
vidtas formellt förankras i styrelseprotokoll av styrelsen och VD. Om rekonstruktörens råd 
och frampressade åtgärder varit till men för företaget och om rekonstruktionsplanen inte varit 
förankrad hos styrelse och ledning när företaget hamnar i en situation där det blir aktuellt med 
ett ansvarsutkrävande finns det då, enligt honom, risk för skadeståndskrav mot 
rekonstruktören.149 
 Tuula150 har därför ansett det angeläget att rekonstruktörens skadeståndsansvar regleras i 
lag.151 Hon vidhåller denna ståndpunkt i sin senaste utvärdering av LFR och ifrågasätter om 
analogi till ansvarsregleringen av konkursförvaltare eller reglerna till sysslomannaskap är 
lämpliga.152 Hon menar istället att det är ”av stor vikt att ett särskilt ansvar stadgas i lagen 
om företagsrekonstruktion så att rekonstruktörens ansvar för fel och försummelse tydligt 

framgår i lagstiftningen”.153  
Vid ett regeringssammanträde i april 2007 bestämdes i ett kommittédirektiv (Dir. 2007:29) 

om ett Samordnat insolvensförfarande att en utredning ska tillsättas som har till uppgift att se 
över hur förfarandet för företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med 
konkursförfarandet. Utredningen ska undersöka om det är möjligt att införa ett förfarande där 
företagsrekonstruktion och konkurs är samlat. Denna utredning ska redovisa sitt resultat 
senast september 2008.154 

I direktivet har även utredaren fått till uppgift att under denna utredning uppmärksamma 
vilka uppgifter, befogenheter och krav som bör ställas på en rekonstruktör eller motsvarande 
person i ett samordnat förfarande. Det sägs även i direktivet att utredaren har till uppgift att 
uppmärksamma vilket ansvar som bör läggas på en rekonstruktör eller motsvarande person.155   

Frånvaron i nuläget av en ansvarsreglering liknande den i KonkL ska emellertid, som 
tidigare nämnts enligt Hellners156/ Mellqvist157, inte tolkas som att lagstiftaren tagit ställning i 
denna fråga. Det har istället överlämnats åt rättstillämpningen att avgöra, i varje enskilt fall, 
vilket skadeståndsansvar en rekonstruktör har då han är oaktsam när han fullgör sitt 
uppdrag.158   

I detta ställningstagande instämmer Persson159/ Tuula och klargör att på samma sätt som en 
förvaltare blir skadeståndsansvarig vid vårdslöshet och åsidosättande av en utrycklig, till 

                                                 
148 Lennart Nellbeck är fil dr i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har arbetat som 
företagsrekonstruktör sedan 1993.  
149 Nellbeck, s. 46 
150 Marie Karlsson Tuula är docent i civilrätt, universitetslektor vid Göteborgs universitet och författare till ett 
flertal titlar som behandlar den obeståndsrättsliga lagstiftningen. 
151 Tuula, Marie, En framtida insolvensbalk?, Ny Juridik, 2001:3, s. 66 
152 Karlsson- Tuula, Marie, Lagen om företagsrekonstruktion – en papperstiger II, 1:a uppl., Stockholm, 2006, s. 
104 
153 Karlsson- Tuula, s. 104 
154 Kommittédirektiv (Dir. 2007:29) om ett Samordnat insolvensförfarande, s. 1 
155 A. a. s. 7  
156 Trygve Hellners är hovrättslagman och var ordförande i Insolvensutredningen som lade fram det lagförslag 
som ligger till grund för LFR 
157 Mikael Mellqvist har varit hovrättsassessor och tjänstegjort som rättssakskunnig i justitiedepartementet. Han 
tjänstegjorde som lektor i civilrätt vid Uppsala universitet under åren 1987- 1991.  
158 Hellners/ Mellqvist, s. 101-102 
159 Annina H. Persson är docent och universitetslektor i sakrätt och insolvensrätt vid Stockholms universitet och 
gästprofessor vid Örebro universitet sedan år 2005. 
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tredje man skydd meddelad bestämmelse bör en rekonstruktör kunna hållas ansvarig om 
denne insett eller bort inse att ett beslut eller åtgärd kunde medföra ekonomisk skada för 
någon part.160  

Det har från flera håll ansetts att rekonstruktören och konkursförvaltaren är förhållandevis 
jämförbara och att kraven på rekonstruktören kan beskrivas med utgångspunkt utifrån kraven 
på förvaltaren.161 

Det är således nära till hands att jämföra ett eventuellt ansvar för en rekonstruktör med 
förvaltarens ansvar i konkurser. En förvaltare har skadeståndsansvar för den skada han 
orsakar när han fullgör sitt uppdrag. Skadeståndsansvaret är således särskilt reglerat i 
konkurslagen (1987:672) och därför behöver inte skadeståndslagen (1972:207) bli aktuell.  

Förvaltaren är, som nämnts, enligt 17:1 KonkL skadeståndsansvarig gentemot gäldenären, 
konkursboet och borgenärerna för de skador han orsakar då han fullgör sitt uppdrag. Detta är 
således ett särskilt reglerat oaktsamhetsansvar (culpaansvar).162  

Förvaltaren är utöver detta ansvar även ansvarig gentemot tredje man, vilket betyder att 
förvaltaren är ansvarig för den skada han tillfogar tredje man då han varit culpös och åsidosatt 
en uttrycklig bestämmelse som är till för att skydda tredje man. Således ett culpaansvar 
begränsat av normskyddsläran.163 

Normskyddsläran är en relativt svårutläslig princip som stadgar att de skador som p.g.a. 
denna princip faller utanför området för ersättning, inte ersätts. Person- och sakskador ligger 
vanligen inom normskyddsområdet och oftast är det endast vissa följdskador som utesluts. 
Det anses vara rättspolitiska överväganden som ligger bakom normskyddsläran.164 
 

5.1 Ansvar gentemot borgenärerna och tredje man  

Den stora skillnaden mellan förvaltaren och rekonstruktören är dock, som nämnts, att den 
senare vid en rekonstruktion har att uppfylla sitt uppdrag alltmedan gäldenärsföretaget 
fortfarande har visst rådrum. Trots denna skillnad anser Hellners/ Mellqvist att det finns skäl 
för att tillämpa samma generella culpaansvar, begränsat av normskyddsläran, för en 
rekonstruktör som för en förvaltare i fråga om skador som orsakats borgenärerna och tredje 
man. Detta eftersom det finns likheter mellan de båda uppdragshavarna, som t.ex. rätten att 
föra återvinningstalan och att deras respektive uppdrag är givet av domstol. Fler likheter som 
Hellners/ Mellqvist lyfter fram för att visa på en analogitillämpning är rekonstruktörens rätt 
att ge anvisningar, rekonstruktörens påverkan gällande gäldenärsföretagets möjligheter att 
ingå viktigare rättshandlingar och rekonstruktörens deltagande gällande gäldenärens avtal. 
Detta tillsammans gör det enligt dem berättigat att likställa en rekonstruktör med en 
förvaltare.165  

Även från andra håll finns medgivande om rekonstruktörens och förvaltarens likheter vid 
bedömning av ansvarsfrågan. Därmed anser Persson/ Tuula att rekonstruktörens ansvar 
rättsligt ska regleras i lag. 166  
 

                                                 
160 Persson H./ Tuula, s. 78 
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5.1.1 Analogi till konkurslagens konkursförvaltare  

Det anses att det är upp till rättstillämpningen att utreda en rekonstruktörs ansvar och 
doktrinen anser att en rekonstruktör och en förvaltare ska bedömas lika. Genom denna 
analogitillämpning för att fastställa en rekonstruktörs skadeståndsansvar är det av vikt att se 
hur skadeståndsansvar för konkursförvaltare bedömts i domstol.  
 HD har i ett rättsfall från 2001 prövat huruvida en förvaltare ansetts skadeståndsskyldig vid 
underlåtenhet att samråda med borgenär.167 Omständigheterna i fallet var följande: 

Eksjö Fastighets AB Vildparken försattes i februari 1992 i konkurs och en förvaltare 
förordnades. Förvaltaren hade bl.a. till uppdrag att sälja en fastighet med en tillbyggnad som 
ännu inte var färdigställd. Handelsbanken Hypotek AB hade som borgenär panträtt i 
fastigheten med 2 247 000 kr med bästa rätt för motsvarande kapitalfordran. Förvaltaren 
försökte sälja fastigheten i befintligt skick men då inget intresse fanns upptog konkursboet 
genom förvaltaren en kredit om 1 895 000 kr för att möjliggöra färdigställandet av 
tillbyggnaden och därigenom en försäljning. Detta skedde utan att Handelsbanken som 
särskilt berörd borgenär först hörts i frågan. Då exekutiv auktion hölls såldes fastigheten för 3 
000 000 kr och då förvaltaren anmält en massafordran om 2 796 623 kr till bevakning i 
sakägarförteckningen blev Handelsbankens utdelning endast 185 191 kr.  

Handelsbanken väckte talan mot förvaltaren och yrkande att denne skulle förpliktas att till 
konkursboet betala skadestånd med 2 519 986 kr jämte ränta, då förvaltarens underlåtenhet att 
samråda varit oaktsamt handlande som lett till att Handelsbanken drabbats av skada. 
Förvaltaren bestred talan.  

TR:en konstaterade att förvaltaren brustit i sin skyldighet att höra Handelsbanken i den 
aktuella frågan. Denna underlåtenhet utgjorde enligt domstolen ett allvarligt åsidosättande och 
ett klart oaktsamt beteende. Då denna oaktsamhet orsakat skada som åsamkats Handelsbanken 
dömdes förvaltaren att betala skadestånd till konkursboet på 564 809 kr jämte ränta.  
 I HovR:en ansågs att förvaltarens underlåtenhet att samråda med Handelsbanken utgjorde 
ett allvarligt brott som inte kunde anses ursäktligt. Dock ansåg HovR:en att Handelsbanken 
borde ha agerat när den fick reda på massafordringen. Då Handelsbanken inte gjorde detta 
ansåg domstolen att förvaltarens skadeståndsskyldighet skulle jämkas till två tredjedelar.   

HD konstaterade att det enligt konkurslagen fastställs att en förvaltare ska ersätta de skador 
denne uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar konkursboet, borgenär eller gäldenär och att 
lagen även stadgar att en förvaltares huvuduppgift är att ta tillvara borgenärernas 
gemensamma rätt och bästa samt att vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och 
snabb avveckling av boet. HD uttalade vidare att det för en förvaltare ofta ingår i uppdraget 
att ta ställning till frågor som många gånger är komplicerade och att han under svårbedömbara 
förhållanden är tvungen att träffa affärsmässiga avgöranden. Detta gjorde enligt HD att 
förvaltaren måste få ha ett avsevärt handlingsutrymme och att denne inte kan bli 
ersättningsskyldig så snart ett beslut visar sig vara ofördelaktigt för konkursboet eller någon 
av borgenärerna.  
 Domstolen förklarade att även om förvaltaren har ensam beslutanderätt när det gäller 
konkursboets förvaltning har han även en lagstadgad skyldighet, enligt 7:10 KonkL, att i vissa 
viktigare frågor fatta beslut först efter samråd med bl.a. särskilt berörda borgenärer, om det 
inte föreligger hinder mot detta.  Det hänvisades till lagens förarbeten som uttalar att exempel 
på viktigare frågor, är frågor om vidare drift av gäldenärens rörelse och om försäljning av 
värdefull egendom. Fastän samrådsskyldighet finns behöver dock inte förvaltaren följa de råd 
och anvisningar som lämnas av borgenärerna men det krävs att han omsorgsfullt överväger de 
synpunkter som framförs.  
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 Förvaltarens beslut att färdigställa tillbyggnaden genom en byggnadskredit skulle enligt 
HD ha ansetts berättigat om fastigheten t.ex. ansetts osäljbar utan tillbyggnadsjobbet eller om 
det funnits goda skäl att anta att en försäljning efter tillbyggnaden skulle inbringa högre 
utdelning till borgenärerna med panträtt i fastigheten. Dock ansåg HD att förvaltaren inte hade 
rätt att fatta ett sådant beslut utan att först ha rådfrågat Handelsbanken då beslutet rörde en 
viktig fråga och Handelsbanken var särskilt berörd genom att den borgenär som lämnade 
byggnadskrediten kunde få företrädesrätt till betalning ur fastigheten framför Handelsbanken.   

HD konstaterade att det inte hade förelegat något hinder att höra Handelsbanken och även 
om banken vid en förfrågan hade ställt sig avvisande så behövde förvaltaren inte följa 
borgenärs råd i frågan. Genom förvaltarens handlande att helt låta bli att samråda med 
Handelsbanken vid beslutet att färdigställa tillbyggnaden med hjälp av ett lån som vid 
auktionen tillerkändes företrädesrätt framför bankens fordran hade hans handlande enligt HD 
utsatt Handelsbanken för en avsevärd risk och förvaltaren ansågs därför handlat oaktsamt. 
 Någon jämkning ansågs inte aktuell och HD ändrade HovR:ens dom och dömde 
förvaltaren att betala 2 519 986 kr jämte ränta till konkursboet.  

I ett fall från 2005 avgjordes en förvaltares skadeståndsskyldighet vid underlåtenhet att 
väcka talan om återvinning och vid underlåtenhet att höra särskilt berörd borgenär i 
återvinningsfrågan.168 Omständigheterna i fallet var följande: 

Hösten 1995 upptäcktes att Aktiebolaget Timmerverkstaden hade ekonomiska problem och 
bolaget beslöt att försöka rekonstruera företaget. I detta syfte biträdde en advokat från 
Advokatfirman H. & R.-E. KB bolaget men arbetet ledde dock inte till någon ansökan om 
företagsrekonstruktion då advokaten uppges ha arbetat med andra problem i bolaget.  

Bolaget fick i december 1996 en räkning för juridiskt arbete från Advokatfirman. 
Räkningen avsåg arbete gjort åt bolaget under 1996. I februari 1997 delbetalade bolaget 
räkningen med 158 000 kr.  

Bolaget försattes i mars 1997 i konkurs och en konkursförvaltare utsågs. Den utsedda 
förvaltaren uppmärksammades om betalningen till advokatfirman och skrev därför ett brev till 
den advokat som innehaft uppdraget för att fråga vad denne ansåg om en återvinning av 
betalningen. I sitt svar lämnade advokaten uppgifter om det utförda arbetet och angav att han 
inte ansåg betalningen som återvinningsbar.   

Förvaltaren bedömde att det inte fanns skäl att väcka talan om återvinning av den summa 
som bolaget betalat ut till advokatfirman och inte heller att efterfråga om särskilt berörd 
borgenärs åsikt i frågan. I förvaltningsberättelsen hade dock förvaltaren uppgivit att denna 
betalning eventuellt skulle kunna vara återvinningsbar samt att hon skulle fortsätta sin 
utredning i denna fråga. 

Staten, i rollen som särskilt berörd borgenär, väckte talan och yrkade att förvaltaren skulle 
förpliktas att betala 158 000 kr jämte ränta, då förvaltaren skulle ha tillfogat boet skada 
genom att inte återvinna betalningen vilket i sin tur lett till att staten gått miste om utdelning. 
Förvaltaren bestred käromålet.  

I TR ansågs advokatfirmans räkning vara återvinningsbar enligt 4:5 KonkL. Domstolen 
kom även fram till att det inte förelåg några speciella hinder för förvaltaren mot att höra TSM 
eller staten i sin egenskap av särskild borgenär i återvinningsfrågan. Genom att underlåta att 
ansöka om återvinning av den till advokatfirman betalade räkningen och inte heller rådfråga 
staten som särskilt berörd borgenär, ansågs därför förvaltaren ha orsakat staten skada. 
Förvaltaren ansågs därför oaktsam när hon underlät detta och dömdes att till konkursboet 
betala 158 000 kr jämte ränta.  

HovR:en ansåg att förvaltaren grundligt undersökt återvinningsmöjligheten innan hon 
avfärdat den. Det ansågs inte ha framkommit något som kunde tyda på att förvaltaren genom 
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sin bedömning uppsåtligen förorsakat konkursboet och borgenärerna skada. Då en förvaltares 
återvinningstalan inte utesluter andras talerätt hade förvaltarens underlåtenhet inte hindrat 
borgenärerna från att väcka talan om återvinning. Därför ansåg HovR:en att förvaltaren inte 
gjort sig skyldig till oaktsamhet i sina bedömningar och därför inte var skadeståndsskyldig 
gentemot konkursboet. Statens talan lämnades således utan bifall. 

HD konstaterade att när räkningen till advokatfirman betalades var bolaget på obestånd och 
att förvaltaren var medveten om detta faktum. Det konstaterades även att det varit uppenbart 
att denna betalning då gynnade advokatfirman framför andra borgenärer. 
 Domstolen fann att den bevisning som åberopades inte gav något underlag för att 
betalningen till advokatfirman skulle vara skyddad mot återvinning och ansåg vidare att 
konkursboet hade tillfogats skada då förvaltaren inte väckt talan om återvinning.  
 HD hänvisade till konkurslagens förarbeten169 där det bl.a. fastställs att det under en 
konkurs råder speciella omständigheter som måste beaktas vid en bedömning av en 
förvaltares handlande. Där anmärks det även att det av borgenärerna krävs aktivt deltagande 
för att förhindra att skada uppkommer. Det är därför inte givet att en oaktsam förvaltare bär 
skadeståndsansvar för en uppkommen skada. HD ansåg att det vid en förvaltares bedömning 
alltid finns risktaganden och att det för att bedömningen juridiskt ska anses 
skadeståndsgrundande krävs att den inte bara är felaktig utan uppenbart felaktig. I förevarande 
fall ansåg HD att bedömning inte varit uppenbart felaktig och att förvaltaren således inte 
ådragit sig skadeståndsskyldighet genom sin underlåtenhet att väcka återvinningstalan. 

Utbetalningen till advokatfirman utgjorde ett betydande belopp och vetskapen om att 
förvaltaren undersökte återvinningsmöjligheter för summan borde enligt HD ha ansetts som 
en situation där förvaltaren borde ha hört staten som särskild borgenär. Detta oavsett hur 
förvaltaren själv bedömde utsikterna med en återvinningstalan. Då det inte förelåg hinder för 
att höra särskilda borgenärer och då en inställning från borgenär vid samråd inte kan binda 
förvaltaren gjorde detta enligt HD att förvaltarens underlåtenhet medförde att staten gick 
miste om möjligheten att utnyttja sin subsidiära talerätt.  

Därför ansågs att förvaltaren varit oaktsam under sitt uppdrag och ansågs därför skyldig att 
ersätta den skada som uppkommit som en följd av detta. Då det i förarbetena till lagen 
förutsätts att borgenärerna ska vara aktiva under konkursförfarandet ansåg HD att staten 
genom förvaltningsberättelsen uppmärksammats på att betalningen eventuellt skulle 
återvinnas och att det utgjort ett starkt skäl för staten att ta kontakt med förvaltaren när 
återvinningsfristen började närma sig sitt slut då förvaltaren inte redovisat sin bedömning i 
frågan. Således ansåg HD att skadeståndet skulle jämkas till hälften. HD dömde förvaltaren 
att i skadestånd betala konkursboet 79 000 kr jämte ränta.  
 

5.1.2 Sammanfattande kommentarer till rättsfallen  

I det första fallet, från 2001, ansåg HovR:en att förvaltarens handlande i sig inte kunde 
ursäktas. Emellertid såg domstolen, till skillnad från HD, även till borgenärens agerande och 
dennes agerande skulle enligt domstolen ha varit mer aktivt och därför ansåg HovR:en att 
skadeståndet skulle jämkas. 

HD ansåg däremot att jämkning inte var aktuellt och anmärkte inte på att Handelsbanken 
som borgenär borde ha agerat mer aktivt. Domstolen nämnde inget om hur den såg på 
borgenärens inaktivitet och måste därför i detta rättsfall ha ansett att det inte varit något 
viktigt, och att detta faktum inte påverkade förvaltarens ansvar. 

HD fastställer och håller emellertid med om att förvaltare har ett svårt uppdrag i en 
konkurs och att de måste få ha omfattande handlingsutrymme.  
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Det går i detta rättsfall att utläsa att HD förstår att det inte kan anses realistiskt att en 
förvaltare ska behöva oroa sig för att bli skadeståndsansvarig så fort han ska fatta beslut i en 
konkurs. Eftersom förvaltaren har tagit över rådigheten under konkursen är det han som fattar 
alla beslut och gäldenärsföretaget är i hög grad passiva under förfarandet. 

För förvaltaren kan en vidsträckt ansvarsskyldighet hämma honom i hans handlande under 
konkursen och då kan följden bli att han inte kan uppfylla kravet i lagen som säger att en 
förvaltare ska göra sitt bästa möjliga för borgenärerna och genomföra konkursen snabbt, 
smidigt och ekonomiskt. Att det inte förelegat något hinder för att höra med borgenären 
föranledde delvis att HD ansåg att förvaltarens handlande, att inte alls samråda med 
Handelsbanken, utsatte borgenären för risk.  

Det är lätt att förstå hur HD resonerat eftersom det var ett faktum att det inte skulle kunna 
uppstå några negativa konsekvenser om förvaltaren hade samrått med borgenären och när det 
uppenbarligen orsakade negativa konsekvenser då förvaltaren inte samrådde med borgenären. 
Därför är det en logisk följd att förvaltaren anses ha gjort fel och således har ansvar för detta 
fel. 

Att HD i detta rättsfall inte uppmärksammade förarbetenas ståndpunkt vid borgenärers 
inaktivitet, när till och med en underinstans uppmärksammat det, är förbryllande. Detta är 
heller inte något som får sin förklaring av HD. 

I rättsfallet från 2005 bedömde förvaltaren i konkursen att det inte var aktuellt med en 
återvinning. Även i detta rättsfall hänvisade HD till förarbetena som stadgar att 
konkursförfarandet är ett förfarande där förvaltaren arbetar under speciella omständigheter 
och att detta faktum måste tas med i bedömningen av förvaltarens ansvar.  

Det måste anses allmänt vedertaget att det vid en bedömning av hur ett beslut ska fattas 
alltid finns en risk för att beslutet inte ger det resultat som man önskat och trott sig få. När 
man gör en bedömning är denna alltid till sist en fråga om uppskattning och värdering.  
 Detta poängterar HD i sin bedömning och fastställer även att för att en bedömning gjord av 
förvaltaren ska anses skadeståndsgrundande krävs det att bedömningen ska vara uppenbart 
felaktig. Domstolen stadgar således ett krav på uppenbar felaktighet där en enbart felaktig 
bedömning av förvaltaren inte ska anses skadeståndsgrundande.   

Även i detta fall underlät förvaltaren att samråda med borgenär och HD hänvisade till 
konkurslagens förarbeten som stadgar att det finns ett krav på att borgenärerna är aktiva under 
förfarandet. Förarbetena fastställer även att det därför inte är självklart att en oaktsam 
förvaltare bär skadeståndsansvar för en uppkommen skada. HD instämde i vad förarbetena sa 
och med anledning av borgenärens brist på aktivitet under förfarandet jämkade HD 
skadeståndet.  

Skillnaden mellan dessa två fall är främst att i rättsfallet från 2005 ser domstolen även till 
borgenärens aktivitet under förfarandet och därför jämkas förvaltarens ansvar i detta rättsfall.  

I detta rättsfall kan konstateras att HD tar seriöst på att förvaltaren faktiskt ska efterfölja 
lagen och samråda med särskild borgenär i vissa frågor. Detta står uttryckligen utskrivet i 
lagen, så det är uppenbart att lagstiftarens tanke är att då förvaltaren har makt i den 
omfattningen måste det finnas regler om detta. Det är allmänt känt att mycket makt lätt kan 
korrumpera och därför är det naturligt att lagstiftaren genom samtyckeskravet försvårar 
uppkomster av maktmissbruk genom att sätta ramar som förvaltaren ska hålla sig inom.  

I praxis har det ju även visat sig att domstol följer lagstiftarens tanke då förvaltaren straffas 
för sin underlåtenhet att samråda.  
 Det kan emellertid anses lite märkligt att förvaltaren när han uppfyllt kravet på samråd kan 
handla utan hänsyn till borgenärens åsikt. Detta ger ju förvaltaren en oinskränkt makt även om 
han tvingats efterfråga borgenärers åsikter innan han handlat i ett visst ärende.  
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5.1.3 Analogi till ackordslagens gode man  

Inte heller i ackordslagen (1921:225) stadgades det om god mans ansvar utan att det även 
enligt ackordslagen var upp till rättstillämpningen att avgöra vilket ansvar en god man 
hade.170  

Frågan kom därför upp om ansvaret skulle bedömas enligt regler för ansvar i 
uppdragsförhållanden eller enligt regler för utomobligatoriska skadestånd. Även beträffande 
god man ansågs att skadeståndsansvaret rimligen skulle bedömas som en konkursförvaltares 
ansvar. Vid denna tid var inte förvaltares ansvar reglerat i lag utan ansågs följa av allmänna 
skadeståndsrättsliga principer. Detta förhållande ansåg Arnesdotter vara en ”lapsus” då det 
skulle betyda att förvaltare, och då även god man, bara skulle vara ansvarig för ren 
förmögenhetsskada vid brott. Arnesdotter menade att god mans ansvar lämpligen borde 
bedömas enligt regler i uppdragsförhållanden och hänvisade till ett rättsfall där god mans 
ansvar vid en felaktig bouppteckning avgjordes.171 

Då en rekonstruktörs ansvar ännu inte prövats enligt LFR kan detta rättsfall ge en bild av 
hur en eventuell prövning skulle utfalla. 172  

I januari 1970 ställde byggnadsaktiebolaget V L in sina betalningar och vände sig till 
Ackordcentralen för att få hjälp att utreda bolagets ekonomiska ställning. Ackordcentralen 
åtog sig utredningen och en god man förordnades enligt ackordslagen (1921:225). 

 I den upprättade bouppteckning skrevs felaktigt in en tillgång till bolaget med värde 1 100 
000 kr. Med bl.a. den felaktiga bouppteckningen som grund slöts ett avtal mellan tredje man 
och Ackordcentralen där tredje man åtog sig att på vissa villkor garantera ett visst ackord för 
bolaget. Tredje man upptäckte felet i bouppteckningen, vilket hade gjort att de 1 100 000 kr 
som ansetts vara en tillgång inte existerade. Tredje man väckte talan mot Ackordcentralen för 
felet och ett avtal mellan tredje man och bolaget slöts, enligt vilket det belopp som 
Ackordcentralen kunde komma att förpliktas utge till tredje man i sin helhet skulle tillkomma 
bolaget.   

 I maj 1973 sattes bolaget i konkurs. Konkursboet väckte talan och yrkade att 
Ackordcentralen skulle förpliktas att utge ersättning till konkursboet för skada som den gode 
mannen orsakat boet genom den felaktiga bouppteckningen. Ackordcentralen bestred 
yrkandet och gjorde en kvittningsinvändning.  
 I TR:en ansågs att den gode mannen och ackordcentralen måste ha förstått 
bouppteckningens betydelse i ett ackordsförfarande och hade därför gjort sig skyldiga till 
betydande vårdslöshet som grundade ett skadeståndsansvar mot tredje man, och konkursboet 
var nu innehavare av tredje mans rätt mot Ackordcentralen. TR:en dömde därför 
Ackordcentralen att till konkursboet betala 1 100 000 kr jämte ränta. 
 I HovR:en ansågs det att omständigheterna i målet inte kunde visa att den gode mannen 
eller Ackordcentralen lämnat garanti för bouppteckningens riktighet. Domstolen ansåg inte 
heller att enbart det förhållandet att bouppteckningen var felaktig kunde grunda 
skadeståndsskyldighet för god man eller Ackordcentralen och det faktum att dessa var 
speciella institutioner kunde inte påverka utfallet. HovR:en ändrade TR:ns dom och ogillade 
konkursboets talan. 
 I HD fastställdes att tredje man lidit skada om 1 100 000 kr genom en felaktighet i 
bouppteckningen. Domstolen hänvisade sedan till ackordslagen där det stadgades att när en 
god man upprättar en bouppteckning har denne en skyldighet att inom ramen för sin egen 
sakkunskap kontrollera uppgifter av väsentlig betydelse. Denna kontroll skulle även gälla 

                                                 
170 Hellners/ Mellqvist, s. 102 
171 Arnesdotter, Ingrid, Om betalningsinställelse och offentligt ackord, 1:a uppl., P A Norstedts & Söners förlag, 
Stockholm, 1982, s. 377- 378 
172 NJA 1980 s. 383 
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uppgifter från gäldenären och en god man skulle inte utan vidare kunna förlita sig på att 
uppgifterna var riktiga.   

Felaktigheten i bouppteckningen ansågs gälla ett förhållande av mycket stor ekonomisk 
betydelse, både absolut sett och i relation till bolagets verksamhet. Då en kontroll av 
förhållandet enkelt kunnat ske och inte hade krävt någon särskild sakkunskap av den gode 
mannen ansåg HD att denne genom sin underlåtenhet att kontrollera uppgifterna om 
ifrågavarande tillgång gjort sig skyldig till oaktsamhet. 
 HD fastställde att en god man förordnad enligt ackordslagen som varit vårdslös vid 
upprättandet av en bouppteckning inte i och för sig kunde anses skadeståndsskyldig gentemot 
tredje man som företog en disposition i förlitan på bouppteckningens riktighet. Vid 
bedömningen av huruvida Ackordcentralen, som svarade för det skadeståndsanspråk tredje 
man eventuellt kunde anses ha mot den gode mannen, måste enligt HD även annat beaktas.   
 Domstolen såg följaktligen till det avtal som slutits mellan tredje man och Ackordcentralen 
och fastställde att denna överenskommelse hade sådan karaktär av avtal att frågan om 
skadeståndsskyldighet för Ackordcentralen skulle bedömas på kontrakträttslig grund.  

När avtalet slöts måste den gode mannen ha varit medveten om att tredje man i väsentlig 
grad satt sin tilltro till den av Ackordcentralen upprättade bouppteckningen. Därför ansåg 
domstolen att den gode mannen var skyldig till oaktsamhet också som företrädare för 
Ackordcentralen, då avtalet med tredje man slöts. Därför fastslogs att Ackordcentralen var 
skadeståndsskyldig gentemot tredje man. 

Då företrädare för bolaget skrivit under bouppteckningen måste de enligt HD ha insett att 
denna information kunde bli av väsentlig betydelse för åtgärder som företogs för bolaget 
räkning för att uppnå ett ackord. Därför ansågs företrädarna för bolaget gjort sig skyldiga till 
oaktsamhet och p.g.a. detta skulle bolaget svara för skada som Ackordcentralen vid 
fullgörandet av sitt uppdrag åsamkats till följd av den felaktiga bouppteckningen.  

Till följd av detta ansåg HD att Ackordcentralens skadeståndsskyldighet gentemot tredje 
man motsvarade ett regresskrav från Ackordcentralen mot bolaget. I och med att tredje man 
överlåtit sin skadeståndsfordran till bolaget blev Ackordcentralen berättigad att mot 
skadeståndet kvitta sin regressfordran.  

HD ändrade HovR:ens dom och förklarade att konkursboet gentemot Ackordcentralen 
hade en skadeståndsfordran men att denna skulle avräknas mot den regressfordran 
Ackordcentralen hade mot konkursboet och att fordringarna således skulle avräknas mot 
varandra.  
 

5.1.4 Sammanfattad kommentar till rättsfallet  

Då det från flera håll anses att det är upp till rättstillämpningen att lösa hur en rekonstruktörs 
ansvar ska bedömas kan det även vara nära till hands att se hur frågan bedömts för 
företrädaren till rekonstruktören, ackordslagens gode man.  

För att förstå detta rättsfall måste man beakta att konkursförvaltaren, vid denna tid, inte 
hade något ansvar reglerat i lag utan man utgick från allmänna skadeståndsrättsliga principer. 
Ansvar för ren förmögenhetsskada, skada utan att person skadats i sammanhanget, kunde bara 
dömas ut om skadan uppstått i samband med ett brott. Detta betyder således att för att en god 
man skulle bli skadeståndsansvarig måste denne handlat olagligt i sitt uppdrag när han varit 
oaktsam så att en ren förmögenhetsskada uppstått.  

Detta skulle betyda att den gode mannen sällan kunde anses ansvarig då denne skulle 
behöva vara både oaktsam och brottslig för att anses ansvarig för ditt handlande under 
ackordsförfarandet.  
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I detta rättsfall kan det utläsas att domstolen ansåg att den gode mannen hade varit oaktsam 
och att han var skadeståndsskyldig gentemot tredje man. Dock ansåg HD att det inte kunde 
dömas ut något ansvar för god man enbart på den vårdslöshet som gode mannen uppvisat.  

Domstolen fastställde istället att rättsfallet skulle bedömas efter det avtal som 
ackordcentralen och tredje mannen slutit. Således skulle domstol bedöma om det förelåg 
skadeståndsskyldighet på kontrakträttslig grund.  

I detta rättsfall beaktade domstolen det faktum att gäldenären i detta fall måste ha ansetts 
medskyldig då gäldenärsledningen skrev under och försäkrade att bouppteckningen stämde, 
trots att den inte gjorde det.  

Det betyder att ackordcentralen ansågs ha gjort fel inom avtalet så att den fick betala 
skadestånd men eftersom även gäldenärsledningen hade gjort fel när de inte kontrollerade 
bouppteckningen ansågs företrädarna för bolaget ansvariga gentemot ackordcentralen.  

En fråga som uppkommer är hur domstolen skulle ha dömt om avtalet inte hade funnits, 
om då den gode mannen eller ackordcentralen hade blivit skadeståndsansvarig p.g.a. den 
felaktiga bouppteckningen. Något rättsligt ansvar hade antagligen inte förelegat, eftersom 
domstolen själv klargjorde att fastän god man agerat vårdslöst så att bouppteckningen blivit 
missvisande kunde detta inte i och för sig föranleda skadeståndsskyldighet.   
Om nu inte rättstillämpningen ansåg att den gode mannen kunde bli skadeståndsansvarig för 
enbart vårdslöshet fanns det vid denna tid i princip inte något ansvar för god man.  

Emellertid fanns ansvarsbestämmelser i form av sysslomannaansvar som då troligen skulle 
ha blivit aktuella vid en ansvarsbedömning.  

Det kan även uppmärksammas att HD själv i rättsfallet konstaterar det var en stor 
felaktighet att den gode mannen underlät att kontrollera bouppteckningen, som av HD ansågs 
vara relativt lättupptäckt.  
 

5.2 Ansvar gentemot gäldenärsföretaget  

Trots att den stora skillnaden mellan förvaltaren och rekonstruktören är att gäldenären 
behåller rådigheten i en rekonstruktion anser Hellners/ Mellqvist att det finns skäl att tillämpa 
samma regler gällande skadeståndsansvaret för rekonstruktören gentemot gäldenärsföretaget 
som mot borgenärer och tredje man. De påpekar dock att det måste tas i beaktande i varje 
enskilt fall hur stark ställning rekonstruktören haft gentemot gäldenären. Likheten med 
förvaltaren blir stor om rekonstruktören under ett rekonstruktionsförfarande i praktiken 
övertar ledningen av företaget, jämfört med om han endast har en mer gentemot gäldenären 
rådgivande roll.173   
 Folkesson174 håller inte med de tidigare författarna utan anser att förvaltarens och 
rekonstruktörens roller är väldigt olika då han betonar att rekonstruktören endast är en 
fristående rådgivare.175 Han anser att eftersom arbetsuppgifterna för en förvaltare respektive 
en rekonstruktör är så pass artskilda är det fel att anse att de ska ha samma ansvar. Att 
ansvaret ofta likställs menar Folkesson beror på att det till de två uppdragen ofta utses 
personer ur samma yrkesgrupp.176   
 Det stadgas också i förarbetena till LFR att rekonstruktören inte kan betraktas som 
gäldenärens uppdragstagare utan att det är gäldenären som ska utföra de åtgärder som behövs 
för att rekonstruktionen ska lyckas. Rekonstruktören är där för att ge gäldenären råd och 

                                                 
173 Hellners/ Mellqvist, s. 103 
174 Enar Folkesson har examen i företagsekonomi och Jur. kand.. Han har varit anställd inom Ackordscentralen 
av och till sedan 1971. Han arbetar som internkonsult vilket han kombinerar med sitt arbete som 
universitetslärare.  
175 Folkesson, s. 146 
176 A. a. s. 263 
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anvisningar.177 Även Tuula understryker i sin avhandling att rekonstruktörens roll ska vara 
rådgivande.178  
 Trots detta poängterar Folkesson att rekonstruktören faktiskt genom lagen fått 
betydelsefulla uppgifter som bör ge stort ansvar. Detta ansvar bör vara större än det som god 
man enligt ackordslagen hade. En rekonstruktörs ansvar bör därför, enligt honom, sannolikt 
vara ett sedvanligt sysslomannaansvar.179 

Sysslomannaskap är ett immateriellt uppdrag där uppdraget oftast består av att företa en 
rättshandling eller liknande åtgärd för en huvudmans räkning. Bland de uppdrag som kan 
innebära sysslomannaskap kan nämnas de som en advokat eller bank åtar sig. Reglering för 
sysslomän och ombudsmän finns i kapitel 18 i Handelsbalken (1736:1232).180  

En syssloman ska enligt 18:1 HB ägna omsorg åt utförandet av uppdraget och denne har 
även redovisningsplikt för uppdraget.  

Sysslomannaansvaret beskrivs i 18:3 HB, där stadgas att en syssloman blir 
ersättningsskyldig då denne är vårdslös vid utförandet av uppdraget så att vårdslösheten 
orsakar ekonomisk skada eller förlust för huvudmannen.181 I paragrafen stadgas att 
”[h]andlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav, vänder sig hans 
gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar upp i hans namn; svare till all 

skada [, och plikte efter omständigheterna]”.  
 Doktrinen framhåller att det kan vara svårt att avgöra vilka rättigheter och skyldigheter de 
olika involverade parterna har vid ett sysslomannauppdrag och att en jämförelse med andra 
avtalstyper kan vara till hjälp vid fastställandet av vad som ska gälla för ett 
sysslomannauppdrag.182 

En fråga som uppkommer är hur rekonstruktörens ansvar ska anpassas till det ansvar som 
gäldenärsföretagets ledning har och i vilken utsträckning de ordinarie bolagsorganen i ett 
aktiebolag kan undgå ansvar med hänvisning till att de följt en rekonstruktörs råd i en viss 
situation. Det är enligt Hellner/ Mellqvist uppenbart att företagsledningen genom att hänvisa 
till rekonstruktören inte helt skulle kunna undgå ansvar men att det säkerligen påverkar 
ansvarsbedömningen när det finns en rekonstruktör.183  

Oftast är ledningen i ett företag ägare av aktier i företaget i fråga. I ett aktiebolag har 
delägarna enligt 1:3 aktiebolagslagen (2005:551) inte något personligt betalningsansvar utan 
är bara ansvariga med den summa de satsat i företaget. 

Beviljande av ansvarsfrihet för var och en av aktiebolagets styrelseledamöter och VD är en 
obligatorisk fråga på den ordinarie bolagsstämman enligt 7:11 ABL. 

I förarbetena till nuvarande ABL ansågs det att det inte var aktuellt att göra någon översyn 
av skadeståndsansvarsbestämmelserna utan dessa fördes över till den nya lagen utan några 
ändringar i sak.184 I förarbetena till den äldre Aktiebolagslagen (1975:1385) konstaterades att 
beslut om ansvarsfrihet har en avgörande betydelse för frågan om skadeståndsansvar. Det 
fastställdes att eftersom regleringen av skadeståndsansvar är viktig för minoriteten som skydd 
från majoritetens maktmissbruk, måste minoriteten därför kunna förhindra beslut om 
ansvarsfrihet.185  

                                                 
177 Prop 1995/96:5 s. 58 och 106 
178 Tuula Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet, Stockholm, 2001, s. 474 
179 Folkesson, s. 262 
180 Agell, Anders, Malmström, Åke, Civilrätt, 20:e uppl., Liber AB, Ungern, 2007, s. 155-156  
181 A.a. s. 156 
182 A. st. 
183 Hellners/ Mellqvist, s. 103 
184 Prop 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 493 
185 Prop 1975:103 Om förslag till ny aktiebolagslag m.m., s. 545 



 40 

Det finns således en reglering i 29:7 ABL som stadgar att skadeståndstalan får väckas om 
majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget har 
biträtt förslag om att väcka en skadeståndstalan vid bolagsstämma eller när det gäller 
styrelseledamot eller VD, har röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet.  

Bristen på koppling mellan ansvarsfrågorna i ABL:s regelsystem och LFR 
uppmärksammar även Folkesson. På frågan hur och i vilken mån ABL:s ansvarsreglering är 
aktuell under en företagsrekonstruktion finner han emellertid inget svar.186  

Ansvarsreglering för ledningen i aktiebolag finns i 29:1 ABL där det stadgas att stiftare, 
styrelseledamot och VD ska ersätta den skada som de vid fullgörande av sitt uppdrag tillfogar 
bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

I aktiebolagskommitténs delbetänkande (SOU 1995:44) fastställs att ansvaret i ABL är 
stort och att utgångspunkten vid en ansvarsbedömning är att styrelseledamot och VD ska 
iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet. Därvid kan han bli ansvarig för 
överträdelser av bestämmelser i ABL eller bolagsordningen som ålägger honom förpliktelser 
gentemot bolaget. Det bör även grunda skadeståndsansvar vid åsidosättande av andra lagar 
eller rättsliga föreskrifter som ålagt ledamot eller VD plikter mot bolaget. 187 
 Bedömningen huruvida en lagbestämmelse eller annan föreskrift skapar ansvar för ledamot 
eller VD får enligt utredningen ske från fall till fall. Det fastställs dock att en ledamots och 
VD:s ansvar sträcker sig längre än vad ABL och bolagsordningen stadgar.188 

En ytterligare aspekt ligger i att ett företag som är i ekonomisk kris ofta även har 
balansmässiga problem. Om gäldenärsföretaget är ett aktiebolag uppkommer då frågan om 
tvångslikvidation vid kapitalbrist. Följden blir personligt ansvar för alla bolagets 
uppkommande förpliktelser om inte styrelsen eller bolagsstämman följer reglerna vid 
tvångslikvidation. Att det föreligger ett rekonstruktionsförfarande av bolaget i fråga påverkar 
inte detta ansvar.189 

                                                 
186 Folkesson, s. 146 
187 SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation, s. 242 
188 A. st. 
189 Folkesson, s. 146 
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6 Diskussion 
En insolvensreglering är till för att ge tillgång till instrument som kan användas för att 
effektivt hantera krisdrabbade företag. Både konkurs och företagsrekonstruktion är delar av 
insolvensregleringen i Sverige och förfaranden som blir aktuella när företag får ekonomiska 
problem.  

Konkursförfarandet och företagsrekonstruktionsförfarandet är tillvägagångssätt som har 
flera likheter med varandra. De är olika tillvägagångssätt för att reda ut de problem, främst 
ekonomiska (men även övriga), som företag kan hamna i. Dessa förfaranden hjälper inte bara 
de involverade parterna utan även samhället i stort, då icke vinstgivande företag binder upp 
kapital som förhindrar flöde av kapital och hindar en fungerande marknad. 

Dessa båda förfaranden har flera likheter då de kan ses som hjälpmedel när företagen 
själva inte längre klarar av situationen. De båda tillvägagångssätten har även en handläggning 
som liknar varandra och vid båda förfarandena tas extern expertis in i form av en förvaltare 
eller en rekonstruktör som ska hjälpa företaget. 

En av de största skillnaderna är emellertid att en rekonstruktion av ett företag är till just för 
att rekonstruera och återskapa verksamheten så att den kan fortsätta utan avveckling. En 
konkurs däremot betyder oftast att företaget avvecklas genom att det omvandlas till likvida 
medel som sedan fördelas på dess borgenärer. Förfarandet används när ett företag är på 
obestånd och är oåterkalleligt ekonomiskt ”kört i botten”.  

Konkurs är följaktligen av en avslutande karaktär då förfarandet avslutar, reder ut 
gäldenärsföretagets affärer och löser det som behöver lösas så att det inte finns något kvar när 
konkursen avslutats. Även om de berörda borgenärerna kanske inte är nöjda vid konkursens 
slut, är just de affärerna avvecklade i och med den avslutade konkursen och alla berörda 
parter kan gå vidare. 

En konkurs är en process där flera och ofta alla involverade parter sannolikt förlorar 
pengar. Företagsledningen som satsat privat kapital i verksamheten, anställda som blir 
arbetslösa då arbetstillfällen försvinner. Staten som förlorar pengar i form av utebliven skatt, 
utbetalning av a- kassa och andra bidrag som kan bli aktuella då privatpersoner befinner sig i 
en situation där de på ett eller annat sätt förlorat pengar. Sist men inte minst 
gäldenärsföretagets borgenärer som, istället för att förhandla fram ekonomiska kompromisser 
som efter en tid åter kan bli lönsamma handelsförbindelser, får ta det som tillfaller dem i 
konkursens utdelning och nöja sig med detta. Försätts ett företag på en liten ort i konkurs kan 
detta även vara förödande för orten då mindre samhällen genom att företag ”kursar” avfolkas 
och så småningom riskerar att dö ut. 

En rekonstruktion avslutar inte, utan är mer av en återskapande karaktär då förfarandet 
omvandlar och återställer företagets verksamhet.  

Företag har kanske placerat sig på fel markand, inriktat sig på fel köpare, byggt upp en 
ickefungerande organisation inom företaget eller har inte tillräcklig kunskap om 
ekonomistyrning och affärsredovisning för att kunna överleva.  

Rekonstruktionsförfarandet ger dessa företag en chans att komma tillrätta med sina 
problem och att bli vinstgivande igen. Detta sker genom ett förfarande som förhindrar att 
företaget i fråga blir konkursmässigt och tvingas försättas i konkurs. Vid en rekonstruktion av 
ett företag finns möjlighet för att alla parter att vinna på förfarandet.  

Gäldenärsföretaget tar sig, genom en rekonstruktion, ur en situation som de sannolikt inte 
kunnat ta sig ur utan hjälp. Borgenärerna kompromissar förvisso ofta vid en rekonstruktion 
genom ackord eller andra ekonomiska överenskommelser men genom att företaget fortsätter 
att existera och är efter rekonstruktionen förhoppningsvis på god väg att bli vinstgivande igen, 
har borgenärerna en chans att fortfarande tjäna på att fortsätta sitt samarbete med företaget i 
fråga. 
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Staten och samhället i stort tjänar på att företag rekonstrueras genom att förfarandet åter får 
företag på fötter som gör att kapital åter kommer att cirkulera mellan företaget och dess 
motparter vilket främjar marknaden. Genom att arbetstillfällen inte försvinner blir inte heller 
bidrag för bl.a. arbetslöshet aktuellt. Att ett förfarande för rekonstruktion av företag finns 
tillgängligt kan även främja näringslivets tillväxt som i sin tur främjar en nationell ekonomiskt 
tillväxt.   
 
 

6.1 Vissa likheter och olikheter mellan förvaltare och rekonstruktör 

I en konkurs sköts förfarandet av en utsedd konkursförvaltare som ensam ska förvalta 
konkursen under förfarandet. En företagsrekonstruktion sköts av en rekonstruktör som ska ta 
hand om gäldenärsföretaget under rekonstruktionsförfarandet men arbeta tillsammans med 
företagsledningen för att uppnå rekonstruktionens syfte. 

Av dessa uppdragstagare krävs viss sakkunskap för att de ska anses vara behöriga att 
handha uppdragen. Dessa kompetenskrav är till stora delar snarlika. Både en rekonstruktör 
och en förvaltare ska enligt lag ha insikt och erfarenhet. Varken i förarbetena till konkurslagen 
eller till LFR stadgas dock att denna insikt ska komma i form av en formell auktorisation eller 
utbildning. Däremot säger förarbetena till båda lagarna att det bör krävas mycket av de 
personer som handhar dessa uppdrag och i förarbetena till båda lagarna förklaras relativt 
ingående vad som anses krävas i kompetens.  

I förarbetena till LFR understryks att det vid utarbetandet av lagen skulle ställas höga krav 
på rekonstruktören och det rekommenderas även att man som huvudregel bör välja 
rekonstruktörer som är advokater ur konkursförvaltarkretsen. Detta skulle av allt att döma 
kunna tänkas ge den kompetens som krävs utan att det begärs någon speciell formell 
kompetens.  

Rekonstruktörens kompetens består i en relativt bred juridisk kunskap men även kunskap 
inom ekonomi och helst ska han även ha tämligen gedigen erfarenhet på området.  

Om man ser till dessa krav som ställs på rekonstruktören kan man ana en vilja att sålla bort 
relativt många som inte uppfyller de krav som ställs på rekonstruktören, vilket följaktligen 
lämnar en relativt lite skara personer som kan passa till uppdraget. 

En del doktrin poängterar att förarbetena fokuserar på rekonstruktörens juridiska kunskaper 
och inte så mycket på den ytterligare kunskap som en framgångsrik rekonstruktör bör ha. 
Detta kan jag instämma i, en rekonstruktör ska till skillnad från en förvaltare hjälpa ett företag 
att åter komma på fötter och så småningom bli vinstgivande igen. För att klara av att hjälpa 
den ”inkompetenta” företagsledningen krävs av rekonstruktören att han är lika kunnig om inte 
bättre inom företagsvärlden med den företagsekonomi som hör till, som de företagsledningar 
som framgångsrika företag har.  

En bred juridisk kunskap är ett självklart krav på en rekonstruktör där tyngdpunkten 
självfallet bör ligga på obeståndsrätt, men även kunskap inom bl.a. avtalsrätt, associationsrätt 
och köprätt kan sannolikt vara till hjälp. Emellertid kan inte enbart juridisk kunskap räcka till 
för att rädda ett företag från eventuell konkurs. Utöver juridisk kompetens måste en 
rekonstruktör ha kunskap inom företagsekonomi, kunna hjälpa gäldenärsföretaget att arbeta 
fram företagsstrategier, bemästra ekonomistyrning, affärsredovisning och räkenskapsanalyser 
men även inneha förståelse för företagets organisationsuppbyggnad med företagskultur, 
ledarskapsstilar och motivation av anställda m.m.  

Således bör det ställas oerhört höga krav på en rekonstruktör om han framgångsrikt ska 
kunna hjälpa ett företag. Detta speciellt om företagsledningen behöver så mycket hjälp att det 
i praktiken blir rekonstruktören som rekonstruerar företaget trots att företagsledningen inte 
förlorar sin rättshandlingsförmåga under förfarandet.  
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På en konkursförvaltare behöver det troligen inte ställas lika höga krav i form av 
företagsekonomisk kunskap då en förvaltare inte behöver arbeta för att företaget ska ut på 
marknaden igen utan enbart ska ”montera ner” gäldenärsföretaget. Givet är att en förvaltare 
behöver viss kunskap inom företagsekonomi då gäldenärsföretaget i vissa fall drivs vidare. 
Även vid försäljning av företaget krävs utan tvivel ekonomisk kunskap.  

Dessa krav på förvaltare och rekonstruktörer kompletteras av kravet att de även i övrigt ska 
vara lämpliga för sina uppdrag. På en rekonstruktör finns även kravet att inneha 
borgenärernas förtroende. Detta krav, utskrivet i lagen, måste anses betydelsefullt då en 
rekonstruktör under ett rekonstruktionsförfarande arbetar tillsammans med och ger råd till 
gäldenären som ju innehar borgenärernas pengar. Under ett rekonstruktionsförfarande får 
troligen gäldenärsföretaget och dess rekonstruktör en nära relation och detta faktum är 
förmodligen något som inverkar positivt på rekonstruktionen. En företagsledning som 
kommer väl överens med sin rekonstruktör lyssnar troligen villigt på de råd som ges även om 
dessa kommer från en uppdragstagare som även företagets borgenärer har förtroende för.  
Utan borgenärernas förtroende skulle en rekonstruktion i princip inte kunna genomföras.  

Det är emellertid av yttersta vikt att borgenärerna är villiga att gå med på de förslag och 
eventuella ekonomiska kompromisser som arbetas fram för att rekonstruera 
gäldenärsföretaget. För att borgenärerna ska vara intresserade av detta måste det antas att de 
kan känna förtroende för rekonstruktören. Utan dessa ekonomiska kompromisser klarar ju 
antagligen inte företaget av att komma tillbaka, även om en rekonstruktion i sak genomförs.  

Även i en konkurs ska borgenärerna ha förtroende för förvaltaren men lagen stadgar inte 
att domstol behöver försäkra sig om detta genom att fråga borgenärerna. Detta kan antagligen 
härledas till att en förvaltare i en konkurs redan av förfarandets slag står på borgenärernas sida 
och borgenärerna inte på samma sätt som i en rekonstruktion behöver känna förtroende för 
förvaltarens förmåga att utföra sitt uppdrag.  
 Den kanske största skillnaden mellan ett konkursförfarande och ett 
rekonstruktionsförfarande är att det vid en konkurs träder in en förvaltare och tar över 
företaget och ledningen blir i princip omyndigförklarad under förfarandets gång. Förvaltaren 
sköter hela konkursen medan ledningen för det före detta företaget i princip reduceras till 
åskådare som bara har att vänta och se på när verksamheten omvandlas till pengar som kan 
lösa den ekonomiska härva som företaget hamnat i. Efter detta existerar inte längre företaget 
och då inte heller den ledning som skött företaget. Företagsledningen för företaget som 
försatts i konkurs har således i princip inte något mer att göra med just denna verksamhet i 
samma stund som en konkurs blir beviljad. 

Vid en rekonstruktion däremot, tar rekonstruktören inte över ledningen av företaget och 
gäldenären, i form av företagsledningen, behåller i princip sin rådighet. Ledningen i 
gäldenärsföretaget behåller således sin rättshandlingsförmåga under förfarandet och 
rekonstruktören hjälper ledningen att ändra sin verksamhet så att den blir vinstgivande igen. 
Hur ingripande rekonstruktörens roll under rekonstruktionen är har emellertid diskuterats och 
det finns flera uppfattningar om detta.  

Då en förvaltare, till skillnad från en rekonstruktör, tar över företagsledningens 
rättshandlingsförmåga behöver inte borgenärerna oroa sig för att förvaltaren har ”dubbla 
lojaliteter”. Vid en rekonstruktion har däremot företagsledningen möjlighet att sluta giltiga 
avtal oavsett om rekonstruktören ger sitt samtycke eller inte. Företagsledningen har även 
skyldighet att lyda rekonstruktören och underlätta rekonstruktionen men det finns inga 
sanktioner om ledningen inte gör detta. Detta ställer högre krav på rekonstruktören som för att 
få sin vilja igenom måste övertala företagsledningen att ”hans sätt att rekonstruera” är det 
bästa för företaget. Detta bör göra att borgenärernas förtroende för rekonstruktören spelar en 
stor roll för att borgenärerna ska våga gå med på ett av allt att döma relativt oanvänt 
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förfarande som företagsrekonstruktion, istället för att vänta och använda sig av ett ”gammalt 
beprövat” institut som konkurs.  
 

6.2  Tillsyn över rekonstruktörer  

Tillsyn över förfarandet finns inte för företagsrekonstruktioner och alltså finns ingen kontroll 
över rekonstruktören. Det finns emellertid tillsyn över lönegaranti- delen av rekonstruktionen 
vilket betyder att KFM genom lag ska kontrollera utbetalning av lönegaranti. På detta sätt står 
rekonstruktörer under tillsyn vid just denna del av förfarandet. Förutom detta finns det ingen 
som kontrollerar rekonstruktörerna så som tillsynsenheten utövar tillsyn över 
konkursförvaltare.  

Tillsynen över konkursförvaltare är både formell och materiell där den formella tillsynen 
består av en kontroll av hur förvaltaren sköter redovisningen och räkenskaper medan den 
materiella avser huruvida förvaltaren bedriver förvaltningen ändamålsenligt och lagenligt. 

En liknande formell kontroll över rekonstruktörer skulle betyda att en kontroll skulle ske 
av hur rekonstruktören sköter gäldenärsföretagets ekonomi under förfarandet och hur 
företagets räkenskaper sköts. Då företagsledningen inte förlorar rådigheten under förfarandet 
blir det troligen inte rekonstruktörens beslut som kan kontrolleras utan de beslut som 
ledningen tar under rekonstruktionsförfarandet med rekonstruktörens rådgivning.  

Genom den materiella kontrollen skulle en kontroll ske över rekonstruktörens handlande 
för att se till att rekonstruktören följer aktuella lagar och i övrigt handhar 
rekonstruktörsuppdraget på så sätt att rekonstruktionens syfte uppnås.   

Om man instämmer i den doktrin som anser att en rekonstruktör enbart är en rådgivare 
under rekonstruktionsförfarandet och att företagsledningen i allra högsta grad behåller makten 
över företaget bör inte en tillsyn över förfarandet fylla en sådan viktig funktion som tillsyn 
under konkurs.  

Om däremot rekonstruktören anses ha mer makt och inte enbart ses som en rådgivare under 
rekonstruktionsförfarandet bör en tillsyn och kontroll över rekonstruktörer vara en fullt 
tänkbar och nödvändig komplettering i LFR. Om en rekonstruktör i praktiken tar över 
ledningen av gäldenärsföretaget kan en upplysningsplikt till en tillsynsmyndighet 
förhoppningsvis vara en faktor som gör att rekonstruktören inte, för att dra det till sin spets, 
blir ”maktgalen”. En tillsyn tillsammans med skadeståndsansvar skulle således kunna ge 
företag som vill rekonstruera sitt företag en trygghet i vetskapen om att förfarandet inte är ett 
tillvägagångssätt som helt ligger i skymningslandet.  

Fördelar med förekomsten av KFM:s tillsynsenhet sägs vara att de olika tillsynsenheterna 
kan ges möjlighet att tillvara den samlade yrkeskompetensen. Detta gör att man kan göra 
enhetligare bedömningar av rättsliga frågor som effektiviserar verksamheten.  

Dessa positiva effekter av en tillsyn bör högst troligen även skapas vid en tillsyn över 
företagsrekonstruktioner. Om företag har vetskap om att det finns en tillsynsmyndighet som 
opartiskt har till uppgift att övervaka rekonstruktörernas handlande under rekonstruktionen 
kan denna vetskap göra rekonstruktionsförfarandet mer attraktivt för företag i kris och främja 
användandet av LFR.  

Med tanke på att det från flera håll framförts åsikten att konkursförfarandet och 
rekonstruktionsförfarandet har många gemensamma beröringspunkter och att det nu verkar 
finnas planer på ett eventuellt gemensamt insolvensförfarande bör en heltäckande tillsyn över 
rekonstruktörer inte vara alltför främmande utan istället kunna bli ännu en positiv del av LFR. 
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6.3 Rekonstruktörers ansvar   

Då det i nuläget inte finns något ansvar för rekonstruktörer stadgat i lag får svaret på en 
rekonstruktörs eventuella skadeståndsskyldighet sökas på annat håll.  

På vissa ställen i doktrinen anförs att en rekonstruktörs ansvar ska kunna bedömas genom 
analogitillämpning av sysslomannaansvaret. Dessa regler reglerar genom en väldigt 
ålderdomlig text vissa uppdrag där bl.a. uppdrag som advokat ges som exempel. I denna 
reglering finns ett ansvar som säger att uppdragstagaren blir ansvarig för den skada som 
uppstår då denne är vårdslös. Denna reglering skulle förvisso kunna bli aktuell vid en 
ansvarsbedömning för en rekonstruktör. Något som emellertid kan vara till nackdel för denna 
reglering är att det troligen inte är så många som ens vet om dess existens. Dessa regler är 
även skrivna med ett så ålderdomligt språk att det kan vara lite problematiskt att utläsa vad 
paragraferna egentligen stadgar.  

Det känns därför långsökt att en rekonstruktörs ansvar ska behöva bedömas efter denna 
gamla reglering då det kan antas finnas bättre lösningar som kan lösa bristen på 
ansvarsreglering på området.  

Andra författare inom den juridiska litteraturen på området anser att det har överlämnats 
till rättstillämpningen att avgöra vilket skadeståndsansvar en rekonstruktör har. Detta har inte 
blivit ifrågasatt så det ligger troligen nära till hands att tolka detta som att denna ståndpunkt 
allmänt accepteras.  

Flera författare anser även att rekonstruktörens roll och konkursförvaltarens roll är så pass 
lika att det är befogat att tillämpa ansvarsregleringen av konkursförvaltare analogt på 
rekonstruktörens ansvar gentemot gäldenären, borgenärerna och tredje man. Det faktum att de 
båda uppdragen skiljer sig åt, främst genom att gäldenären behåller sin rådighet vid en 
rekonstruktion, hindrar enligt dessa författare inte en bedömning av rekonstruktörens ansvar 
med utgångspunkt i konkursförvaltarens.  

Det har ännu inte utretts av rättstillämpningen hur en rekonstruktörs ansvar bedöms då det 
inte har kommit upp något mål i domstol. Därför är det osäkert om HD skulle hänvisa till 
konkursförvaltarens ansvar vid bedömningen av rekonstruktörens ersättningsskyldighet. 
Frågan kan visserligen ha bedömts av underinstanser men då dessa avgöranden inte är 
prejudicerande säger de inte mycket om hur rättsläget är beträffande rekonstruktörens ansvar. 
Det har inte gått att få fram något svar på varför företagsrekonstruktörens ansvar inte blivit 
bedömt i högsta instans. Detta kan sannolikt bero på att det inte sker så många 
företagsrekonstruktioner som gör att det inte finns så många förfaranden som kan gå fel.  

Det kan utan tvivel även vara så att parterna inom rekonstruktionsförfarandet löser 
uppkomna meningsskiljaktigheter utan att blanda in rättsväsendet, vilket leder till att frågorna 
aldrig kommer upp till bedömning.  

Även det faktum att företagsledningen kan anse sig vara i ett sådant beroendeförhållande 
med rekonstruktören att den inte vågar eller vill ”ställa till med besvär” kan troligen leda till 
att gäldenärsföretaget underlåter att ta till rättsliga åtgärder när det anser att rekonstruktören 
handlat fel. Vissa gäldenärsföretag kan säkert känna sig ytterst osäkra på hur de ska handskas 
med den uppkomna situationen att företaget går med förlust. I denna situation ses 
rekonstruktören förmodligen som en mycket sakkunnig expert som ska hjälpa 
gäldenärsföretaget på fötter igen. Detta tillsammans med det faktum att gäldenärsföretaget 
fortsätter att inneha rådigheten över och styr sitt företag kan säkert göra att det känns smått 
obehagligt att sätta sig upp mot rekonstruktörens expertis och hävda att denne ska betala 
skadestånd för ett förlustbringande beslut med företagsledningens namn på.  

Då frågan om rekonstruktörens ansvar ännu inte utretts av rättsväsendet kan det vara 
befogat att studera praxis där konkursförvaltarens och god mans ansvar utretts. Av de två 
rättsfall om förvaltare som refererats i uppsatsen kan man utläsa att en förvaltare som 
försummar att samråda med särskild borgenär anses ansvarig för denna försummelse i 
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uppdraget.  HD medgav emellertid att en förvaltare ofta agerar under invecklade förhållanden 
och att det skulle vara felaktigt att kunna göra förvaltaren ersättningsskyldig så fort dennes 
beslut inte ger det beräknade resultatet.  

Detta bör även gälla för en rekonstruktör som ju även av viss doktrin anses endast vara en 
rådgivare och som inte tar över rådigheten i företaget. En rekonstruktör agerar troligen ofta i 
hög grad under invecklade förhållanden där dennes rådgivning ska resultera i att rädda 
företaget. Att vissa beslut ibland kan ge ett annat resultat än vad rekonstruktören tänkt sig från 
början är en inte helt otänkbar tanke. Att då begära ersättning från rekonstruktören för skada 
som, i efterhand upptäckta, ofördelaktiga råd lett till kan inte anses vara en reglering som 
fungerar i praktiken. Detta skulle troligen även göra att rekonstruktörer drar sig för att ta 
uppdrag, vilket skulle vara förödande för rekonstruktionsinstitutet.   

En förvaltare tar emellertid, som nämnts, över rådigheten från gäldenärsföretaget under 
konkursförfarandet medan gäldenären vid en rekonstruktion fortfarande har kvar sin rådighet 
och rekonstruktören anses då oftast enbart vara en rådgivare. Vilken roll rekonstruktören 
egentligen har, har diskuterats flitigt i den juridiska litteraturen och författarna är inte överens 
om hur stor makt rekonstruktören i praktiken har. Detta gör således även att rekonstruktörens 
ansvar blir svårbedömt.  

Nellbeck anser t.ex. att rekonstruktörer har en väldigt stor makt under en rekonstruktion 
och även Hellners/ Mellqvist anser som bekant att förvaltare och rekonstruktör ska bedömas 
lika. Folkesson instämmer däremot inte i dessa författares ståndpunkt utan anser istället att 
rekonstruktörens och förvaltarens roller är så olika att det inte går att tillskriva dem samma 
ansvar. Ett entydigt svar på hur rekonstruktörens roll ser ut kan därför inte åstadkommas.  

Om man bara ser rekonstruktören som en rådgivare som inte har så mycket faktisk makt 
under förfarandet och där det istället anses vara företagsledningen som ska stå för alla 
handlingar som utförs under rekonstruktionen. Då borde det inte spela så stor roll om 
rekonstruktören arbetar under ett skadeståndsansvar under rekonstruktionsförfarandet eller 
inte.  

Vid en rådgivning är det aldrig rådgivaren som fattar besluten och kan således inte bli 
ansvarig för beslutens resultat. Ett visst rådgivningsansvar kan ju emellertid bli aktuellt. 
Visserligen ska ju rekonstruktörens samtycke inhämtas då gäldenärsföretaget utför 
rättshandlingar men dessa rättshandlingar blir ju inte ogiltiga om gäldenären inte får 
rekonstruktörens samtycke. Bristen på sanktioner här gör att det är lätt att få intrycket av att 
kravet på rekonstruktörens samtycke inte kan anses betyda så mycket i praktiken. 

Det är lätt att hålla med författarna i den doktrin som anser att rekonstruktören i själva 
verket har mycket makt under en rekonstruktion. Eftersom rekonstruktören, i teorin, ska 
samtycka till vad gäldenären gör och då rekonstruktören faktiskt är inkallad som expert då 
företaget antagligen är så sårbart det kan bli utan att vara ”döende” borde gäldenärsföretaget 
se rekonstruktören som någon de överlämnar en väsentlig del av sin makt över företaget till.   

Detta betyder således att gäldenärsföretagets ledning, som i praktiken har kört företaget 
nästan i botten, troligen litar väldigt mycket på denne rekonstruktör som ska rädda företaget 
från konkurs. Då rekonstruktören faktiskt kan anses få stor makt under 
rekonstruktionsförfarandet bör det anses rimligt att denne borde utföra sitt uppdrag under 
ansvar.  

Om rekonstruktörens ansvar ska bedömas genom en analogianvändning av 
ansvarsregleringen för konkursförvaltare skulle således underlåtenhet att samråda med särskilt 
berörd borgenär leda till skadeståndsansvar för förvaltaren, om man ser till praxisen på 
området. Vid en eventuell bedömning med utgångspunkt i hur rättstillämpningen bedömt 
förvaltare måste det emellertid tas i beaktande att det finns en viktig skillnad mellan dessa 
förfaranden, eftersom gäldenärsföretaget har kvar rådigheten över sitt företag under tiden som 
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rekonstruktören hjälper dem på fötter medan en förvaltare å sin sida tar över rådigheten över 
konkursboet.  

Borgenärerna borde vilja att rekonstruktören arbetar under ansvar då förfarandet faktiskt 
inte är en konkurs. 

Det är viktigt att komma ihåg att en företagsrekonstruktion inte är en konkurs och att det 
faktum att ett företag genomgår en rekonstruktion inte hindrar att företaget efter en 
rekonstruktion kan få problem igen och då kanske försättas i konkurs.  

Under rekonstruktionen kan därför ännu mer pengar försvinna ut ur det redan ekonomiskt 
ansträngda företaget och om rekonstruktionen inte fungerar är det sannolikt att företaget 
försätts konkurs i alla fall. Vid konkursen finns det troligen ännu mindre pengar kvar att 
fördela på borgenärerna. Detta betyder att borgenärerna i praktiken riskerar mycket genom att 
först låta sin gäldenär försöka rekonstruera företaget med hjälp av en rekonstruktör.  

För att göra borgenärerna mer lockade av rekonstruktionsförfarandet bör möjligen 
rekonstruktören därför ha ett ansvar. Detta kan göra att borgenärerna när de blir parter i en 
företagsrekonstruktion vet om att rekonstruktören arbetar under skadeståndsansvar och de vet 
då även om att om rekonstruktören gör fel kan borgenärerna kräva rekonstruktören på 
skadestånd och, om de så önskar, försätta gäldenären i konkurs för att rädda det som kan 
räddas.  

Ett konkursförfarande pågår i regel under en längre tid än en företagsrekonstruktion och 
under denna tid har förvaltaren makten i företaget genom att gäldenären förlorar rådigheten 
över sin egendom i och med konkursbeslutet. Detta kan kanske delvis förklara varför 
förvaltarens ansvar är lagreglerat.  

Dock har det konstaterats att även rekonstruktören har väldigt mycket makt i en 
företagsrekonstruktion och även här måste det vara viktigt att alla involverade har förtroende 
för rekonstruktören. Ju mer ansvar man vet att en person har under sitt uppdrag desto lättare 
kan det antas vara att känna förtroende för denne. Detta kan anses vara ett argument för en 
reglering av rekonstruktörers ansvar.  

När det nu även är fastställt att en utredning ska ske där bl.a. rekonstruktörens ansvar är 
planerat att ses över kan möjligtvis en ansvarsreglering för rekonstruktörer bli verklighet inom 
en inte allt för avlägsen framtid.  
   

6.4 Vissa problem vid ett eventuellt skadeståndsansvar  

De flesta företag som rekonstrueras genom LFR är sannolikt av bolagsformen aktiebolag då 
denna bolagsform torde vara den lämpligaste form att bedriva verksamhet i. Bolagsledningen 
i ett aktiebolag har ett ansvar gentemot aktieägarna som genom att neka ansvarsfrihet på 
bolagsstämman kan utöva påtryckning på bolagsledningen.  

En fråga uppkommer då hur man ska ”balansera” rekonstruktörens ansvar med 
bolagslednings ansvar. I doktrinen sägs att det är uppenbart att en företagsledning inte ska 
kunna slippa undan ansvar genom att hänvisa till rekonstruktören och det faktum att företaget 
genomgår en rekonstruktion.  

Detta är en realistisk tanke då bolagsorganen faktiskt har ett stort ansvar och detta ansvar 
ska inte kunna försvinna bara för att företaget i fråga har ansökt om rekonstruktion av 
verksamheten.  

Mycket som gör att bolagsformen aktiebolag fungerar och att bolagsrätten i stort fungerar 
är att bolagsledningen kan stå till svars om det inte går som det är tänkt med bolaget. Detta då 
ledning inte går in med hela sin förmögenhet utan bara det den satsar i början när 
bolagsledningens ledamöter går in i bolaget och eventuella senare satsningar i företaget.  

Detta blir en trygghet för bolagets aktieägare och denna reglering blir då i ett större 
perspektiv även en trygghet för de borgenärer som ingår samarbete med bolaget. 
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 Denna reglering gör det även möjligt att driva rörelse i bolagsform utan att bolaget blir ett 
instrument för ohederliga verksamheter som ”lurar människor och främjar brottsligheten”.  

Att då ta bort ansvaret från bolagsledningen och lägga det på en rekonstruktör skulle, i 
värsta fall, kunna leda till att ohederliga företag under en tid utövar brottslig verksamhet för 
att sedan ansöka om rekonstruktion och på så sätt slippa ifrån ansvar.  

Vid en bedömning av hur ansvaret ska fördelas mellan rekonstruktören och 
företagsledningen bör det emellertid även tas i beaktande hur stor roll en rekonstruktör spelar 
i rekonstruktionsförfarandet. Författare på detta område konstaterar att rekonstruktörens roll 
kan skifta från rekonstruktion till rekonstruktion. Detta kan inte anses vara något som det är 
möjligt att bortse ifrån vid en ansvarsbedömning.  

I vissa fall kan säkert företagsledningens behov, vid en rekonstruktion, endast bestå av 
rådgivning av en rekonstruktör för att sedan klara av att göra det mesta själva. Medan det i 
andra fall i praktiken kanske är rekonstruktören som helt tar över ledningen av företaget och 
bolagsledningen kan då anses reduceras till rekonstruktörens ”marionetter”. Hur ska man då 
kunna lasta ledningen i företaget för vad denna skriver på för rättshandlingar under 
rekonstruktionsförfarandet, då ledningen kanske är helt okunnig och inkompetent när det 
gäller att driva framgångsrika företag.  

Man kan ju hoppas att det sker en naturlig gallring som sållar bort de rekonstruktörer som 
är dumdristiga och som tar för stora risker i rekonstruktioner, då rekonstruktörerna väljs av 
gäldenärsföretagen eller borgenärerna.  

Problematiken med att rekonstruktören kan ha olika roller i olika rekonstruktioner blir 
synligare om man exemplifierar. 

En rekonstruktör säger vid en uppkommen tvist att han endast givit råd till 
gäldenärsföretaget medan företaget säger att det tycker att det inte ansett sig få göra som det 
velat utan känt sig tvingat att följa rekonstruktörens råd. Om företagsledningens handlande 
sedan lett till skada som borgenär eller tredje man yrkar skadeståndsansvar för, har domstol en 
svår uppgift framför sig. Det kommer antagligen att bli en fråga om vem som kan bevisa att 
det inte var just dennes handlande som lett till skada. Vad som ska krävas som tillräckliga 
bevis får domstol sedan utreda.  

Å ena sidan stadgar LFR att gäldenärsföretaget behåller rådigheten och förarbetena till 
lagen säger att rekonstruktören endast agerar som rådgivare. Å andra sidan konstateras på 
flera håll i den juridiska litteraturen att rekonstruktören i själva verket får väldigt stor makt 
över gäldenärsföretaget och flera författare jämför rekonstruktören med konkursförfarandets 
förvaltare som helt tar över rådigheten från gäldenärsföretaget.  

De flesta författare som uttalat sig i frågan verkar ställa fler frågor än de svarar på. 
Hellners/ Mellqvist anser att det är upp till rättstillämpningen att utreda ansvaret och att 
likheterna mellan rekonstruktör och förvaltare är så stora att det skulle kunna gå att döma en 
rekonstruktör efter hur en förvaltare döms i ansvarsfrågan. Att det finns likheter mellan 
rekonstruktören och förvaltaren håller Persson/ Tuula med om men de anser istället att en 
reglering av rekonstruktörens ansvar är att föredra framför en analogi.  

Den makt rekonstruktören får under ett rekonstruktionsförfarande består till stor del av att 
gäldenärsföretaget förlitar sig på, och i vissa fall troligen även räknar med, att rekonstruktören 
vet bättre än vad de gör. Det faktum att företaget inte bör och får handla på egen hand utan 
rekonstruktörens samtycke ger också makt.  

Gäldenärsföretaget befinner sig i en väldigt sårbar situation vid en rekonstruktion där 
troligen mycket av gäldenärens förmögenhet och arbete finns.  

Om det inte finns ett uttryckligt stöd för rekonstruktörens ansvar i en paragraf i LFR eller 
en hänvisning till KonkL eller skadeståndslagen kanske gäldenärsföretaget inte känner sig 
benäget att välja företagsrekonstruktionsförfarandet.  Istället väljer kanske företaget att kämpa 
vidare på egen hand tills det tvingas gå i konkurs.  
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Företaget känner sig måhända trots allt tryggare med ett konkursförfarande då företaget 
genom konkursen i alla fall omfattas av ett gammalt beprövat förfarande. Detta även om 
konkursförfarandet gör att både gäldenärsföretaget, borgenärerna och ofta staten förlorar mer 
genom konkursen än om företaget rekonstruerats.  
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7 Slutsats 
För att leda ett vinstgivande företag krävs fingertoppskänsla. Man måste ha branschkunskap 
och en vilja att lägga ner en stor del av sin tid för att företaget överhuvudtaget ska gå runt. 
Troligen kommer både familj och fritid nedprioriteras under en lång tid till förmån för 
företaget. Att sedan tvingas ge upp hela verksamheten och se den utplånas för att tillgodose 
borgenärerna måste i flertalet fall vara väldigt svårt. Speciellt då många företag är 
familjeföretag där större delen av de privata tillgångarna kan vara satsade.  

Företagsrekonstruktion bör vara ett ypperligt hjälpmedel för företagare, speciellt då man 
beaktar att en verksamhets misslyckande för många företagare leder till en privatekonomisk 
katastrof och en skuldbörda som under lång tid kan omöjliggöra alla försök att starta företag 
på nytt. 

Av allt att döma fungerar emellertid inte LFR riktigt på det sätt som lagstiftarna tänkt sig 
när lagen kom. Flera områden i lagen kan nog anses behövas ses över och eftersom det nu 
även finns en planerad utredning på området kan man tänka sig att även lagstiftaren 
uppmärksammat detta. LFR kan troligen uppfattas som en aning ogenomtänkt. Dock är lagen 
relativt ung och bristen på ansvarsreglering kan vara ett exempel sådana ”fel” lagar kan dras 
med, men som är fel som inte har kunnat förutses vid lagstiftningstillfället utan som måste 
ändras efter hand. 

Det kan anses ogenomtänkt att en ansvarsreglering för rekonstruktörer inte varit med från 
början. Att det tillsatts en utredning som bl.a. har till uppgift att utreda rekonstruktörens 
ansvar visar att ansvarsregleringen för rekonstruktören uppmärksammas och att intresse finns 
för att fastställa gällande rätt på detta område. 
 Vid en reglering av rekonstruktörers ansvar kommer emellertid troligen problem uppstå 
vid bedömningen av en rekonstruktörs ansvar. Detta beror på att det är svårt att fastställa hur 
ingripande roll en rekonstruktör har i en rekonstruktion. Detta kan skifta från rekonstruktion 
till rekonstruktion och inte heller sakkunniga på området är eniga i denna fråga. En åsikt som 
fått starkt stöd är att rekonstruktören och konkursförvaltaren är så pass lika att dessa kan 
jämföras och att rekonstruktörens ansvar ska kunna bestämmas med utgångspunkt i 
förvaltaren. Dessa båda har onekligen stora likheter både vad gäller vilken kompetens som 
krävs för uppdragen och vilka uppgifter de har, förutom den uppenbara skillnaden att en 
rekonstruktör rekonstruerar företag medan förvaltaren plockar isär dem.  
 Detta gör att det inte är svårt att tänka sig en ansvarsreglering för rekonstruktörer som 
liknar den för förvaltare. Det måste anses både rimligt och genomförbart. 
 En tillsyn över rekonstruktörer genom en kontroll av rekonstruktörernas arbete finns inte i 
nuläget och inte heller verkar det finnas något intresse i den förestående utredningen för en 
utvidgning av tillsynen. Att det finns en väl utarbetad kontroll över förvaltare men inget 
intresse för motsvarande vid företagsrekonstruktioner är i högsta grad förvånande. Om den 
tillsatta utredningen utmynnar i ett samordnat insolvensförfarande kommer det ju att finnas 
tillsyn i den andra fasen konkurs men inte under den första fasen rekonstruktion. Det bör då 
rimligen införas tillsyn även under rekonstruktionsförfarandet.  

En aspekt som kan beaktas i detta sammanhang är att när ett företag hamnar i ekonomiska 
svårigheter får företaget i samma stund en ”stämpel” på sig som en osäker 
investeringsmöjlighet för dess affärspartners och borgenärer. Detta betyder troligen att när ett 
förfarande om rekonstruktion offentliggörs kommer, i de flesta fall, gäldenärsföretaget att 
omges av en viss skam för att företaget inte lyckats bättre utan hamnat i denna situation. Detta 
kan få företag att välja att rekonstruera sina företag utan att använda sig av LFR och istället 
genomföra rekonstruktionen som ett partiellt eller inofficiellt ackord.  

Om detta händer hjälper det inte att det införs ansvarsreglering och kontroll för 
rekonstruktörer. Lagen kommer då inte att bli mer attraktiv för företag i ekonomiska 
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svårigheter. Företagen vill således inte använda sig av lagen då de vill slippa en offentlighet 
som kan oroa leverantörer och kunder ytterligare och därmed försämra företagets likviditet 
ännu mer.   

Företagsrekonstruktion är ett förfarande vars positiva effekter bör uppmärksammas mer. 
Det instämmer troligen de flesta i när de blivit införstådda med vad förfarandet är till för. 
Okunskap om förfarandet är antagligen en av orsakerna till varför det inte används så mycket 
som det skulle kunna användas.  
 Sannolikt är att vetskap om en ansvarsreglering för, och en tillsyn över rekonstruktörer är 
något som skulle kunna inverka positivt på användandet av detta förfarande och som i sin tur 
skulle främja näringslivet och landets ekonomi.  
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