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Sammanfattning 

När en avtalspart kommer på obestånd uppstår frågan hur ett avtalsförhållande påverkas. Gäl-

denärens avtal är vanligtvis en av de viktigaste tillgångarna vid en företagsrekonstruktion. Han-

teringen av gäldenärens avtal har därför en central roll inom rekonstruktionsförfarandet.  

Inledande av en företagsrekonstruktion innebär inte i sig att den rekonstruerande gäldenären 

eller dess motparter kan frånträda avtal eller välja att inte fullgöra avtalade förpliktelser. Den 

rekonstruerande gäldenären är ofta beroende av att dess motparter fullföljer avtalen under re-

konstruktionen. Enligt gällande rätt kan gäldenären tillsammans med rekonstruktören kräva att 

avtal fullföljs. När gäldenären har begärt fullföljd hos motparten kan motparten inte häva avtalet 

p.g.a. gäldenärens dröjsmål med betalning eller annan prestation hänförlig till tiden före rekon-

struktionens inledande. Fullföljdsbegäran ska lämnas till motparten inom skälig tid. Skälig tid 

kan variera vid olika avtalsförhållanden och en avvägning görs mellan den rekonstruerande 

gäldenärens behov av betänketid och motpartens behov av besked i det enskilda fallet. 

Det förekommer även att gäldenären vill komma ifrån avtal för att inte belastas av de avtal som 

inte gynnar rekonstruktionen genom att t.ex. medföra dyra kostnader. Enligt gällande rätt kan 

en rekonstruerande gäldenär inte välja att sluta fullfölja avtalet utan att det får negativa konse-

kvenser för rekonstruktionen. Under en längre tid har det pågått en diskussion kring hur reglerna 

om gäldenärens avtal ska vara utformade. Det har bl.a. framförts förslag om att gäldenären ska 

ges rätt att häva eller säga upp betungande avtal. Ytterligare ett förslag är en rätt för gäldenären 

att överlåta avtal till tredje man för att på så sätt bli fri från de avtal som är betungande under 

rekonstruktionen.       

Analysen i denna uppsats mynnar ut i att skälig tid är svårt att precisera eftersom det är många 

olika situationer och avtalstyper som ska omfattas av rekvisitet. Bestämmelsen som rekvisitet 

skälig tid ingår i är främst inriktad på att tillgodose gäldenärens intresse. Från flera håll har 

framkommit att gäldenärens intresse inte blir tillräckligt tillgodosett med den nuvarande lag-

stiftningen vilket försvårar genomförande av rekonstruktioner. Analys av rättskällorna leder till 

att överlåtelserätt anses vara det bästa alternativet för att underlätta för rekonstruktionen ef-

tersom gäldenären inte belastas av en skadeståndsfordran vid en överlåtelse av avtalet. Slutligen 

konstateras att det är av vikt att Sveriges regler kring gäldenärens avtal vid företagsrekonstrukt-

ion förändras p.g.a. både nationella och internationella påtryckningar.      
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1.  Introduktion 

1.1  Bakgrund 

Införandet av lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR1) förutspåddes leda till ca 500 

företagsrekonstruktioner per år. Det verkliga resultatet blev ett annat och mellan 2011 och 2014 

inleddes i genomsnitt knappt 200 företagsrekonstruktioner per år.2 Vid beaktande av att antalet 

konkurser under samma tidsperiod i genomsnitt var ca 7000 per år uppkommer frågan om inte 

fler företag borde ges en chans till rekonstruktion.3  

En bidragande faktor till att det genomförs ett mindre antal företagsrekonstruktioner än förvän-

tat tros vara att det föreligger processuella och materiella skillnader mellan rekonstruktionsför-

farandet och konkursförfarandet. Skillnaderna i de olika förfarandena möjliggör att det finns 

risk för att särintressen kan styra valet av förfarande. Den part som står inför valet att ansöka 

om konkurs eller företagsrekonstruktion kommer att välja det förfarande som gynnar den ansö-

kande parten mest. Styr särintressena för mycket finns risk för att det allmänna borgenärsintres-

set och samhällsintresset får stå åt sidan för den enskilda gäldenärens intresse. Ett exempel är i 

en situation där en part med ekonomiska problem vill komma ur ett avtal. Det blir naturligt för 

parten att välja det förfarande där det är enklast att komma ifrån det betungande avtalet.4 För 

att undvika att valet mellan konkurs och företagsrekonstruktion blir alltför beroende av särin-

tressen har det föreslagits att LFR och konkurslagen (1987:672) (KonkL5) ska samordnas både 

materiellt och processuellt.6 Det har en tid diskuteras en samordning av hela insolvensrätten i 

en insolvensbalk.7 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda om en företagsrekonstruktion kan underlättas av en tyd-

ligare definition av rekvisitet skälig tid i 2 kap. 20 § LFR. Uppsatsen syftar vidare till att utreda 

om en företagsrekonstruktion kan underlättas av att gäldenären ges större möjlighet att komma 

ifrån betungande avtal under pågående företagsrekonstruktion. I uppsatsen besvaras följande 

frågeställningar:  

 Hur regleras hanteringen av den rekonstruerande gäldenärens avtal under en företagsre-

konstruktion? 

                                                             
1 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion förkortas hädanefter LFR. 
2 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 2, 

s. 85.   
3 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner 

– hur?, InraTi 2016 nr. 2, s. 66, på s. 66 f.  
4 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner 

– hur?, InraTi 2016, nr. 2, s. 66, på s. 74. 
5 Konkurslag (1987:672) förkortas hädanefter KonkL.  
6 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner 

– hur?, InraTi 2016 nr. 2, s. 66, på s. 74. 
7 Karlsson-Tuula, Marie, En framtida insolvensbalk?, Ny Juridik 2001 nr. 3, s. 37, på s. 55.  
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 Vad innebär rekvisitet skälig tid och hur kan en rekonstruktion underlättas av en tydli-

gare definition av rekvisitet?  

 Hur underlättas en företagsrekonstruktion av att gäldenären kan häva alternativt säga 

upp avtal och borde en sådan rätt införas? 

 Hur underlättas en företagsrekonstruktion av att gäldenären kan överlåta avtal och borde 

en sådan rätt införas?  

Bestämmelserna i 2 kap. 20 § LFR uppfattas vid första anblick som invecklade. Särskilt svår-

tolkat är rekvisitet skälig tid i 2 kap. 20 § 1 st. LFR vars innebörd inte framgår direkt i lagtexten. 

Uppsatsens andra frågeställning är avgränsad till utredning av innebörden av rekvisitet skälig 

tid och dess påverkan på en företagsrekonstruktion. Skälig tid är ett mer svårtolkat rekvisit än 

övriga rekvisit i 2 kap. 20 § LFR och på så sätt ger det ett bättre underlag för en juridisk analys.   

I denna uppsats utreds frågan hur företagsrekonstruktion kan underlättas genom att gäldenärens 

ges en hävnings- alternativt uppsägningsrätt eller en överlåtelserätt för betungande avtal. I dokt-

rinen finns det ytterligare förslag på hur gäldenären kan befrias från betungande avtal under 

pågående företagsrekonstruktion. Uppsatsen är avgränsad till hävnings- alternativt uppsäg-

ningsrätt samt överlåtelserätt eftersom dessa förslag kommer från lagstiftaren och har varit ak-

tuella för att införas i lagstiftningen. Övriga förslag på hur rekonstruerande gäldenär kan befrias 

från betungande avtal beaktas enbart om de har något samband med hävnings- alternativt upp-

sägningsrätt eller överlåtelserätt.   

I uppsatsen görs några jämförelser mellan rekonstruktionsförfarandet och konkursförfarandet 

bl.a. vid utredning av innebörden av rekvisitet skälig tid eftersom de olika förfarandena regleras 

av bestämmelser som är mycket lika varandra. Jämförelserna syftar enbart till att diskutera följ-

der som kan uppkomma vid rekonstruktionsförfarandet och uppsatsen går därför inte in på kon-

kursförfarandet i sig eller på följder som kan uppstå vid konkursförfarandet. Det kan även till-

läggas att framställningen är avgränsad till svensk rätt. Det finns utländska lösningar som inne-

bär hävnings- alternativt uppsägningsrätt eller överlåtelserätt för gäldenären men dessa tas inte 

upp i sak inom denna uppsats. 

Under utredningen av vilka förslag om överlåtelserätt för betungande avtal som återfinns bland 

rättskällorna har utöver Entreprenörskapsutredningens förslag även ett förslag lämnat av Nor-

dic-Baltic Insolvency Network granskats. Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law 

är rekommendationer för bestämmelser inom insolvensrättens område framtagna för hela det 

nordisk-baltiska området. Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law är framtagna på 

svenskt initiativ men tillhör inte de vedertagna rättskällorna, särskilt inte vid en avgränsning till 

svensk rätt. Rekommendationerna har ändå granskats eftersom de är framtagna på svenskt ini-

tiativ och rekommendationer är en rättskälla som får följas enligt Peczeniks rättskällelära. Jäm-

förelsen mellan Entreprenörskapsutredningens förslag med förslaget i Nordic-Baltic Recom-

mendations on Insolvency Law mynnar dock ut i att de olika förslagen är mycket lika varandra, 

nästintill identiska. Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law tillför inte något nytt 

till Entreprenörskapsutredningens förslag. Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law 

avgränsas därför bort i denna uppsats. Att de olika förslagen är lika varandra kan bero på att de 
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är framtagna vid ungefär samma tidpunkt i en tid av diskussion kring harmonisering av insol-

vensrätten. 

 

1.3  Metod och material 

1.3.1 Metod 

För att besvara frågeställningarna i denna uppsats har rättsdogmatisk metod använts i syfte att 

undersöka innehållet i gällande rätt samt argument de lege ferenda. Vid användande av rätts-

dogmatisk metod tolkas och systematiseras rättskällorna. Tolkningen fastställer vad som är gäl-

lande rätt och systematiseringen urskiljer principer och samband i den gällande rätten. De båda 

procedurerna beskrivs som beroende av varandra då tolkningsresultatet är utgångspunkten för 

systematiseringen som i sin tur avgör i vilket sammanhang tolkningen ska inordnas.8 

Vid användande av rättsdogmatisk metod tillämpas rättskälleläran. Under juristutbildningen får 

man som student lära sig att lagar, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin utgör de traditionella 

rättskällorna.9 I det praktiska rättslivet kan synen på vad begreppet rättskälla omfattar variera 

mellan olika rättsområden.10 Ross vars analys har varit särskilt inflytelserik för den nordiska 

debatten anser att rättskällorna är de faktorer som inverkar på domarens formulering av den 

regel som domaren bygger sitt avgörande på, närmare bestämt lag, sedvanerätt, prejudikat och 

förhållandets natur.11 Strömholms ståndpunkt i frågan liknar Ross men Strömholm använder 

sig istället av begreppet rättskällefaktorer vilka enligt Strömholm är det som faktiskt beaktas i 

rättstillämpningen. Rättskällefaktorerna utgörs enligt Strömholm av hanteringsregler samt lag-

bestämmelser, förarbetsuttalanden, rättspraxis, sedvänjor, bland jurister företrädda uppfatt-

ningar, ej specifikt juridiska överväganden och under vissa omständigheter även avtal.12  

Det råder ingen tvekan om att författning är en överordnad rättskälla men huruvida det förelig-

ger en hierarki mellan övriga rättskällor står däremot inte helt klart. De som anser att det före-

ligger en hierarki argumenterar för att hierarkin ger formell stadga och gynnar förutsägbarheten. 

De som istället argumenterar emot förekomsten av en hierarki mellan rättskällorna anser att en 

uppfattning om att det finns en hierarki mellan rättskällorna ger en missvisande bild av hur 

rättstillämpningen går till i praktiken.13 Peczenik anser att rättskällorna utgörs av alla auktori-

tativa texter som ska, bör eller får angivas vid juridisk argumentation. De rättskällor som ska 

följas enligt Peczenik är lagar, föreskrifter och sedvana. De som bör följas är förarbeten, preju-

dikat, material som uttrycker allmänna rättsgrundsatser och internationella konventioner. De 

                                                             
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 49.  
9 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 28. 
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 45.  
11 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 u., Norstedts juridik, Stockholm, 1996, s. 313.  
12 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 321.  
13 Ramberg, Christina, Besher, Alexander, Carlson, Laura, Croon, Adam & Granmar, Claes, Rättskällor : en in-

troduktion i kritisk tänkande, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 13.  
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som får följas är rekommendationer, beslut, doktrin och annat material med koppling till lag-

stiftning.14  

Även Kleineman förespråkar en hierarki mellan rättskällorna och delar upp rättskällorna i auk-

toritativa respektive icke-auktoritativa rättskällor. Kleineman anser att författningar och rätts-

praxis från prejudikatinstanser är auktoritativa rättskällor. Enligt Kleineman saknar doktrinen 

självständig auktoritet och har därför inte samma status som lagstiftning och prejudikat. Klei-

neman menar vidare att doktrinen samspelar med de andra rättskällorna vilket leder till att dokt-

rinen kan öka de övriga rättskällornas legitimitet. Kleineman bedömer att det som avgör vad 

doktrinen har för värde är kraften i argumenten som framförs däri. När det gäller lagförarbeten 

menar Kleineman att lagförarbeten ibland kan ses som auktoritativa och ibland tilldelas samma 

status som doktrinen. I genomsnitt har dock lagförarbeten större betydelse än doktrin enligt 

Kleineman.15  

Användandet av rättskällor i denna uppsats följer Peczeniks syn på vilka rättskällorna är och 

vilken hierarki som råder mellan rättskällorna. Även Kleinemans synsätt har varit till hjälp för 

att avgöra vilket förhållningssätt som är varit lämpligt vid olika rättskällor. I denna uppsats görs 

ett undantag ifrån Peczeniks rättskällelära genom att sedvanerätt inte granskas i någon större 

utsträckning trots att sedvanerätt enligt Peczenik är en av de viktigaste rättskällorna. Anled-

ningen till att sedvanerätt knappt har granskats är att sedvanerätten på området är svårtillgänglig 

eftersom den inte är särskilt omskriven i doktrinen. Artikeln som är skriven av Selander och 

Kjellén kan till viss del ses som en hint om hur sedvanerätten ser ut men det går inte att dra 

några egentliga slutsatser från en ensam artikel.  

Det är viktigt att ha i åtanke vid bedömning av en rättskällas relevans och auktoritet att det 

förekommer att en rättskälla som är högt upp i hierarkin, t.ex. ett prejudikat, innehåller uttalan-

den som är av mindre värde. Ett uttalande kan ha blivit kritiserat eller vara överspelat av sam-

hällsutvecklingen. Därför ska en rättskällas rättskällevärde bedömas i varje enskilt fall där man 

gör en sammanvägning av rättskällans auktoritet och det aktuella uttalandets tyngd.16 

En vanlig beskrivning av syftet med rättsdogmatisk metod är att rekonstruera en rättsregel eller 

att genom tillämpning av en rättsregel hitta lösningen på ett rättsligt problem.17 Kleineman ut-

trycker det som att beskriva hur en viss lösning ser ut på ett konkret problem.18 Den rättsdog-

matiska metoden saknar dock en allmängiltig definition. Metoden kan avse den traditionella 

beskrivningen, att fastställa gällande rätt. Utöver beaktande av de traditionella rättskällorna kan 

rättsdogmatisk metod dessutom omfatta analys av myndighetspraxis och empiriskt material en-

ligt Sandgren.19 Metoden kan även ses som mer omfattande än den traditionella beskrivningen 

och Sandgren anser att rättsdogmatisk metod utöver undersökande av gällande rätt även kan 

                                                             
14 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? – Om demokratirättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 1995, s. 214 ff.  
15 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 28. 
16 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 46. 
17 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
18 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 26. 
19 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 48.  



6 

 

innefatta resonemang de lege ferenda under förutsättning att de bygger på analysen av gällande 

rätt.20 Även Jareborg beskriver att det vid användande av rättsdogmatisk metod är möjligt att 

gå utanför den gällande rätten eftersom vetenskap går ut på att finna nya svar och bättre lös-

ningar.21 Denna uppsats återspeglar Sandgrens och Jareborgs synsätt om att rättsdogmatisk me-

tod även kan innehålla analys av den gällande rätten genom argument de lege ferenda. 

Den rättsdogmatiska metoden har fått utstå viss kritik. Kleineman menar att metoden kan kriti-

seras för att vara statisk och föråldrad eftersom metoden inte förändrats på lång tid.22 Rättsdog-

matisk metod kritiseras även för att enbart intressera sig för hur normerna ser ut men inte för 

hur normerna tillämpas i praktiken.23 Metoden klandras t.o.m. för att inte vara vetenskaplig.24 

Ett argument mot vetenskaplighet är att det normativa system som skapas genom användande 

av rättsdogmatisk metod endast är tankar och därför inte existerar på riktigt.25 Ett annat argu-

ment mot metodens vetenskaplighet är att en dåligt vald utgångspunkt för en rättsdogmatisk 

analys kan leda till kritiserade slutsatser eftersom analysen baseras på ett normsystem byggt på 

värderingar.26  

Sandgren anser däremot att rättsdogmatisk metod är vetenskaplig eftersom den innehåller sys-

tematisering som är av stor betydelse för att teorier ska kunna uppställas inom rättsveten-

skapen.27 Även Jareborg är av åsikten att rättsdogmatiken är vetenskaplig.28 Jareborg beskriver 

det som att ”rättsdogmatikern konstruerar ett normativt system som ger mening åt lagarna och 

domarna” och menar att rättsordningen hade varit primitiv om rättsdogmatiken inte hade fun-

nits.29 Enligt Jareborg kan forskning vara vetenskaplig på två olika sätt, genom användandet av 

en vetenskaplig metod eller genom att bedrivas i vetenskapligt syfte. Jareborg anser att använ-

dande av en vetenskaplig metod inte i sig är en garant för att resultatet blir en vetenskaplig 

studie. Jareborg menar vidare att det inte finns en allmän vetenskaplig metod utan istället en 

allmän vetenskaplig inställning vilken tillämpas vid korrekt användande av den rättsdogmatiska 

metoden.30 Kleineman beskriver i sin tur rättsdogmatisk metod som en analys med ett veten-

skapligt syfte istället för en vetenskaplig metod.31  

Rättsdogmatisk metod är unik i och med att den används både inom akademin och i det prak-

tiska yrkeslivet.32 I och med att metoden används inom två olika inriktningar finns det risk för 

att en läsare kan få olika förväntningar på vad framställningen kommer att ta upp beroende på 

vilken bakgrund läsaren själv har. Det kan vara problematiskt att det råder delade meningar om 

vad metoden innebär eftersom det kan skapa osäkerhet. Trots att det finns dem som är kritiska 

                                                             
20 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 49. 
21 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1, på s. 4.   
22 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 25 
23 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24. 
24 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 23. 
25 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1, på s. 6.  
26 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 23. 
27 Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004-05, s. 297, på s. 322 f. 
28 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1, på s. 9.  
29 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1, på s. 4 f.   
30 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1, på s. 8. 
31 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24. 
32 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 44. 
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mot rättsdogmatisk metod är det en viktig metod med en utbredd användning och stor praktisk 

betydelse i det vardagliga rättslivet.33 En viktig fördel med metoden är att metoden är tillförlitlig 

och prövningsbar vilket innebär att resultatet genom god hänvisningssed kan prövas i efter-

hand.34 I denna uppsats förklaras innebörden av rättsdogmatisk metod för att läsaren ska få 

förståelse för hur och varför metoden har använts i uppsatsarbetet.   

 

1.3.2 Material 

LFR är en ramlag vilket innebär att lagen överlag saknar detaljerade beskrivningar av hur före-

tagsrekonstruktion ska genomföras. Gäldenären och rekonstruktören får därför större utrymme 

till att bestämma hur olika avtal ska vara utformade.35 Det kan vara svårt att enbart med hjälp 

av lagtexten tolka vad en bestämmelse i en ramlag betyder eftersom bestämmelserna i en ramlag 

inte alltid ska tolkas enligt sin ordalydelse. En ståndpunkt motsatt den som anges i ramlagen 

kan vara särskilt föreskriven i speciallagstiftning eller föranledas av avtal.36 I arbetet med denna 

uppsats har det varit extra viktigt att ta del av motiven bakom LFR för att förstå hur lagen ska 

tolkas. Lagförarbeten är inte bindande och tillmäts ur ett internationellt perspektiv ovanligt stor 

betydelse i den svenska rättskälleläran. Svensk lagtext är ofta kortfattad och kompletteras därför 

av förarbetena.37  

En äldre lag har ofta föråldrade förarbeten som med tiden har förlorat sin auktoritet varför man 

i en sådan situation normalt sätt ska övergå till att följa rättspraxis. Det är dock inte alltid som 

lagförarbeten förlorar sin betydelse med tiden. Förarbeten till lagstiftning som utarbetats om-

sorgsfullt, t.ex. balkarna, behåller ofta sitt värde som rättskälla en längre period även om man 

samtidigt ska ta hänsyn till den utveckling som skett sedan lagförarbetet skrevs.38 Domarna 

tenderar ofta att hänvisa till förarbetsuttalanden varför förarbeten, trots att de inte är bindande, 

vanligen är en viktig rättskälla.39 LFR instiftades 1996 och de lagrum som är aktuella i denna 

uppsats har inte genomgått några större förändringar sedan dess. Trots att LFR inte är av hög 

ålder förtydligas att denna uppsats granskar både äldre och nyare förarbeten. I de nyare förar-

betena och i doktrinen görs det hänvisningar till de äldre förarbetena vilket bekräftar att de äldre 

förarbetena fortfarande är aktuella i de hänvisade delarna.       

Rättspraxis i form av prejudikat från de högre instanserna är också en rättskälla som vid använ-

dande av rättsdogmatisk metod tillmäts stor betydelse. På områden där lagstiftningen är generell 

eller saknas blir rättspraxis extra betydelsefull. Även på områden där lagtexten är tillfredstäl-

lande kan rättspraxis utgöra en viktig källa för att belysa lagreglernas tillämpning på specifika 

                                                             
33 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24. 
34 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 49 f. 
35 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2012, s. 44. 
36 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 22.  
37 Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, 

Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder, 

14 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 31.  
38 Ibid. 
39 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 27 f. 
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frågor samt för att klargöra grundläggande principer.40 I arbetet med denna uppsats har rätts-

praxis i princip inte beaktats trots att rättspraxis bör beaktas enligt Peczeniks rättskällelära. Det 

finns nämligen inte några vägledande prejudikat på området. Därutöver har det vid efterforsk-

ning inte återfunnits någon underrättspraxis. Avsaknaden av praxis har inneburit att det inte har 

varit möjligt att dra några slutsatser utifrån rättstillämpningen. Därför har lagförarbeten och 

doktrin varit extra betydelsefulla vid besvarande av uppsatsen frågeställningar.  

Övriga rättskällor såsom sedvana och doktrin har i de flesta fall ett lägre värde jämfört med 

förarbeten och rättspraxis.41 Doktrinen fungerar som ett hjälpmedel för orientering i juridiskt 

material samt som en egen rättskälla. Det är vanligt att lösningar på rättsliga problem utarbetas 

i doktrinen och det är där den rättsliga vidareutvecklingen sker. T.o.m. Högsta domstolen refe-

rerar ibland till doktrin i sina prejudikat.42 Doktrin har varit en viktig rättskälla under arbetet 

med denna uppsats eftersom utredningen i uppsatsen utöver att fastställa gällande rätt även syf-

tar till att undersöka förslag på vidareutveckling av gällande rätt. Det kan i detta sammanhang 

nämnas att referenser till äldre doktrin är berättigade eftersom rättsläget avseende befriande av 

gäldenären vid betungande avtal inte har förändrats sedan aktuell doktrin skrevs. Doktrin som 

har varit av särskild betydelse under arbetet med denna uppsats är Karlsson-Tuulas verk Gäl-

denärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, Mellqvists Konkurs och annan insol-

vensrätt och Hellners och Mellqvists Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar. Därut-

över har artiklar från Insolvensrättslig Tidskrift varit av stor betydelse. När det kommer till 

utredning av en överlåtelserätt för gäldenären och framförallt vid utredning av argument de lege 

ferenda för en överlåtelserätt har det inte funnits en stor variation av källor i doktrinen. Den 

författare som är framstående inom argument de lege ferenda för överlåtelserätt är Karlsson-

Tuula varför de flesta hänvisningar görs till hennes verk i avsnitt 5.3.  

Den viktigaste rättskällan vid utredning av rekvisitet skälig tid har varit förarbetena. I doktrin 

hänvisas vanligen till förarbetena när det gäller innebörden av skälig tid. Doktrinen har tillfört 

perspektiv som vilka rättigheter och skyldigheter den skäliga tiden innebär samt i vilka situat-

ioner den skäliga tiden är av betydelse. Frågan om skälig tid är inte prövad i en prejudikatinstans 

och det har därför inte funnits någon rättspraxis som måste beaktas. Befriande av gäldenären 

ifrån betungande avtal genom hävnings- alternativt uppsägningsrätt eller överlåtelserätt är inte 

lagstadgat varför materialet som har funnits att tillgå framförallt bestått av förarbeten och dokt-

rin. Lagförarbeten har varit den viktigaste källan eftersom de tar upp förslag som varit nära att 

införas i lagstiftningen. Doktrin har använts i den mån argumenten i doktrinen innehållit värde-

fulla argument. Argument har ansetts vara värdefulla när de består av slutsatser som kommer 

från en objektiv granskning och inte enbart består av subjektiva åsikter.  

 

                                                             
40 Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, 

Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder, 

14 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 31. 
41 Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, 

Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder, 

14 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 32. 
42 Ibid. 
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1.4 Etiska överväganden 

Ämnet för denna uppsats präglas inte i sig av etiska överväganden. Ett etiskt övervägande som 

dock bör tas i beaktande vid författande av en uppsats där de lege ferenda argument granskas 

är att det är viktigt att fundera över vad som är slutsatser av en objektiv analys och vad som är 

författaren av det granskade verkets egna värderingar.43 Etiska överväganden utöver uppmärk-

samhet vid granskande av de lege ferenda argument har därför inte varit nödvändiga under 

genomförandet av denna studie.  

 

1.5 Vidare forskning 

En möjlig vidareutveckling av denna uppsats hade varit att undersöka vad sedvanan säger om 

uppsatsens frågeställningar. I nuläget finns det inte särskilt mycket skrivet i doktrinen som ger 

uttryck för sedvanan. En undersökning av sedvanan bland advokater som arbetar med företags-

rekonstruktioner hade kunnat genomföras som en intervjustudie. Observera dock att uttalande 

från ett fåtal advokater inte kan påstås spegla hur sedvanan ser ut. Omfattningen av en sådan 

intervjustudie hade behövt vara ganska omfattande för att man skulle kunna dra slutsatser kring 

sedvanan.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 ges en introduktion till vad en företagsrekonstruktion innebär.  

I kapitel 3 beskrivs gällande rätt avseende gäldenärens avtal under en företagsrekonstruktion. I 

kapitlet utreds även innebörden av rekvisitet skälig tid.  

I kapitel 4 redogörs för det nuvarande rättsläget, förslag de lege ferenda avseende en hävnings- 

alternativt uppsägningsrätt för gäldenärens avtal under en pågående företagsrekonstruktion 

samt vilka intressen som måste beaktas vid en hävnings- alternativt uppsägningsrätt.  

I kapitel 5 redogörs för det nuvarande rättsläget, förslag de lege ferenda avseende en överlåtel-

serätt för gäldenärens avtal under en pågående företagsrekonstruktion samt vilka intressen som 

måste beaktas vid en överlåtelserätt.  

I kapitel 6 redogörs för avslutande synpunkter avseende uppsatsens frågeställningar.  

                                                             
43 Leijonhufvud, Madeleine, Etiken i juridiken, 5 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2015, s. 66.  
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2.  Vad är en företagsrekonstruktion? 

2.1  Bakgrund till LFR 

I slutet av 1980-talet ökade antalet konkurser drastiskt. Mellan år 1989 och 1991 mer än för-

dubblades antalet konkurser. I Insolvensutredningens slutbetänkande från år 1992 trodde man 

att en anledning till att antalet konkurser ökat kraftigt var att det startades många nya företag i 

början av 1980-talet. Vidare trodde Insolvensutredningen att lönegarantin som gällde vid kon-

kurs var ett incitament för att välja att rekonstruera företag inom konkursförfarandet istället för 

att välja alternativa förfaranden såsom det dåvarande ackordsförfarandet.44 Anledningen till att 

man såg ett behov av att införa ett alternativ till konkurs för företag med ekonomiska svårigheter 

var att den dåvarande ackordlagstiftningen hade brister. LFR instiftades på 90-talet och hade 

dessförinnan föregåtts av ackordslagen från 1970 som enbart behandlade ackord.45 Resultatet 

av missnöjet med det stora antalet konkurser resulterade i LFR:s tillkomst vilket är en förfaran-

delag, d.v.s. innehåller mest bestämmelser av formell karaktär. Framgår det inte av LFR hur 

handläggningen i domstol ska genomföras ska lag om domstolsärenden tillämpas.46  

LFR trädde i kraft 1996. Lagstiftarens avsikt var att LFR skulle tillgodose behovet av ett alter-

nativt förfarande där värdet av företaget47 bevarades istället för att företaget sattes i konkurs.48 

Införandet av LFR motiverades bl.a. med att det inte ansågs lämpligt att företag med en i grun-

den bra affärsidé men som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem rekonstrueras genom 

konkurs.49 Möjligheten till företagsrekonstruktion skulle medföra att företag inte genomför så 

kallade bekvämlighetskonkurser vilka uppfattades som stötande. Vid en bekvämlighetskonkurs 

är det primära syftet med konkursen att utan att ta någon ekonomisk risk bli av med skulder och 

anställningsavtal för att företaget ska kunna uppstå på nytt och fortsätta samma verksamhet.50       

Vidare motiverades LFR med att det både ur ett samhällsekonomiskt och ett företagsekono-

miskt perspektiv är viktigt att företag rekonstrueras innan de ekonomiska problemen blivit allt-

för svåra. Vid väldigt svåra ekonomiska problem går det inte att rädda ett företag utan att reali-

sera dess tillgångar vilket innebär en risk för kapitalförstöring.51 Ytterligare ett skäl för införan-

det av företagsrekonstruktion var att regleringen av konkursförfarandet är detaljerad vilket som 

regel innebär att en konkurs tar lång tid och blir kostsam. Konkurs syftar inte till att rekonstruera 

företag. Istället är syftet med konkursförfarandet att avveckla företag. Intentionen med före-

                                                             
44 SOU 1992:113 Lag om företagsrekonstruktion, slutbetänkande av Insolvensutredningen, s. 301.  
45 SOU 1992:113 Lag om företagsrekonstruktion, slutbetänkande av Insolvensutredningen, s. 344. 
46 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 s. 105.  
47 I LFR används begreppet näringsidkare i samma betydelse som benämningen företag används i denna uppsats. 

Ett företag som har ingått företagsrekonstruktion benämns i denna uppsats som gäldenär eller rekonstruerande 

gäldenär. 
48 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 294 f. 
49 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 54.  
50 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 55.  
51 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 54.  
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tagsrekonstruktion är att det ska vara ett snabbare, enklare och mer flexibelt förfarande. Lag-

stiftaren ville med företagsrekonstruktion införa ett nytt förfarande där företagets ekonomi sa-

nerades och företagets verksamhet vidareutvecklas istället för att avvecklas.52  

 

2.2  Allmänt om företagsrekonstruktion 

2.2.1  Syftet med en företagsrekonstruktion 

Det primära syftet med en företagsrekonstruktion är att rädda företag med ekonomiska problem 

från att gå i konkurs. Det aktuella företaget måste trots sina ekonomiska problem bedömas ha 

en god överlevnadsförmåga. Det måste även finnas en vilja hos det aktuella företaget att återfå 

lönsamheten. Har företaget inget intresse av att leva vidare är företagsrekonstruktion inte aktu-

ellt.53 För att företagsrekonstruktion ska kunna bli ett alternativ får det inte föreligga misstanke 

om att syftet med företagsrekonstruktion inte kommer vara möjligt att förverkliga.54  

Tanken bakom syftet med företagsrekonstruktion är att det kan finnas värden i ett företag trots 

att företaget har ekonomiska problem. Dessa värden kan bibehållas och generera nya vinster 

om företaget får hjälp att komma tillrätta med sina ekonomiska problem.55  Under en företags-

rekonstruktion får den rekonstruerande gäldenären ett betalningsuppskov56 för de skulder som 

gäldenären ådragit sig före beslutet om företagsrekonstruktion. Under rekonstruktionen ska den 

rekonstruerande gäldenären få möjlighet att rekonstruera verksamheten och förhandla med bor-

genärerna. Samtidigt ska företagets verksamhet drivas vidare under tiden.57  

 

2.2.2 Ansökan och beslut om företagsrekonstruktion 

För att beslut om företagsrekonstruktion ska kunna fattas krävs att ansökan om företagsrekon-

struktion görs av en borgenär eller av gäldenären själv i enlighet med 2 kap. 1 § LFR. Är det 

borgenären som ansöker krävs att gäldenären som ansökan gäller medger ansökan enligt 2 kap. 

6 § 3 st. LFR. Vidare krävs att gäldenären som ansökan avser är näringsidkare enligt 1 kap. 1 

och 3 §§ LFR. Enligt 2 kap. 6 § 1 st. LFR ska gäldenären inte kunna betala sina förfallna skulder 

eller inom kort framtid inte kunna betala sina förfallna skulder för att beslut om företagsrekon-

struktion ska kunna fattas. Det tillstånd som beskrivs i 2 kap. 6 § LFR brukar kallas för att 

gäldenären är illikvid eller att det föreligger risk för illikviditet.58 En gäldenär är illikvid när 

gäldenären inte har omedelbar tillgång till betalningsmedel som motsvarar det sammanlagda 

                                                             
52 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 54 f.  
53 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 104. 
54 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 296. 
55 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 294. 
56 Ett så kallat moratorium.  
57 SOU 1992:113 Lag om företagsrekonstruktion, slutbetänkande av Insolvensutredningen, s. 434 f.  
58 Mellqvist, Mikael, Lag om företagsrekonstruktion, kommentar till 2 kap. 6 § kommentar nr. 7 (version 2018-

02-04) ”www.karnovgroup.se/tjanster/juridik”. 
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beloppet av gäldenärens skulder.59 Illikviditet är inte detsamma som insolvens. Illikviditet kan 

snarare ses som ett förstadium till att bli insolvent.60 Att en gäldenär är insolvent innebär att 

gäldenären inte kan betala sina skulder vartefter de förfaller till betalning och att denna oför-

måga inte enbart är tillfällig. En viktig skillnad mellan insolvens och illikviditet är att illikviditet 

enbart är för stunden och insolvens även innefattar framtida betalningsförmåga.61 Det finns yt-

terligare ett begrepp som kallas insufficiens vilket är när gäldenärens skulder är högre än gäl-

denärens tillgångar.62 Insufficiens är inte tillräckligt för att beslut om företagsrekonstruktion 

ska kunna fattas varför insufficiens kan ses som ett förstadium till illikviditet.63  

När en ansökan om företagsrekonstruktion har inkommit till tingsrätten gör rätten en bedöm-

ning av om gäldenärsföretagets skulder kan avvecklas utan konkurs.64 Rätten ska inte göra en 

ingående prövning av förutsättningarna för en framgångsrik företagsrekonstruktion enligt ett 

prejudicerande rättsfall från Hovrätten för Västra Sverige.65 I 2 kap. 6 § 2 st. LFR framgår att 

”[b]eslut om företagsrekonstruktion inte får meddelas, om det saknas skälig anledning att anta 

att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås”. Av förarbeten till LFR framgår att rättens 

prövning ska inskränkas till att se efter om gäldenären presenterat en preliminär plan för en 

kommande rekonstruktion, att planen är realistisk samt att det finns en föreslagen rekonstruktör 

som kan godtas av borgenärerna.66 Rätten ska även göra en prognos beträffande utsikterna för 

att en företagsrekonstruktion ska bli lyckosam. Beviskravet för att en företagsrekonstruktion 

ska beviljas anses vara lågt ställt. Det kan förenklat beskrivas som att om det saknas grund för 

att avslå en ansökan ska rätten besluta om företagsrekonstruktion.67 

Det har förekommit diskussion om när rätten ska bevilja eller avslå ett företags ansökan om 

företagsrekonstruktion. Åbjörnsson uttrycker det som att företagsrekonstruktion enbart ska bli 

aktuellt när den föreligger ekonomiska och juridiska sakförhållanden som talar för att det finns 

skäl för att en rekonstruktion ska bli lyckosam. Nuvarande lagstiftning har lett till att företag 

som inte borde beviljas företagsrekonstruktion ändå har beviljats rekonstruktion vilket Saab-

ärendet är ett exempel på.68 Vid Saabs ansökan om en andra företagsrekonstruktion konstate-

rade hovrätten att det fanns anledning att ifrågasätta om det förelåg förutsättningar för att en 

andra företagsrekonstruktion skulle lyckas. Mot bakgrund av uttalandena i förarbetena som vi-

sar på att rätten ska göra en förhållandevis summarisk prövning, kom hovrätten fram till att en 

                                                             
59 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts gula bibliotek), s. 63.  
60 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 298. 
61 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts gula bibliotek), s. 63 f.  
62 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 41. 
63 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 298. 
64 Ibid. 
65 RH 2011:53. 
66 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 73. 
67 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 180.  
68 Åbjörnsson, Rolf, Entreprenörsskapsutredningen, InraTi 2016 nr. 2, s. 78 f.  
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andra företagsrekonstruktion skulle beviljas trots att det fanns vissa tveksamheter som tingsrät-

ten påpekat. Hovrätten ansåg att det var möjligt att en mer grundlig undersökning kunde komma 

att visa att det förelåg förutsättningar för en lyckad företagsrekonstruktion.69  

När ett beslut om företagsrekonstruktion är fattat av rätten så ska rätten utse en rekonstruktör 

enligt 1 kap. 2 § 1 st. LFR. Rekonstruktören ska enligt samma bestämmelse undersöka om 

företaget kan rekonstrueras d.v.s. fortsätta drivas helt eller delvis samt om det är möjligt att 

uppnå en ekonomisk överenskommelse med borgenärerna.  

 

2.2.3 Företagsrekonstruktions relation till konkurs och andra verkställighetsåtgärder 

Under en företagsrekonstruktion får inte utmätning eller andra verkställighetsåtgärder riktade 

mot den rekonstruerande gäldenären äga rum enligt 2 kap. 17 § 1 st. LFR.70 Det görs undantag 

för verkställighet av underhållsbidrag eller fordran där borgenären har handpanträtt eller retent-

ionsrätt.71 Enligt 2 kap. 10 a § 1 st. KonkL ska en konkursansökan förklaras vilande om den 

inkommer under en pågående företagsrekonstruktion. Det finns dock ett undantag i 2 kap. 10 a 

§ 2 st. KonkL där det stadgas att gäldenären ändå kan sättas i konkurs trots att det pågår en 

företagsrekonstruktion om det finns ”särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt även-

tyras”. Innan ett sådant beslut ska rekonstruktören ha fått yttra sig enligt 2 kap. 10 a § 2 st. sista 

meningen KonkL. Försätts ett företag i konkurs under pågående företagsrekonstruktion upphör 

företagsrekonstruktionen automatiskt och ska avskrivas av rätten enligt 4 kap. 7  § 2 st. LFR. I 

övriga situationer är det rätten som avgör om företagsrekonstruktionen ska avslutas.72   

 

2.2.4 Genomförande av en företagsrekonstruktion 

En företagsrekonstruktion kan vara rent finansiell eller i sak. En företagsrekonstruktion i sak 

sägs vara framåtblickande eftersom den avser vidtagande av åtgärder som ska skapa bättre möj-

ligheter för företagets verksamhet framöver och inte enbart genomförande av finansiella åtgär-

der. Ett exempel på en åtgärd vid rekonstruktion i sak är uppsägning av personal p.g.a. arbets-

brist. Ett annat exempel är strukturella förändringar som t.ex. ändring i produktionen. En rent 

finansiell företagsrekonstruktion sägs vara tillbakablickande eftersom den syftar till att betala 

gamla skulder utan att det görs några förändringar i företaget.73 

I normalfallet ska en företagsrekonstruktion pågå i tre månader. Rekonstruktioner som omfattar 

ett ackord74 kan pågå under längre tid än tre månader.75 Gäldenären kan ansöka om förlängning 

                                                             
69 RH 2011:53.  
70 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 105.  
71 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 304.  
72 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 316.  
73 Karlsson-Tuula, Marie, Lagen om företagsrekonstruktion : en papperstiger II, 1 u., Författaren, Hovås, 2006, 

s. 85.  
74 Se vidare under avsnitt 2.5. 
75 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 119 f.  
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inom tre månader vilket beviljas vid särskilda skäl under högst ytterligare tre månader enligt 4 

kap. 8 § 2 st. första meningen LFR. Vid synnerliga skäl kan ytterligare förlängning göras med 

maximalt tre månader i taget i upp till ett år om inte ackordsförhandling har beslutats enligt 4 

kap. 8 § 2 st. andra meningen LFR.  Slutligen är det rätten som fattar beslut om att en företags-

rekonstruktion ska upphöra enligt 4 kap. 7 § LFR. 

 

2.2.5 Underlättande av en företagsrekonstruktion 

Att underlätta av en företagsrekonstruktion kan beskrivas som att rekonstruktionen ska kunna 

genomföras på ett effektivare sätt samt att gäldenärens skuldbörda ska minska. En effektivare 

rekonstruktion i kombination med en minskad skuldbörda ökar chanserna för att en lyckad re-

konstruktion ska kunna åstadkommas. I arbetet med denna uppsats har en lyckad rekonstruktion 

ansetts vara när företagets verksamhet kan leva vidare på egen hand utan större ekonomiska 

svårigheter en tid efter att rekonstruktionsförfarandet avslutats. Vid ett effektivare förfarande 

undviks långdragna förhandlingar mellan rekonstruktören och gäldenärens motparter. 

 

2.3 Gäldenärens rättshandlingsförmåga under en företagsrekonstruktion 

Gäldenären har under en företagsrekonstruktion en långtgående upplysningsplikt gentemot re-

konstruktören enligt 2 kap. 14 § LFR.76 Upplysningsplikten innebär en skyldighet för gäldenä-

ren att meddela rekonstruktören de ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekon-

struktionen. Gäldenären har även en lydnadsplikt gentemot rekonstruktören enligt 2 kap. 14 § 

2 st. LFR. Lydnadsplikten innebär att gäldenären är skyldig att följa rekonstruktörens anvis-

ningar om hur företagets verksamhet ska bedrivas.77 Gäldenärsföretagets skulder och tillgångar 

ska i princip ”frysas” vid en företagsrekonstruktion enligt 2 kap. 15 § 1 st. LFR.  

Trots rekonstruktörens roll under rekonstruktionen förblir gäldenären samma juridiska person 

och dess ingångna avtal ska löpa vidare som vanligt under rekonstruktionen till skillnad från 

vid konkurs där konkursgäldenären avskärs från rådigheten över företagets tillgångar.78 Gälde-

nären förlorar inte sin rättshandlingsförmåga under en företagsrekonstruktion och kan därför 

fortfarande ingå civilrättsligt bindande avtal utan att rekonstruktören har lämnat sitt samtycke 

till avtalet 2 kap. 15 § 2 st. LFR.79 Skulle gäldenären utföra en rättshandling utan att först kom-

municera med rekonstruktören kan rekonstruktören godkänna gäldenärens rättshandling i efter-

hand om det föreligger synnerliga skäl enligt 2 kap. 15 § 3 st. LFR. 

 

                                                             
76 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 124.  
77 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 111 f.  
78 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 120 f.  
79 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 111.  
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2.4 Kritik mot företagsrekonstruktion 

Under senare år har det riktats en del kritik mot LFR. Kritiken består bl.a. i att lagen sällan 

används.80 Lagen anses inte innehålla tillräckliga incitament för att gäldenären ska ansöka om 

företagsrekonstruktion innan gäldenären har fått stora ekonomiska problem. En ansökan som 

görs för sent innebär att det aktuella företaget har gått med förlust under för lång tid för att 

vända den negativa trenden och genomföra en lyckad rekonstruktion.81  

LFR har fått kritik för att lagen anses vara svår att tillämpa och innebär ett kostsamt, tidsödande 

och ineffektivt förfarande. KonkL anses av vissa vara enklare att tillämpa än LFR. Många anser 

dessutom att KonkL erbjuder bättre möjligheter för att rekonstruera ett företag som har ekono-

miska problem än vad LFR erbjuder. Det har därför gjorts utredningar i syfte att harmonisera 

LFR och KonkL.82 Inom svensk rätt kan särskilt nämnas SOU 2010:2 där 2007 års Insolvens-

utredning lämnar ett förslag på ett samlat insolvensförfarande. I detta sammanhang kan även 

nämnas det kommande europarättsliga insolvensdirektivet.83 I november 2016 lämnade Euro-

pakommissionen ett förslag om ett insolvensinriktat direktiv och i oktober 2018 lämnades be-

sked om att Europarådet har enats om innehållet i direktivet. Det slutliga insolvensdirektivet 

beräknas vara klart under slutet av våren 2019.84 Det kommande insolvensdirektivet är tänkt att 

stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att arbetstillfällen inte ska gå förlorade. 

Insolvensdirektivet ska även gynna den inre marknaden genom att undanröja skillnader mellan 

medlemsstaternas nationella insolvenslagstiftning och på så sätt ge rättssäkerhet åt gränsöver-

skridande investerare och företag inom EU.85 Eftersom ett europarättsligt direktiv är en bin-

dande rättsakt kommer Sverige som medlemsstat påverkas direkt av direktivets införande ge-

nom införlivande i den svenska lagstiftningen.86   

Ett annat argument för att LFR inte fungerar optimalt är att LFR saknar de verktyg som krävs 

för att kraftfullt reformera ett företag med ekonomiska problem. LFR tar inte upp frågor om 

                                                             
80 H. Persson, Annina & Tuula, Marie, Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, 1 u., Författarna, 

Stockholm, 2000, s. 13.  
81 H. Persson, Annina & Tuula, Marie, Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, 1 u., Författarna, 

Stockholm, 2000, s. 14. 
82 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 31 f.  
83 Se 2016/0359 (COD) förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstruk-

turering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning 

effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU. 
84 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-

facto klausuler vid insolvens de lege ferenda, InraTi 2019 nr. 1, s. 70, på s. 73.   
85 2016/0359 (COD) förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukture-

ring, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning 

effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU, s. 2. 
86 Lundberg, Konrad, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Lagerstedt, Anders, Calleman, Catharina, Nor-

dell, Per Jonas, H. Persson, Annina, Radetzki, Marcus & Zila, Josef, Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt, 4 

u., Sanoma Utbildning, Stockholm, 2017, s. 50 f. 
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ägarstruktur och ägarförhållanden i ett företag trots att tanken med LFR är det ska vara en gäl-

denärsvänlig lag där ägarförhållandena inte ska behöva påverkas i någon större utsträckning av 

en rekonstruktion.87   

Det sägs att ett företag som rekonstrueras ofta har hunnit få dåligt rykte innan rekonstruktionen 

inleds varför det kan vara svårt att hitta motparter som vill ingå avtal med den rekonstruerande 

gäldenären. I en sådan situation kan det bli svårt att genomföra en lyckad rekonstruktion. Det 

föreligger en risk för att företagets största kreditgivare säger upp alla krediter. H. Persson och 

Tuula tror att det inte är tillräckligt med en betalningsuppgörelse med gäldenärens motparter 

för att det ska bli en lyckad rekonstruktion och företaget ska kunna leva vidare. H. Persson och 

Tuula har vidare konstaterat att rekonstruktionsförfarandet bäst lämpar sig för medelstora till 

stora företag även om förfarandet ska vara tillämpligt på alla företag. Det är enligt H. Persson 

och Tuula vanligare att små företag istället för att ansöka om företagsrekonstruktion väljer att 

rekonstrueras genom konkurs.88 Företagsrekonstruktion har de senaste åren blivit något mer 

populärt även om förfarandet fortfarande inte används i den utsträckning som lagstiftaren för-

utsåg. Troliga orsaker till ett visst ökat intresse för förfarandet är införandet av lönegaranti som 

numera inte bara finns vid konkurs utan även vid företagsrekonstruktion. Även Saabs uppmärk-

sammade rekonstruktioner antas ha bidragit till att företagsrekonstruktion har fått mer uppmärk-

samhet.89 

En anledning till att det är få företagsrekonstruktioner är att små och medelstora företag inte 

har kunskap om företagsrekonstruktion.90 Ytterligare en anledning till att få företag ansöker om 

företagsrekonstruktion är att förtroendet för själva rekonstruktionsprocessen är förhållandevis 

lågt. Det är vanligt att rekonstruktioner misslyckas och att gäldenären därefter försätts i kon-

kurs. Enligt statistik misslyckas 50-75 % av alla inledda företagsrekonstruktioner.91  

 

2.5 Ackord inom ramen för företagsrekonstruktion 

Det är vanligt att en företagsrekonstruktion kombineras med ett ackord. En typ av ackord är ett 

offentligt ackord92 vilket regleras i 3 kap. LFR. En annan typ av ackord är underhandsackord 

vilket innebär att gäldenären och borgenären själva träffar en överenskommelse.93 Enligt 3 kap. 

1 § LFR kan rätten besluta att ett offentligt ackord ska genomföras om den rekonstruerande 

gäldenären själv har begärt det. Vid ett offentligt ackord sätts skulderna hos respektive borgenär 

ned procentuellt enligt 3 kap. 2 § 1 st. första meningen LFR. Alla likaberättigade borgenärer 

                                                             
87 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 295 f. 
88 H. Persson, Annina & Tuula, Marie, Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, 1 u., Författarna, 

Stockholm, 2000, s. 16 f. 
89 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 30.  
90 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner 

– hur?, InraTi 2016 nr. 2, s. 66,  på s. 68.  
91 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner 

– hur?, InraTi 2016 nr. 2, s. 66, på s. 72.  
92 När det i denna uppsats talas om ett ackord är det ett offentligt ackord som åsyftas om inte annat anges.  
93 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 115.  
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ska få minst 25 % av fordringarnas belopp om inte samtliga borgenärer går med på en längre 

ackordsprocent enligt 3 kap. 2 § 1 st. andra meningen LFR. Den rekonstruerande gäldenären 

har därefter ett år på sig från det att ackordet fastställts till att betala de borgenärer vars ford-

ringar omfattats i ackordet enligt 3 kap. 2 § 1 st. sista meningen LFR. 

Inom hela det insolvensrättsliga området finns det en grundläggande likabehandlingsprincip 

som innebär att alla borgenärer ska behandlas lika inom ett insolvensförfarande.94 Principen 

exemplifieras t.ex. vid ackordsutdelning vid offentligt ackord där borgenärer som tillhör samma 

kategori ska få procentuellt lika stor del enligt 3 kap. 2 § LFR. Borgenärskategorierna består av 

prioriterade borgenärer vilket är kreditgivare som har rätt till fullständig betalning och opriori-

terade borgenärer vilka utgörs av företagets leverantörer vars fordran sätts ned i ett ackord.95 I 

3 kap. 2 § 2 st. LFR återfinns dock ett undantag från likabehandlingsprincipen med innebörden 

att en enskild borgenär kan få full betalning om det kan anses skäligt med hänsyn till omfatt-

ningen av boet och övriga omständigheter. En borgenär kan även lämna sitt medgivande för att 

få ut mindre än övriga borgenärer enligt 3 kap. 2 § 2 st. sista meningen LFR.       

  

                                                             
94 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 59. 
95 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 112 f. 
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3.  Gäldenärens avtal 

3.1  Den rekonstruerande gäldenären kan hindra sin motpart från att häva 

Gäldenärens avtal är särskilt skyddsvärda under en företagsrekonstruktion och hanteringen av 

gäldenärens avtal är därför en viktig fråga. Enligt H. Persson och Karlsson-Tuula är gäldenärens 

avtal den viktigaste tillgången under företagsrekonstruktionen.96 Vid en rekonstruktions inle-

dande innehar gäldenären sannolikt avtal som måste behållas för att verksamheten ska kunna 

rekonstrueras. Ett exempel är ett hyresavtal vilket tillgodoser gäldenärens behov av lokaler där 

verksamheten kan bedrivas.97 Det förekommer även att gäldenären innehar avtal som är be-

tungande och onödigt kostsamma att fullfölja. Gäldenären har inte rätt att häva ett betungande 

avtal enligt gällande rätt.98  

Den rekonstruerande gäldenären skyddas genom möjligheten att kunna hindra en motpart från 

att häva ett avtal enligt 2 kap. 20 § LFR. Hävningshinder för motparten inträder inte automatiskt 

utan gäldenären måste enligt 2 kap. 20 § 1 st. och 3 st. LFR tillsammans med rekonstruktören 

begära att ett avtal ska fullföljas. Innebörden av en sådan begäran blir att motparten inte får 

häva aktuellt avtal p.g.a. gäldenärens dröjsmål eller befarade dröjsmål med betalning eller an-

nan prestation. Begäran kan ske antingen muntligen eller skriftligen och lämnas till borgenären 

inom skälig tid.99 Lämnar gäldenären ingen begäran om att avtal ska fullföljas anses inte gäl-

denären ha nyttjat sin rätt enligt 2 kap. 20 § LFR och motparten blir därmed fri att häva avta-

let.100 Motparten kan efter beslut om företagsrekonstruktion kräva besked angående om avtalet 

ska fullföljas eller inte. Motparten kan också skicka en hävningsförklaring till gäldenären vilken 

under pågående företagsrekonstruktion ses som en förfrågan om avtalet ska fullföljas eller inte. 

Tar ingen av avtalsparterna kontakt med varandra löper avtalet vidare som vanligt.101
  

För att 2 kap. 20 § LFR ska bli tillämplig ska det vara fråga om dröjsmål eller befarat dröjsmål 

från gäldenärens sida med betalning eller annan prestation enligt 2 kap. 20 § 1 st. LFR. Häv-

ningsrätt som uppkommit på andra grunder, t.ex. vid fel i vara, omfattas inte av 2 kap. 20 § 

LFR.102 Hävningsrätten ska ha uppkommit innan beslut om företagsrekonstruktion är fattat en-

ligt 2 kap. 20 § 1 st. LFR. Observera att 2 kap. 20 § LFR inte är tillämplig om gäldenärens 

motpart vill häva avtalet innan beslutet om företagsrekonstruktion.103 För att 2 kap. 20 § LFR 

ska bli tillämplig ska varken gäldenär eller borgenär fullgjort sina samtliga förpliktelser enligt 

                                                             
96 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 122.  
97 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 114. 
98 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, InraTi 

2017 nr. 1, 86 f. 
99 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts Gula Bibliotek), s. 128. 
100 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, 86 f. 
101 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 137 f. 
102 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 134. 
103 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 114.   
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avtalet.104 I en situation där motparten har presterat men gäldenären är i dröjsmål med sin pre-

station och en företagsrekonstruktion inleds ska gäldenären inte utföra de prestationer som för-

fallit till fullgörelse innan rekonstruktionen under tiden rekonstruktionen pågår. Skulle gälde-

nären ändå utföra dessa försenade prestationer får motparten en fördel jämfört med andra bor-

genärer vilket inte ska kunna uppstå.105  

Lennander ansåg i en artikel som skrevs några år innan LFR infördes att regler kring gäldenä-

rens avtal vid rekonstruktion borde vara tvingande eftersom en sådan ordning fanns och funge-

rade i flera utländska rättsordningar. Lennander menade även att om motparten genomför en 

hävning under pågående rekonstruktion kan det skada rekonstruktionsförsöket.106 I proposit-

ionen inför LFR uttrycks det att bestämmelserna i 2 kap. 20 § LFR ska vara tvingande till gäl-

denärens förmån. Det går inte att avtala om att motpartens hävningsrätt ska bestå utan att hind-

ras av ett beslut om företagsrekonstruktion enligt 2 kap. 20 § 4 st. LFR. Det innebär att på 

gäldenärens begäran måste motparten acceptera att stå fast vid avtalet.107  

Enligt Mellqvist och Welamson är ipso facto-klausuler med innebörden att det faktum att gäl-

denären sätts i företagsrekonstruktion ger borgenären en hävningsrätt inte giltiga.108 Hellners 

och Mellqvist förklarar det som att finns det en klausul i avtalet mellan parterna som ger mot-

parten rätt att häva avtalet vid gäldenärens dröjsmål är inte klausulen per se ogiltig p.g.a. 2 kap. 

20 § LFR. Det är i sin ordning om motparten väljer att häva avtalet p.g.a. gäldenärens dröjsmål 

om hävningen sker innan beslut om företagsrekonstruktion. Hellners och Mellqvist menar att 

om hävningen sker efter beslut om företagsrekonstruktion träder 2 kap. 20 § LFR in och mot-

parten kan inte häva avtalet om förutsättningarna i 2 kap. 20 § LFR är uppfyllda.109 

Enligt 2 kap. 20 § 6 st. LFR kan reglerna i 2 kap. 20 § LFR tillämpas på alla sorters avtal 

förutom anställningsavtal och avtal med borgenärer som innehar finansiella instrument, valuta 

eller fordringar som avses i 8 kap. 10 § KonkL som säkerhet. Bestämmelsen i 2 kap. 20 § LFR 

är partsneutral vilket innebär att det inte har någon betydelse för lagrummets tillämplighet om 

den rekonstruerande gäldenären är köpare, säljare, kund eller leverantör i det aktuella avtals-

förhållandet.110 

                                                             
104 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 127. 
105 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 80.  
106 Lennander, Gertrud, Gäldenärens kontraktsförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, JT 1992-

93, s. 318, på s. 329 f.  
107 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 202.    
108 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 

2017, s. 307 f.  
109 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts Gula Bibliotek), s. 145.  
110 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 129. 
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3.2 Syftet bakom 2 kap. 20 § LFR 

Tanken med 2 kap. 20 § LFR är framförallt att komma åt varaktiga avtal. Ett varaktigt avtal kan 

t.ex. vara ett avtal som innebär att motparten successivt ska leverera varor eller tjänster till 

gäldenärsföretaget.111 Varaktiga avtal är ofta av stor betydelse för företagets verksamhet och 

gäldenären är vanligen beroende av motpartens prestationer vid varaktiga avtal.112 Anledningen 

till att 2 kap. 20 § LFR instiftades var framförallt för att förhindra att det skulle uppstå situat-

ioner där en motpart som ska leverera successivt till gäldenären hamnar i monopolställning 

p.g.a. att den rekonstruerande gäldenären är beroende av leveranserna.113  

Finns det en motpart med monopolställning försvåras genomförandet av rekonstruktionen var-

för lagstiftaren genom 2 kap. 20 § LFR ville undvika ett sådant scenario. Ett exempel på ett 

avtalsförhållande där successiva leveranser förekommer är vid elavtal eller när gäldenären i sin 

verksamhet använder sig av en maskin med leasingavtal. Monopolställning föreligger när gäl-

denären är i en beroendeställning gentemot motparten där motparten kan kräva betalning för 

sina förfallna betalningar för att motparten ska fortsätta utföra sina prestationer. Vid en mono-

polställning kan gäldenären inte skaffa sig en motsvarande prestation av någon annan.114  

 

3.3 Borgenärernas skydd 

Vid en gäldenärs insolvens kan även gäldenärens motparter d.v.s. borgenärerna vara i behov av 

ett skydd för att de inte ska behöva ta större risker än de räknat med. I 2 kap. 20 § 2 st. LFR 

skiljer man på två olika situationer, när tiden för motpartens fullgörelse är inne respektive när 

tiden för motpartens fullgörelse inte är inne. När tiden för fullgörelse av motpartens prestation 

är inne skyddas motparten genom att inte behöva fullgöra sin prestation om gäldenären inte kan 

fullgöra sin motsvarande prestation enligt 2 kap. 20 § 2 st. 1 p. LFR.115 Ger avtalet gäldenären 

rätt till anstånd är gäldenären skyldig att ställa en säkerhet till motparten om tidpunkten för 

motpartens prestation är inne.116 En säkerhet kan utöver en kontantbetalning även vara bankga-

ranti, borgensförbindelse, pantförskrivning eller liknande.117 Storleken på en säkerhet till en 

borgenär ska motsvara den förlust borgenären kan orsakas av ett ev. avtalsbrott.118 Det enklaste 

sättet att ställa säkerhet är genom att pantsätta medel på bankkonto. Ett sätt för den rekonstrue-

rande gäldenären att få fram sådana medel är att ta ett lån hos en annan kreditgivare mot att 

                                                             
111 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 125.   
112 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 76. 
113 Mellqvist, Mikael, Lag om företagsrekonstruktion, kommentar till 2 kap. 20 § kommentar nr. 15 (version 

2018-03-11) ”www.karnovgroup.se/tjanster/juridik”. 
114 SOU 1992:113 Lag om företagsrekonstruktion, slutbetänkande av Insolvensutredningen, s. 316. 
115 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 199 f.  
116 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 114.  
117 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 124.  
118 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts Gula Bibliotek), s. 131.  
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kreditgivaren får en superförmånsrätt.119  Regler om så kallad superförmånsrätt återfinns i 10 § 

1 st. 4 p. förmånsrättslagen (1970:979) och innebär i korta drag att innehavaren av en förmåns-

rätt har rätt till betalning från gäldenären före samtliga övriga borgenärer vid en ev. konkurs.  

Innan tidpunkten för fullgörande av motpartens prestation är inne har motparten rätt till en sä-

kerhet från gäldenären för gäldenärens framtida prestationer om det är nödvändigt för att skydda 

motparten från förlust enligt 2 kap. 20 § 2 st. 2 p. LFR.120 Den vanligaste situationen där regeln 

avseende gäldenärens framtida prestationer är tillämplig är framförallt vid så kallade tillverk-

ningsavtal där motparten ska tillverka en vara för gäldenärens räkning och leveranstidpunkten 

är långt fram i tiden. I en sådan situation anses motparten vara särskilt skyddsvärd eftersom det 

kan vara svårt för motparten att sälja den av gäldenären beställda varan till någon annan.121 

Bestämmelsen i 2 kap. 20 § 2 st. LFR ska tillgodose att motparten inte ska tvingas ta några nya 

risker samtidigt som motparten inte ska få en bättre ställning gentemot andra borgenärer än 

tidigare. Observera att man måste skilja på att ställande av säkerhet är ett absolut krav enligt 2 

kap. 20 § 2 st. 1 p. LFR där gäldenärens prestation redan skulle ha varit utförd och ett relativt 

krav enligt 2 kap. 20 § 2 st. 2 p. LFR för framtida prestationer eftersom i en sådan situation 

krävs ställande av säkerhet enbart om det finns särskild anledning.122 Finns det redan i avtalet 

en bestämmelse om säkerhet, t.ex. återtagandeförbehåll, behöver gäldenären inte ställa ytterli-

gare säkerhet.123 

 

3.4  Rekvisitet skälig tid 

3.4.1  Vad innebär rekvisitet skälig tid? 

I 2 kap. 20 § 1 st. LFR stadgas att gäldenären ska med rekonstruktörens samtycke inom skälig 

tid begära att avtalet ska fullföljas för att motparten ska förlora sin hävningsrätt. Hör gäldenären 

inte av sig till motparten med besked om avtalet ska fullföljas eller inte kan motparten kräva att 

gäldenären med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid ska lämna besked. Skyldighet för 

gäldenären att lämna besked uppkommer först när motparten begär besked eller inkommer med 

en hävningsförklaring.124   

Hur lång tidsfrist som utgör skälig tid framgår inte direkt i lagtexten. Inte heller i betänkandet125 

eller i Insolvensutredningens slutbetänkande inför införandet av LFR, SOU 1992:113, kom-

menteras innebörden av rekvisitet skälig tid. Innebörden tas för första gången upp i den efter-

följande propositionen. I prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion framgår det att rekvi-

sitet skälig tid finns med i 2 kap. 20 § LFR eftersom motparten vanligtvis är angelägen om att 

                                                             
119 Gustafsson, Lars Eric, Företagsrekonstruktion och ackord, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 43.  
120 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten : en introduktion, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 114.  
121 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 200. 
122 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts Gula Bibliotek), s. 130 f.  
123 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 200.  
124 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 198.  
125 Betänkande 1995/96: LU11 Lag om företagsrekonstruktion m.m. 
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skyndsamt erhålla besked om huruvida avtalet ska fullföljas eller inte. Är motparten en leve-

rantör har motparten ofta ett intresse av att sälja det aktuella godset till någon annan eller om 

det är gäldenären som är leverantör, hitta likvärdiga varor hos en annan leverantör.126  

Det uppges vidare i prop. 1995/96:5 att vad som är skälig tid beror på förutsättningarna i det 

enskilda fallet. Vidare uppges att faktorer som påverkar bedömningen av vad som är skälig tid 

är t.ex. avtalets omfattning och den typ av vara eller tjänst som avtalet avser. I propositionen 

stadgas att en avvägning mellan gäldenärens och motpartens olika intressen måste göras där 

motpartens intresse är ett behov av besked och gäldenärens intresse uttrycks som att ”[g]älde-

nären och rekonstruktören måste ges rimlig tid att överväga vilka avtal som behöver fullföljas 

med hänsyn till önskemålet att rekonstruktionförsöket inte skall onödigt försvåras”.127 I efter-

följande förarbeten där frågan om innebörden av skälig tid i 2 kap. 20 § LFR tas upp återupp-

repas samma innebörd av rekvisitet som i prop. 1995/96:5 varför det fortfarande är definitionen 

i prop. 1995/96:5 som gäller.128   

I doktrinen återfinns ingen nämnvärd vidareutveckling av innebörden av rekvisitet skälig tid. 

De beskrivningar som finns stämmer överens med vad som angavs i prop. 1995/96:5.129  Hell-

ners och Mellqvist uttrycker gäldenärens intresse som att tillsammans med rekonstruktören ha 

tillräckligt mycket tid till att överväga om de hävningshindrande bestämmelserna bör utnyttjas 

eller inte. Hellners och Mellqvist beskriver även ett verkligt exempel på när skälig tid utgör en 

kortare tidsfrist vilket är när det är fråga om avtal som avser leverans av el och vatten och det 

finns ett behov att snabbt få veta om avtalet ska fortlöpa.130  

LFR reglerar inte vilka rättigheter och skyldigheter som parterna har under den skäliga tiden. 

Den rekonstruerande gäldenärens motpart kan ha prestationer som enligt avtalet ska fullgöras 

under den skäliga tiden. Motparten kan vara ovillig att prestera under den skäliga tiden eftersom 

motparten ännu inte vet om gäldenären kommer kräva fullföljd eller om motparten får möjlighet 

att häva avtalet. Enligt Selander och Kjellén har motparten inget annat val än att prestera i 

enlighet med avtalet under den skäliga tiden under förutsättning att gäldenären ställer säkerhet 

eller förskottsbetalar. Vilket även gäller om gäldenären är i dröjsmål med en eller flera betal-

ningar eller prestationer från tiden innan företagsrekonstruktionen inleddes. Med andra ord har 

motparten ingen stoppningsrätt likt den i 61 § KöpL under den skäliga tiden om gäldenären 

förskottsbetalar eller ställer säkerhet. Innebörden av att gäldenären kan begära att avtalet ska 

fullföljas enligt 2 kap. 20 § LFR är att motpartens ställning blir densamma som om motparten 

inte haft någon hävningsrätt. Motparten ska få betalt för de prestationer som motparten utför 

under den skäliga tiden men motparten måste också fullgöra sina avtalade förpliktelser och har 

                                                             
126 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 198.  
127 Ibid.  
128 Se t.ex. SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommitténs slutbetänkande, 
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inte rätt till att få betalt för de betalningar alternativt prestationer som har förfallit till betalning 

eller fullgörelse innan företagsrekonstruktionens inledande.131 

I ett verkligt fall där betydelsen av skälig tid i 2 kap. 20 § LFR aktualiserades var motparten 

transportör av gäldenärens gods och det fanns ett transporträttsligt avtal mellan parterna. Gäl-

denärsföretaget inledde senare en företagsrekonstruktion och transportören hävdade panträtt i 

gäldenärens gods. I transportavtalet mellan parterna fanns en hänvisning till Nordiskt speditörs-

förbunds allmänna bestämmelser 2010 som bl.a. innehåller en transporträttslig regel med inne-

börden att en transportör har rätt att innehålla och försälja gäldenärs gods om gäldenären inte 

betalar i tid. Gäldenärens gods behöver enligt reglerna inte avse den försenade betalningen utan 

vilket gods som helst som transporteras inom ramarna för transportavtalet kan tas som säkerhet 

för en tidigare försenad betalning. Transportören i det aktuella fallet hade fordringar på gälde-

nären vilka uppkommit innan beslut om företagsrekonstruktion togs.132  

Ramberg anser att tillämpning av regeln i Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser 

2010 skulle innebära att transportören gynnas framför gäldenärens övriga borgenärer. Ramberg 

rekommenderar att rekonstruktören ska komma överens med transportören om att transportören 

endast får nyttja panträtt för säkrande av fordringar om fordringen ifråga är hänförlig till det 

specifika gods som innehålls.133 Selander och Kjellén tror inte att Ramberg ansåg att transpor-

tören kan tillgodogöra sig pant genom att inte komma överens med rekonstruktören och istället 

åberopa regeln i Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2010. Ramberg gjorde 

ingen skillnad på om gäldenärens gods kommit i transportörens besittning inom eller efter den 

skäliga tiden. Det är enligt Selander och Kjellén främst under den skäliga tiden som frågan 

aktualiseras eftersom transportörens rättigheter regleras i enlighet med 2 kap. 20 § LFR efter 

att gäldenären har begärt fullföljd av avtalet.134   

I det aktuella fallet fick transportören gods tillhörande gäldenären i sin besittning strax efter 

företagsrekonstruktionens inledande, d.v.s. inom den skäliga tiden. Transportören vägrade 

transportera godset utan att först få betalt för de äldre fordringarna. Gäldenären hade lämnat 

över godset utan rekonstruktörens samtycke vilket egentligen krävs under en företagsrekon-

struktion enligt 2 kap. 15 § 1 st. 3 p. LFR. Trots detta blev rättshandlingen inte ogiltig eftersom 

en rekonstruerande gäldenär fortfarande innehar rättshandlingsförmåga enligt 2 kap. 15 § 2 st. 

LFR. Rättsföljden av att gäldenären fortfarande hade rättshandlingsförmåga blev att man inte 

kunde kräva att transportören skulle återlämna godset till gäldenären.135  

Enligt Selander och Kjellén grundade transportören sin panträtt i avtalet och var inte skyldig att 

återlämna godset. Däremot kan transportörer inte tillerkännas panträtt eftersom det strider mot 

den insolvensrättsliga principen om att alla borgenärer ska behandlas lika. Fordran måste ha 

uppkommit och säkerheten överlämnats innan beslutet om företagsrekonstruktion tagits.136 Se-

lander och Kjelléns resonemang mynnar ut i att den skäliga tiden som gäldenären har enligt 2 

                                                             
131 Selander, Erik & Kjellén, Jonas, Skälig tid kan inte ge oskälig förmån, InraTi 2017 nr. 4, s. 100, på s. 101. 
132 Selander, Erik & Kjellén, Jonas, Skälig tid kan inte ge oskälig förmån, InraTi 2017 nr. 4, s. 100, på s. 102 f.  
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136 Selander, Erik, Jonas, Kjellén, Skälig tid kan inte ge oskälig förmån, InraTi 2017 nr. 4, s. 100, på s. 104.   
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kap. 20 § LFR till att fatta beslut om huruvida fullföljd ska begäras inte kan ge en transportör 

en oskälig förmån som strider mot den insolvensrättsliga principen att alla borgenärer ska be-

handlas lika.  

 

3.4.2 Vad utgör skälig tid vid en konkurs? 

I 2 kap. 20 § 5 st. LFR hänvisas till 63 § 4 st. KöpL som handlar om att säljaren kan återta en 

vara som överlämnats till köparen efter det att ansökan om företagsrekonstruktion för köparens 

räkning är gjord. I 63 § 4 st. KöpL återfinns också rekvisitet skälig tid och bestämmelsen hand-

lar om hur ett företags avtal ska hanteras efter att företaget försatts i konkurs. I 63 § 4 st. KöpL 

stadgas att när gäldenären kan ställa en godtagbar säkerhet för varan inom skälig tid kan gälde-

nären få behålla varan även om huvudregeln är att den ska återgå till borgenären.  

En bestämmelse som är ännu mer lik den i 2 kap. 20 § LFR fast för konkurs är 63 § 1 st. KöpL 

där rekvisitet skälig tid också återfinns. Bestämmelsen i 63 § 1 st. KöpL stadgar att konkursboet 

inom skälig tid måste meddela om det vill inträda i det aktuella avtalet, vilket liknar regleringen 

av gäldenärens betänketid vid företagsrekonstruktion i 2 kap. 20 § 1 st. LFR. Vad som utgör 

skälig tid i 63 § 1 st. KöpL beskrivs som en avvägning mellan konkursboets rådrum för över-

vägande och motpartens behov av besked.137 Enligt Ramberg och Herre avgörs vad som är 

skälig tid av omständigheterna i det enskilda fallet. De menar att skälig tid är en kort tidsfrist 

när motparten är i behov av en snabb täckningstransaktion för att undvika förlust p.g.a. att priset 

för varan förändras. Skälig tid är en längre tidsfrist enligt Ramberg och Herre exempelvis vid 

tillverkningsavtal.138 Det går med lätthet att känna igen sig eftersom beskrivningen av bedöm-

ningen av skälig tid är lik den motsvarande bedömningen vid företagsrekonstruktion. Bestäm-

melsen i 2 kap. 20 § LFR är delvis utformad med utgångspunkt i 63 § KöpL. Det som är den 

största skillnaden mellan 2 kap. 20 § LFR och 63 § KöpL är att 2 kap. 20 § LFR är tvingande 

till fördel för gäldenären. Det är oklart om 63 § KöpL är tvingande eller inte.139 Enligt 3 § KöpL 

är KöpL dispositiv och dess bestämmelser går med andra ord att avtala bort.   

I propositionen till KöpL sägs att i 63 § KöpL avses med skälig tid ett skäligt rådrum för kon-

kursboet till att överväga om det vill kvarstanna i aktuellt avtal. Motiveringen till tidsfristen 

skälig tid är att motparten måste hitta en annan köpare eller en annan leverantör om konkursboet 

inte vill inträda i avtalet beroende av vem av parterna som ska leverera. Propositionen uttrycker 

vidare att det måste göras en avvägning mellan konkursboets intresse av rådrum för övervä-

gande och motpartens intresse av ett snabbt beslut. I propositionen tas det upp att det är flera 

faktorer som måste beaktas vid bedömning av vad som utgör skälig tid. Sådana faktorer är bl.a. 

köpets omfattning och vilken typ av vara som köpet avser. Är det fråga om en vara som snabbt 

kan skifta i pris, som är mycket eftertraktad på marknaden eller om avtalet är av begränsad 

                                                             
137 Munukka, Jori, Köplagen, kommentar till 63 § 1 st., kommentar nr. 249, (version 2018-10-15) 

”www.karnovgroup.se/tjanster/juridik”. 
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”www.nj.se/zeteo”.  
139 H. Persson, Annina & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion : i teori och praktik, 3 u., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2017, s. 121.  
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ekonomisk betydelse motiverar det en kortare tidsfrist. Är det istället fråga om ett tillverknings-

köp av större ekonomisk betydelse är det motiverat med en längre tidsfrist eftersom konkurs-

boet i en sådan situation måste tänka igenom konsekvenserna av ett inträde i ett större avtal.140   

  

                                                             
140 Prop. 1988/89:76 om ny köplag, s. 183.  
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4.  Hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären  

4.1  Den redan existerande frånträdanderätten 

Det är möjligt för en rekonstruerande gäldenär att under en företagsrekonstruktion frånträda ett 

avtal som inte kommer att bidra till rekonstruktionen. Gäldenären kan enligt gällande rätt från-

träda avtal som är ingångna innan rekonstruktionens inledande om motparten får en skade-

ståndsfordran som omfattas av rekonstruktionens ackord, alternativt om det inte blir något ack-

ord får en skadeståndsfordran som inte sätts ned alls. Det finns däremot ingen lagbestämmelse 

som stadgar frånträdanderätten utan den framgår av förarbeten till LFR.141 

Det är ingen självklarhet att en företagsrekonstruktion är förenad med ett ackord. Rätten kan 

enligt 3 kap 1 § LFR på gäldenärens begäran besluta att ett ackordsförfarande ska genomföras 

i samband med en rekonstruktion. Det är dock inget måste att en rekonstruktion förenas med 

ett ackord. Hägge menar att anledningen till att motpartens skadeståndsfordran i första hand ska 

omfattas av ackordet är att motpartens fordran anses ha uppkommit när avtalet ingicks d.v.s. 

innan rekonstruktionen inleds. Vilket stöds av 3 kap. 3 § 1 st. LFR som stadgar att samtliga av 

de borgenärsfordringar som uppstått innan rekonstruktionen inleddes ska omfattas av ett ack-

ord.142  

Hägge anser att det faktum att ett beslut om företagsrekonstruktion är fattat inte i sig är ett skäl 

för en frånträdanderätt för gäldenären. När gäldenären meddelar en motpart att gäldenären vill 

frånträda avtalet är det en underförstådd förutsättning att det finns ett ackord enligt Hägge. Det 

är fordran på skadestånd som ska tas upp i ackordet och inte det kvarvarande värdet i det från-

trädda avtalet förtydligar Hägge. Hägge menar därför att det inte förändrar storleken på det 

belopp motparten ska få tillbaka av gäldenären om skadeståndsfordran uppstod innan rekon-

struktionen eller om fordran uppstod under rekonstruktionen p.g.a. gäldenärens önskan om att 

frånträda avtalet.143 Med andra ord ska både fordringar som uppstått innan rekonstruktionen 

och skadeståndsfordringar som uppkommit under rekonstruktionen ingå i ackordet. Är skade-

ståndet mindre än fordran som kvarstår i avtalet är det mer fördelaktigt för gäldenären att av-

sluta avtalsförhållandet. Det är med andra ord en fördel att det är skadeståndsanspråket som ska 

ersättas i ackordet och inte hela den fordran som kvarstår i avtalet.  

Hägges kritiska synsätt på frånträdanderätten grundar sig i att han menar att frånträdanderätten 

är svår att förena med avtalsrättsliga och obligationsrättsliga principer. Hägge påtalar att ack-

ordets rättsverkan är ett undantag från den avtalsrättsliga principen om att avtal ska hållas. I och 

med att ackord är ett undantag från en grundläggande avtalsrättslig princip bör tolkningen av 

vad ackordet omfattar vara restriktiv och det är svårt att se att något annat skulle omfattas än 

det som framgår direkt i lagtexten enligt Hägge. Rättsverkan av ackordet blir inte att avtalet i 

sig upphör.144 Frånträdanderätt torde därför enligt Hägge enbart kunna uppstå när motpartens 

fordran i vilket fall skulle ingått i ett ackord.145 Hägge är vidare starkt kritisk mot att en gäldenär 

                                                             
141 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 162. 
142 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 507. 
143 Ibid. 
144 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 510. 
145 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 512. 
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ska kunna frånträda avtal oavsett om frånträdanderätten omfattar en ackordsfordran eller en 

fordran utanför ett ackord.146  

 

4.2 Förslag de lege ferenda 

4.2.1 Bakgrund till förslag de lege ferenda 

Under en företagsrekonstruktion är det vanligt att gäldenären har avtal som är viktiga för verk-

samheten men i de flesta fall finns det även avtal som är betungande och försvårar genomfö-

rande av rekonstruktionen.147 För att ge gäldenären möjlighet att komma ur betungande avtal 

under pågående rekonstruktion har det i förarbeten och doktrin diskuterats en hävningsrätt för 

gäldenären grundad i gäldenärens obestånd. Att kunna säga upp avtal i förtid är ett sätt för 

gäldenären att bli av med betungande förpliktelser och på så sätt kunna sanera sin ekonomi.148   

Utgångspunkten vid företagsrekonstruktion är som bekant att gäldenärens avtal ska fortsätta 

gälla trots gäldenärens obestånd.149 I nuläget saknas specialregler i lagstiftningen med innebör-

den att gäldenären får häva eller säga upp ett avtal under pågående företagsrekonstruktion. I 

SOU 2016:72 framhålls att det är av vikt att ge företag i rekonstruktion bättre möjligheter att 

komma ur avtal för att få mer lyckade rekonstruktioner. Den nuvarande lagstiftningen har lett 

till att det är lättare för ett företag i konkurs att komma ur ett betungande avtal än vad det är för 

ett företag som genomgår rekonstruktion.150  

I en motion kopplad till prop. 1995/96:5 framfördes att det borde utredas om gäldenären ska 

kunna säga upp avtal i förtid under pågående företagsrekonstruktion.151 I propositionen inför 

införandet av LFR konstaterar man att det finns fördelar med att ge gäldenären en hävningsrätt 

under pågående rekonstruktion. Gäldenärens verksamhet kan komma att förändras vid en re-

konstruktion i sak och gäldenären behöver därför inte längre vissa avtal. I propositionen ansåg 

man dock att det vid den tidpunkten krävdes mer underlag för att införa en sådan regel och 

därför utreddes inte frågan direkt i propositionen.152 Även riksdagens lagutskott153 ansåg att det 

fanns goda skäl att undersöka om gäldenären kan ges möjlighet att säga upp avtal under på-

gående företagsrekonstruktion. Lagutskottet var av åsikten att gäldenären ev. kunde ges möj-

ligheten att säga upp avtal under pågående rekonstruktion i och med att det finns ett fungerande 

exempel i den finska lagstiftningen samt att synpunkterna i motion 1995/96:L15 med anledning 

av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion talade för en sådan rätt för gäldenären.154 I 

                                                             
146 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 513.  
147 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 86 f. 
148 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar, 2 u., Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 2013 (Norstedts Gula Bibliotek), s. 148.  
149 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 13.  
150 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, Betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

1, s. 150.  
151 Mot. 1995/96:L15 med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion. 
152 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 95.  
153 Lagutskottet var ett tidigare riksdagsutskott som utredde vissa lagfrågor mellan år 1971-2006. 
154 Betänkande 1995/96: LU11 Lag om företagsrekonstruktion m.m., s. 15 f. 
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tilläggsdirektivet från den 13 februari 1997 framgår att anledningen till att frågan om hävnings-

rätt för gäldenären ansågs värd att utredas var att man ville veta vilken betydelse en sådan regel 

kunde ha för lyckade rekonstruktioner i jämförelse med vilka konsekvenser det kunde få för 

motparten. I tilläggsdirektivet bedömde man att en sådan regel borde begränsas till vissa avtal-

styper och att man behövde överväga om motparten borde kompenseras på något sätt.155  

 

4.2.2 Förmånsrättskommittén avstyrker en hävnings- alternativt uppsägningsrätt 

Förmånsrättskommittén fick år 1995 bl.a. i uppdrag att överväga införande av regler som ger 

gäldenären rätt att i förtid säga upp långvariga och betungande avtal med syfte att underlätta 

rekonstruktionsförfarandet. Resultatet av övervägandet presenterades i SOU 1999:1. I betän-

kandet konstaterades att för att åstadkomma förändring behövde motpartens rätt till en skade-

ståndsfordran som ska ingå i ackordet helt tas bort. Ett argument som kommittén framförde 

emot en sådan regel var att motparter som slutit varaktiga avtal, t.ex. leasat ut egendom, skulle 

bli av med sina avtal. Dessutom skulle motparten förlora kommande betalningar och enbart ha 

rätt till en ackordsnedsatt skadeståndsfordran som enkom omfattar en del av det belopp som 

hela avtalet avser. Samtidigt skulle motparter med avtal där motparten endast ska utföra en 

engångsprestation156 få en ackordsfordran som avser hela det belopp som avtalet avser.157  

Kommittén ansåg med andra ord att regeln skulle resultera i att motparter med varaktiga avtal 

i större utsträckning bidrar till rekonstruktionen jämfört med motparter med avtal där motparten 

enbart ska utföra en engångsprestation. En sådan regel skulle därför enligt kommittén strida 

mot den insolvensrättsliga principen om att alla borgenärer ska behandlas lika.158 I SOU 1999:1 

hänvisar Förmånsrättskommittén vidare till det kommande slutbetänkandet159 avseende frågan 

om uppsägning av varaktiga och löpande avtalsförhållande eftersom frågan ansågs vara för 

komplicerad för att hinna utredas ordentligt inom tidsramarna för utredningen i SOU 1999:1.160  

Vid tiden för framtagandet av Förmånsrättskommitténs slutbetänkande SOU 2001:80 gällde 

fortfarande att gäldenären hade en frånträdanderätt under pågående företagsrekonstruktion. 

Motparten fick precis som tidigare en skadeståndsfordran som skulle ingå i ackord alternativt 

om det inte blev något ackord, en skadeståndsfordran som inte blev nedsatt alls.161 I SOU 

2001:80 utredde Förmånsrättskommittén huruvida det var möjligt att införa en regel om att 

gäldenären får säga upp oförmånliga avtal utan att motparten får en ackordsfordran eller i vart 

fall inte kan bevaka något positivt kontraktsintresse162. Utredningen tog även upp frågan om 

                                                             
155 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 250.  
156 Exempelvis avbetalningsköp är en avtalstyp där motparten som säljare enbart har en prestation att utföra, 

nämligen att leverera varan.  
157 SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler, huvudbetänkande av Förmånsrättskommittén, s. 321 f.  
158 Ibid.  
159 Se SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommitténs slutbetänkande. 
160 SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler, huvudbetänkande av Förmånsrättskommittén, s. 323.  
161 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommitténs slutbetänkande, s. 163.  
162 Det belopp som sätter den skadelidande i samma ekonomiska läge som om avtalet hade fullgjorts.   
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gäldenären kan kräva att motparten fullföljer ett avtal och en tid senare säga upp avtalet för att 

gäldenären inte längre är i behov av motpartens prestationer.163  

När det gäller frågan om införande av en regel med innebörden att gäldenären får säga upp avtal 

utan att motparten får en ackordsfordran eller sitt positiva kontraktsintresse tillgodosett menar 

kommittén att med en sådan regel skulle motparten enbart ersättas för sitt negativa kontrakts-

intresse. Att motparten får ersättning för sitt negativa kontraktsintresse innebär att parterna ska 

återlämna det som kan lämnas åter av de prestationer som redan är utförda innan gäldenären 

häver avtalet. Motparten får inte ersättning utöver de återlämnade prestationerna. Kommittén 

skiljer på två olika situationer, en regel som gäller för alla avtal eller en regel som enbart gäller 

för mer långvariga avtal. Kommittén framförde att en regel som tar bort motpartens rätt till 

ackordsfordran eller rätt till ersättning för sitt positiva kontraktsintresse hade gynnat rekon-

struktionen i det avseendet att gäldenärens skuldbörda skulle minskat vilket innebär ett mindre 

behov av kapital. Dessutom menade kommittén att risken för att gäldenärens företag ska sättas 

i konkurs skulle minska av en sådan regel i och med att gäldenärsföretaget blir mindre skuld-

satt.164  

När det kommer till negativa aspekter med införandet av en sådan regel ansåg Förmånsrätts-

kommittén att det kunde uppstå tillämpningsproblem eftersom det är svårt att pröva om mot-

partens begärda skadestånd överstiger motpartens negativa kontraktsintresse. En sådan pröv-

ning hade med andra ord stridit mot behovet av enkelhet i rättstillämpningen vilket enligt kom-

mittén talar starkt emot att införa regeln. En annan av kommitténs invändningar mot regeln var 

att borgenärerna skulle behandlas olika vid en regel där motparten endast ersätts för negativt 

kontraktsintresse vid vissa avtal. Effekten skulle enligt kommittén kunna bli att motparter med 

exempelvis leasingavtal endast får betalt för en del av leasingbetalningarna samtidigt som mot-

parter med avtal avseende avbetalningsköp skulle kunna få skadestånd för hela värdet av den 

sålda varan.165  

Kommittén kom fram till att ifall den tilltänkta regeln istället omfattade samtliga avtal försvin-

ner problemet med att gäldenärens borgenärer behandlas olika. Däremot kvarstår tillämpnings-

problemet. Slutligen konstaterade kommittén att det inte går att pröva om gäldenären är verkligt 

insolvent när gäldenären själv ansöker om företagsrekonstruktion. En annan nackdel med en 

regel där samtliga avtal omfattas är därför att det finns en risk för att gäldenärer ansöker om 

rekonstruktion enbart för att bli av med skulder och på så sätt missbrukar förfarandet enligt 

kommittén.166 Förmånsrättskommittén kom slutligen fram att det inte är en bra idé att införa en 

regel med innebörd att gäldenären får säga upp oförmånliga avtal utan att motparten får bevaka 

något positivt kontraktsintresse. I utredningen framförs att en sådan befrielse enbart bör tillåtas 

inom reglerna för återvinning i konkurs.167  

Ett alternativ till en hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären i samband med rekon-

struktions inledande är frågan om gäldenären först kan kräva fullföljd för att en tid senare säga 

                                                             
163 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommitténs slutbetänkande, s. 13.  
164 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommitténs slutbetänkande, s. 163 f. 
165 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 164.  
166 Ibid.  
167 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 14. 
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upp avtalet när motpartens prestation inte längre behövs. Denna fråga tas för första gången upp 

av Förmånsrättskommittén i kommitténs delbetänkande, SOU 1999:1. Förmånsrättskommittén 

anser i delbetänkandet att en sådan regel kan vara till nackdel för en motpart vars prestation har 

ett bäst-före-datum. En sådan motparts prestation sjunker i värde efter en tid och förlorar en del 

av värdet om avtalet med den rekonstruerande gäldenären fortlöper en tid för att sedan sägas 

upp. Förmånsrättskommittén anser att om avtalet med den rekonstruerande gäldenären upphört 

direkt hade motparten haft tid på sig att ingå ett bra avtal med en ny avtalspart.168  

I sitt slutbetänkande kommer Förmånsrättskommittén fram till att gällande rätt redan är till-

fredsställande vad gäller frågan om gäldenären först kan meddela fullföljd för att en tid senare 

säga upp avtalet. Kommittén menade att gäldenären istället inte bör tvingas till att begära full-

följd för hela avtalet om avtalet är delbart i tid eller mängd.169 När den rekonstruerande gälde-

nären inte är i dröjsmål med sin prestation sedan innan rekonstruktionens inledande behövdes 

ingen lagändring enligt kommittén. Gäldenären hade redan enligt gällande rätt möjlighet att 

nyttja avtalet så länge som gäldenären önskade. Gällande rätt tillät att gäldenären slutar prestera 

när motpartens prestation inte längre behövs. Kommittén menade att gäldenären kan utföra sina 

avtalsenliga prestation fram tills gäldenären inte längre vill ha kvar avtalet.170  

Motparten kan enligt 2 kap. 20 § 2 st. p. 2 LFR inte kräva att gäldenären ställer säkerhet för 

motpartens framtida prestationer om det inte föreligger en särskild anledning för att skydda 

motparten mot förlust. Förmånsrättskommittén ansåg slutligen att motparten fick tillräcklig 

kompensation av skadeståndsfordran som ska ingå i ackordet. Fordran ska ingå i ackordet ef-

tersom gäldenären inte har ställt säkerhet för motpartens framtida prestationer. Även i en situ-

ation där gäldenären har hamnat i dröjsmål med någon av sina avtalsenliga prestationer innan 

rekonstruktionens inledande ansåg Förmånsrättskommittén att gällande rätt var tillfredstäl-

lande. Gällande rätt innebar att gäldenären kunde välja att ställa säkerhet för motpartens pre-

station fram till att motpartens prestation inte längre behövdes. När gäldenären inte längre stäl-

ler säkerhet för motpartens kommande prestationer föreligger ett kontraktsbrott från gäldenä-

rens sida och motparten kompenseras med en skadeståndsfordran som ska ingå i ackordet.171 

Förmånsrättskommittén ansåg att en regel om gäldenärens frånträdande efter fullföljdsbegäran 

där rekonstruktionen inte innehåller ett ackord borde införas i lagstiftningen. En sådan ändring 

skulle enligt kommitténs förslag kunna åstadkommas genom att man inför en bestämmelse med 

innebörden att gäldenären kan begära fullföljd för en del av ett avtal som är möjligt att dela. 

Motparten ska enligt den föreslagna regeln vid gäldenärens frånträdande alltid bli berättigad till 

en skadeståndsfordran som ska betalas till fullo, d.v.s. som med andra ord inte ska ingå i ack-

ordet. Skadeståndsfordran som ska betalas till fullo ska avse den del av avtalet som gäldenären 

har begärt fullföljd för. Motparten är berättigad till en skadeståndsfordran som ska betalas till 

fullo även när det inte blir något ackord.172 För de andra delarna av avtalet som motparten inte 

har begärt fullföljd för ska gäldenären få en skadeståndsfordran som ska ingå i ackord enligt 

                                                             
168 SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler, huvudbetänkande av Förmånsrättskommittén, s. 322.  
169 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 14 f. 
170 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommitténs slutbetänkande, s. 106 f.  
171 Ibid. 
172 Ibid. 



31 

 

förslaget. Kommittén menar att ett sådant förslag skulle ge gäldenären incitament till att ansöka 

om rekonstruktion innan de ekonomiska problemen blivit allt för svåra.173 Förslaget har dock 

inte införts i lagstiftningen i skrivande stund. 

 

4.2.3 Entreprenörskapsutredningen lämnar alternativt förslag  

I SOU 2016:72 lyfter Entreprenörskapsutredningen på nytt frågan om hävningsrätt alternativt 

uppsägningsrätt för gäldenären under pågående företagsrekonstruktion. I utredningen säger 

Entreprenörskapsutredningen att de av Förmånsrättskommittén tidigare lämnade förslagen av-

seende möjligheter att befria den rekonstruerande gäldenären från betungande avtal är möjliga 

att genomföra i huvudsak.174 Det ansågs inte nödvändigt att göra en ny utredning med nya ana-

lyser eftersom Förmånsrättskommitténs förslag i SOU 2001:80 fått brett stöd vid remiss-

gången.175  

Entreprenörskapsutredningen kom dock fram till att det fortfarande inte, precis som vad För-

månsrättskommittén tidigare kommit fram till, förelåg tillräckliga skäl för att ge gäldenären rätt 

att helt befria sig ifrån betungande avtal under företagsrekonstruktion. Entreprenörskapsutred-

ningen menade att man inte ville lämna något förslag med innebörden att den rekonstruerande 

gäldenären skulle kunna bli helt fri från vissa skulder. D.v.s. genom att motparten inte skulle få 

någon utdelning vid ett ackord eller om det inte blir något ackord, att motparten inte har någon 

fordran alls. Entreprenörskapsutredningen ansåg att det var tillräckligt att gäldenären kan välja 

att inte fullfölja avtal enligt gällande rätt och utredningen lämnade istället ett förslag om partiellt 

fullföljande.176 Partiellt fullföljande innebär likt Förmånsrättskommitténs tidigare lämnade för-

slag att gäldenären vid fortlöpande eller delbara prestationer ska kunna begära fullföljd för del 

av ett varaktigt avtal. På så sätt befrias den rekonstruerande gäldenären ifrån ett betungande 

avtal som tidigare kunde leda till att rekonstruktionen inte gick att genomföra. Utredningen 

anser att rätt till partiellt fullföljande ska föreligga när avtalet avser en delbar prestation under 

förutsättning att det partiella fullföljandet inte innebär väsentlig olägenhet för motparten. Ifall 

motparten har ett sakrättsligt skydd som t.ex. vid avbetalningsköp ska partiellt fullföljande inte 

vara möjligt att tillämpa enligt utredningen.177 

 

                                                             
173 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Förmånsrättskommittén slutbetänkande, s. 14 f. 
174 Observera att slutbetänkandet av 2007 års Insolvensutredning, SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande – 

förslag till ny lag, också tar upp frågan om hur gäldenären ska kunna befrias från betungande avtal. SOU 2010:2 

lämnar ett förslag på ett samlat insolvensförfarande där motsvarigheten till företagsrekonstruktion benämns 

egenförvaltning och motsvarigheten till konkurs benämns som förvaltarlett förfarande. Anledningen till att för-

slaget i SOU 2010:2 inte tas upp i avsnitt 4 om hävnings- alternativt uppsägningsrätt är att förslaget i SOU 

2010:2 inte avser befrielse från avtal under företagsrekonstruktion utan befrielse under det efterföljande för-

valtarledda förfarandet vilket kan liknas vid konkurs.  
175 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

1, s. 151.  
176 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 183 f.  
177 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2 s. 193 f.  
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4.3 Vilka intressen bör beaktas vid en hävnings- alternativt uppsägningsrätt? 

Redan innan LFR infördes år 1996 fanns en diskussion i doktrinen om en rätt för gäldenären att 

häva ingångna avtal i förtid under ett rekonstruktionsförfarande. I en artikel från början av 90-

talet tar Lennander upp några huvudfrågor om hur införandet av ett rekonstruktionsförfarande 

kunde påverka gäldenärens kontraktsförhållanden. Artikeln diskuterar bl.a. om inledandet av 

en rekonstruktion ska medföra att den rekonstruerande gäldenären kan häva ingångna avtal i 

förtid.178 

Lennander menade att införandet av en hävningsrätt för gäldenären är beroende av på vilket sätt 

motparten kompenseras. De tre möjliga sätten att kompensera motparten var enligt Lennander 

att inte kompensera motparten alls, att ge motparten ett skadeståndsanspråk som omfattas av 

ackord eller att ge motparten ett skadeståndsanspråk som ska betalas till fullo. Ett skadestånds-

anspråk som inte omfattas av ackord innebär att motparten erhåller full betalning. Lennander 

konstaterade vidare att en kompensation genom ett skadeståndsanspråk som omfattas av ackord 

inte skulle göra någon skillnad jämfört med om gäldenären hävt avtalet innan rekonstruktionens 

inledande. Ett skadeståndsanspråk som inte omfattas av ackord och som ska betalas till fullo 

ska enligt Lennander behandlas som en fordran som uppkommit under rekonstruktionens gång 

och i en sådan situation går det inte att ge gäldenären rätt att häva.179   

En situation där Lennander ansåg att en hävningsrätt för gäldenären var till nytta var när gälde-

nären ingått flera oförmånliga avtal vilket lett till gäldenärens ekonomiska problem. Ytterligare 

en situation var när en del av gäldenärens verksamhet läggs ner under rekonstruktionen och 

gäldenären därför inte har nytta av ett eller flera varaktiga avtal. Lennander konstaterade att 

gäldenären kan överlåta varaktiga hyresavtal i och med att en hyresrätt kan överlåtas till den 

som tar över gäldenärens verksamhet enligt 12 kap. 36 § Jordabalken (1970:994). Lennander 

drog slutsatsen att det inte förelåg tillräcklig anledning att införa en hävningsrätt för gäldenären 

i svensk rätt även om det kunde vara motiverat vid varaktiga avtal. Skulle gäldenären ändå inte 

fullgöra avtalet menade Lennander att motparten borde få en skadeståndsfordran som omfattas 

av ackord.180  

Tuula kallade i sin avhandling 2 kap. 20 § LFR för ofullständig eftersom bestämmelsen inte ger 

gäldenären en rätt att häva betungande avtal under företagsrekonstruktion. Tuula skiljde på av-

tal av mer permanent natur och avtal av mer kortvarig natur. Tuula ansåg att avtal av mer per-

manent natur d.v.s. varaktiga avtal bör särbehandlas. Tuula menade att när ett företag genomgår 

rekonstruktion i sak kan permanenta avtal vara särskilt betungande eftersom gäldenären är 

tvungen att prestera i enlighet med avtalet även om gäldenären inte har behov av avtalet.181 

T.ex. ifall en viss del av produktionen läggs ned och leasingavtal av den anledningen blir onö-

                                                             
178 Lennander, Gertrud, Gäldenären kontraktsförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, JT 1992-93, 

s. 318, på s. 324. 
179 Lennander, Gertrud, Gäldenären kontraktsförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, JT 1992-93, 

s. 318, på s. 324 ff.  
180 Ibid.  
181 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, 2 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2001, s. 481.   
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diga. Ett av Tuulas argument för att gäldenären ska kunna häva betungande avtal under före-

tagsrekonstruktion är att det kan leda till ökad utdelning för borgenärerna. Tuula menade att 

avtal som inte är nödvändiga under rekonstruktionen förbrukar kapital som annars kunnat delas 

ut till borgenärerna. Ytterligare en fördel som Tuula lyfter fram är att genom en hävningsrätt 

för gäldenären kan gäldenären tillgodogöra sig värdet av de nödvändiga avtalen. Slutsatsen som 

Tuula kommer fram till är att en hävningsrätt för gäldenären gynnar både gäldenär och borgenär 

men även indirekt samhället genom främjad samhällsekonomi och ökad sysselsättning. Dessa 

intressen anser Tuula ska gå före den enskilda borgenärens intresse d.v.s. gäldenärens motparts 

intresse i aktuellt avtal.182      

Karlsson-Tuulas och H. Perssons gemensamma verk Är lagen om företagsrekonstruktion en 

papperstiger? utkom efter Tuulas avhandling och även där konstateras att gäldenären bör ges 

en hävningsrätt. Argumenten för en hävningsrätt var att gäldenären ska kunna välja vilka avtal 

gäldenären vill stanna kvar i respektive lämna. Karlsson-Tuula och H. Persson anser t.o.m. att 

rekonstruktion inte kan genomföras på ett bra sätt utan en hävningsrätt för gäldenären under 

pågående rekonstruktion. Karlsson-Tuula och H. Persson menar att gäldenären riskerar att sitta 

kvar med avtal som gäldenären inte har användning för efter en verksamhetsförändring där 

företagets inriktning och produktion förändras. Vilket i sin tur innebär ökade kostnader för fö-

retaget och kan leda till att konkurs blir oundvikligt. Vid verksamhetsförändring är behovet av 

hävning därför särskilt stort enligt Karlsson-Tuula och H. Persson.183  

Karlsson-Tuula förtydligar senare i det efterföljande verket Lagen om företagsrekonstruktion : 

en papperstiger II att en ny bestämmelse om gäldenärens avtal inte torde leda till att rekon-

struktionsförfarandet blir mer fördelaktigt än konkurs. Vidare menar Karlsson-Tuula att en så-

dan bestämmelse bör vara tvingande till gäldenärens fördel och generell för alla avtalstyper 

men bör göra undantag för anställningsavtal och personliga avtal eftersom de bygger på att en 

särskild prestation ska utföras.184   

Samma argumentation som ligger till grund för den indirekta hävningsrätten vid konkurs bör 

enligt Karlsson-Tuula kunna ligga till grund för bestämmelsen om gäldenärs rätt till hävning 

under företagsrekonstruktion. Vid konkurs kan förvaltaren välja att konkursboet bara ska träda 

in i de mest förmånliga avtalen.185 Skulle rekonstruktionen senare övergå i konkurs får motpar-

ten en allmän förmånsrätt enligt vad Tuula tidigare uppgett i sin avhandling.186 Hägge anser 

däremot att en analogi från konkursförfarandet inte är lämplig eftersom det inte uppkommer en 

ny juridisk person som ska förvalta företagets tillgångar likt ett konkursbo vid en företagsre-

konstruktion.187 

                                                             
182 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, 2 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2001, s. 482 f.  
183 H. Persson, Annina & Tuula, Marie, Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, 1 u., Författarna, 

Stockholm, 2000, s. 74 f.  
184 Karlsson-Tuula, Marie, Lagen om företagsrekonstruktion : en papperstiger II, 1 u., Författaren, Hovås, 2006, 

s. 100 f. Se även Karlsson-Tuula, Marie, En framtida insolvensbalk?, Ny Juridik 2001 nr. 3, s. 37, på s. 60 f.   
185 Karlsson-Tuula, Marie, En framtida insolvensbalk?, Ny Juridik 2001 nr. 3, s. 37, på s. 62 f. 
186 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, 2 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2001, s. 482 f.  
187 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 510. 
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Hägge framför ytterligare ett argument mot en rätt för gäldenären att befria sig från avtal under 

företagsrekonstruktion vilket är att gäldenärens betalning ur motpartens synvinkel ses som av-

talets huvudförpliktelse. Hägge menar att det även finns andra intressen bakom slutandet av ett 

avtal varför respekten för avtalet och dess rättsverkningar bör sträcka sig längre än till huvud-

förpliktelsen. Vidare anser Hägge att det inte heller går att motivera en bestämmelse om rätt att 

frånträda ett avtal med att den ska gynna gäldenären eller att gäldenären genom bestämmelsen 

undviker konkurs där borgenärerna får en ännu sämre ställning. Frånträdanderätten leder till att 

en av parterna får mer makt vilket inte är önskvärt eftersom det kan uppstå spekulationer eller 

t.o.m. utpressning enligt Hägge. Hägge är av åsikten att varken rekonstruktion eller ackord syf-

tar till att rensa i gäldenärens avtal och menar att argument mot en frånträdanderätt ofta stöds 

på argument för konkurs.188 Hägge menar även att det generellt är olämpligt att en part som inte 

vill fortsätta avtalsförhållandet ges makten att avsluta det.189   

  

                                                             
188 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 510. 
189 Hägge, Ulrik, Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion, JT 2012-13, s. 507, på s. 513. 
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5.  Överlåtelserätt för gäldenären 

5.1  Gällande rätt 

I dagsläget har vi ett splittrat rättsläge när det gäller frågan om avtal kan överlåtas vid gäldenä-

rens obestånd.190 Det har vi haft ända sedan år 1976 då Hellner som första skribent tog ett samlat 

grepp på vilken effekt insolvens har på avtalsförhållanden.191 Anledningen till ett splittrat rätts-

läge ansågs vid den tidpunkten vara att reglerna tillkommit vid olika tidpunkter och inte konse-

kvent sammanställts med reglerna för andra kontraktstyper.192 Även på senare tid tror man att 

anledningen till att det inte finns en gemensam bestämmelse för alla avtalstyper är att de olika 

reglerna tillkommit vid olika tillfällen med olika motiveringar.193 Det har framförts åsikter med 

innebörden att den nuvarande lagstiftningen orsakar problem. Bl.a. att det tar lång tid för re-

konstruktören att undersöka huruvida varje enskilt avtal kan överlåtas eller inte, vilket också 

medför större kostnader i rekonstruktionsförfarandet. Karlsson-Tuula menar därför att det 

skulle underlätta för bl.a. gäldenären om en gemensam bestämmelse angående överlåtelserätt 

infördes i 2 kap 20 § LFR.194     

Som utgångspunkt gäller att när det inte följer av lag måste gäldenären ha borgenärens samtycke 

för att kunna bli befriad från ett avtals förpliktelser och överlåta avtalet till tredje man. Samtycke 

kan lämnas uttryckligen eller genom konkludent handlande.195 På vissa ställen i lagstiftningen 

stadgas att ett gäldenärsbyte är möjligt, se t.ex. 2 kap. 26 § ABL. Andra avtal där frågan om 

överlåtelserätt inte är reglerad i lagstiftningen är t.ex. agentur- och licensavtal vilka kräver mot-

partens samtycke för överlåtelse.196    

 

5.2  Förslag de lege ferenda 

Det har länge förts en diskussion kring bestämmelsen om gäldenärens avtal i 2 kap. 20 § LFR 

om hur den ska utformas och vad den ska innehålla. Det har bl.a. diskuterats om det ska införas 

en rätt för gäldenären att överlåta avtal till tredje man. Diskussionen har pågått en längre tid 

och ett nytt förslag kom så sent som år 2016. Det nya förslaget lämnades av Entreprenörskaps-

utredningen och var baserat på tidigare lämnade förslag i SOU 2001:80 och SOU 2010:2.197 

                                                             
190 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 145.  
191 Lennander, Gertrud, Gäldenären kontraktsförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, JT 1992-93, 

s. 318.  
192 Ibid. 
193 SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag, slutbetänkande av 2007 års Insolvensutred-

ning, s. 386. 
194 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 146. Se även Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – 

Ett förslag till reformering, InraTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 88 f. 
195 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 211.  
196 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 88. 
197 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 87 f.  
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Entreprenörskapsutredningens förslag innebär att gäldenären ska ges möjlighet att med stöd i 

lag i vissa fall överlåta avtal till tredje man under pågående företagsrekonstruktion.198 Förslaget 

presenterades i utredningen som en ny paragraf, 2 kap. 20 e § LFR.199 Den föreslagna paragra-

fen har dock inte införts i skrivande stund.  

I förslaget tas två olika avtalstyper upp som anses vara lämpliga för överlåtelse till en ny gäl-

denär, leasingavtal och hyresavtal. Vid leasingavtal tar den som gäldenären överlåter avtalet till 

över ansvaret för fullföljd av avtalets förpliktelser och det leasade objektet är fortsatt säkerhet 

för borgenären i enlighet med vad som är avtalat i avtalet. Den ursprungliga gäldenären befrias 

från avtalet och den nya gäldenären erlägger betalning till borgenären i enlighet med avtalet. 

Leasingavtal är möjliga att överlåta enligt gällande rätt men det krävs att borgenären samtycker 

till överlåtelsen. Vid hyresavtal gäller att borgenären godkänner att den nya gäldenären får 

överta den ursprungliga gäldenärens rätt att nyttja lokalen och på så sätt kan ett gäldenärsbyte 

genomföras.200 Karlsson-Tuula uppger att gäldenärsbyte vid hyresavtal är positivt eftersom hy-

resvärdar sällan låter en rekonstruerande gäldenär omförhandla hyresavtalet.201  

Föreslaget från Entreprenörskapsutredningen innebär att gäldenären har rätt att överlåta ett avtal 

mot borgenärens vilja när gäldenären har förklarat att avtalet ska fullföljas, tredje man har för-

måga att fullfölja avtalet, motparten inte väsentligt missgynnas av överlåtelsen och det i övrigt 

inte finns något rättsligt hinder mot överlåtelsen. I förslaget framförs att borgenären måste skyd-

das mot att den övertagande tredje mannen inte kan slutföra avtalet. Därför vill utredningen att 

en bestämmelse om gäldenärens överlåtelserätt ska innehålla ett krav på att tredje man är sol-

vent samt att borgenären ska ha möjlighet att förhindra överlåtelse om borgenären väsentligen 

missgynnas av överlåtelsen.202  

Väsentligen missgynnas innebär enligt förslaget att det finns risk att borgenären inte får betalt 

eller inte får en betryggande säkerhet. Motsätter sig borgenären en överlåtelse föreslås att frågan 

ska prövas av domstol och talan ska väckas inom 3 veckor. Domstolen ska i en sådan situation 

pröva om skyddet för borgenären är tillräckligt. Domstolen ska kunna välja att medge överlå-

telsen trots att borgenären bestrider den. Utredningen vill dock att beslut om överlåtelse i första 

hand ska tas på frivillig väg utan inblandning av domstol. En överlåtelse enligt Entreprenör-

skapsutredningens förslag kräver även att den rekonstruktör som ansvarar för rekonstruktionen 

av gäldenärens företag samtycker till överlåtelsen.203 

Enligt förslaget från Entreprenörskapsutredningen ska den nya gäldenären som förvärvar avta-

let fullgöra de av den ursprungliga gäldenären överlåtna förpliktelserna, d.v.s. de återstående 

                                                             
198 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 211.  
199 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 276.  
200 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2 s. 212.  
201 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 91.  
202 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 212 f.  
203 Ibid.  
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förpliktelserna, och borgenären ska fullgöra sin del av avtalet gentemot den nya gäldenären. 

Den rekonstruerande gäldenärens överlåtelserätt ska enligt förslaget vara tvingande till gälde-

närens fördel och därför ska avtalet gå att överlåta även om det innehåller förbud mot överlå-

telse.204  

De situationer i vilka en gäldenär inte bör kunna överlåta avtal är enligt Entreprenörskapsutred-

ningens förslag när det föreligger ett rättsligt hinder mot gäldenärsbyte eller om överlåtelsen 

innebär betydande svårigheter för borgenären. Ett exempel på när det föreligger betydande svå-

righeter för borgenären är när avtalet avser en specifik tjänst som gäldenären ska utföra åt mot-

parten. Entreprenörskapsutredningen menar vidare att överlåtelse inte kan ske om motparten 

inte kan förvänta sig att få samma kvalitet på den aktuella varan eller tjänsten om avtalet över-

låts. Entreprenörskapsutredningen betonade dock att det viktigaste torde vara att motparten 

skyddas mot att avtalet överlåts till en icke-solvent tredje man eller att tredje man av annat skäl 

inte fullgör avtalet.205     

 

5.3 Vilka intressen bör beaktas vid en överlåtelserätt? 

Motpartens intresse av att välja sin avtalspart måste vägas mot intresset av en lyckad rekon-

struktion, samhällets intresse och de övriga borgenärernas intresse.206 En möjlighet för gälde-

nären att göra sig av med betungande avtal gynnar givetvis rekonstruktionen men det sätter 

borgenären i en sämre sits. Det föreligger en risk för att det blir ett låst förhandlingsläge mellan 

gäldenär och borgenär menar Tuula i sin avhandling.207 En möjlighet att överlåta avtal gynnar 

den rekonstruerande gäldenären som kan se till att avtalet fullföljs och det kan även gynna 

motparten genom att motparten ökar sina chanser till att få betalt eftersom den nya gäldenären 

som avtalet överlåts till är solvent till skillnad ifrån den ursprungliga gäldenären.208 En överlå-

telserätt för gäldenären är även fördelaktigt för de övriga borgenärerna eftersom det ger dem en 

procentuellt högre utdelning vid ackord. Den nya gäldenären som avtalet överlåts till ska vara 

solvent eftersom motparten inte ska hamna i ett sämre läge än innan överlåtelsen.209   

Karlsson-Tuula menar att alla intressen måste vägas mot varandra samtidigt som man reflekte-

rar över syftet med företagsrekonstruktion d.v.s. att gäldenären ska återfå lönsamheten och 

kunna driva verksamheten vidare. Att den rekonstruerande gäldenären kan driva verksamheten 

                                                             
204 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 212.  
205 SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen del 

2, s. 212 f. 
206 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 148. 
207 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, 2 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2001, s. 451.  
208 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, 2 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2001, s. 483. Se även Karlsson-Tuula, Marie, Lagen om företagsrekonstruktion : en papperstiger II, 1 u., 

Författaren, Hovås, 2006, s. 102.   
209 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, 3 u., Wolters Kluwer, 

Stockholm, 2017, s. 147 f. 
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vidare på egen hand så småningom gynnar samhället genom att det förhindras att arbetstillfällen 

går förlorade.210        

Ibland är det framförallt viktigt för gäldenären att prestationen blir utförd, inte att själv nyttja 

själva prestationen. Kan gäldenären överlåta avtalet till tredje man mot vederlag kan gäldenären 

även tillgodogöra sig marknadsvärdet och få ytterligare en intäkt till rekonstruktionen. Möjlig-

heten att överlåta avtal kan också leda till att värdeförstöring undviks. Även gäldenärens skuld-

börda kan minska vilket ger ett mindre behov av nytt kapital.211 En möjlighet att överlåta avtal 

kan leda till att gäldenären kan överlåta en verksamhetsgren med befintliga avtal. Det gynnar 

både gäldenär och den parten som övertar en del av verksamheten som knoppats av.212 

Karlsson-Tuula är positiv till ett förslag om möjlighet till överlåtelse av gäldenärens avtal ef-

tersom en rätt för en insolvent gäldenär att överlåta avtal till tredje man redan finns i flera andra 

lagstiftningar. Överlåtelse kan ske utan att motpart får en ekonomisk skada. Tvärtom gynnas 

motparten av att avtalet fullföljs. En överlåtelserätt är ett alternativ till en hävningsrätt för gäl-

denären. Syftet med företagsrekonstruktion stämmer väl överens med en överlåtelserätt ef-

tersom överlåtelse ökar möjligheterna till att företaget ska kunna leva vidare enligt Karlsson-

Tuula.213    

Frågan är vilket skyddsvärde motparten ska få för sitt intresse av att välja sin avtalspart och i 

vilket sammanhang motpartens skyddsintresse går utöver de övriga borgenärernas och sam-

hällets intresse av vidaredrift av företaget. Karlsson-Tuula är av åsikten att detta problem kan 

tas bort genom ett tydligt lagstadgande.214 

 

  

                                                             
210 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 94 f.  
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214 Karlsson-Tuula, Marie, Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion – Ett förslag till reformering, In-

raTi 2017 nr. 1, s. 86, på s. 91. 



39 

 

6.  Avslutande synpunkter 

6.1  Vad innebär rekvisitet skälig tid och varför ser regleringen ut som den 

gör?  

Det finns ingen bestämd definition av vad som är skälig tid för en gäldenär att lämna besked 

om huruvida avtalsförhållandet ska fortsätta eller inte. Läsning av hela bestämmelsen i 2 kap. 

20 § LFR ger inte en förståelse för vad som menas med skälig tid. Övriga rättskällor som tar 

upp innebörden av rekvisitet är inbördes konsekventa och refererar till prop. 1995/96:5. Det 

som sägs i prop. 1995/96:5 blir därför det närmsta man kan komma en förklaring av vad skälig 

tid innebär. Av prop. 1995/96:5 framgår att skälig tid varierar beroende av vilken avtalstyp det 

är fråga om samt vilka förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet. I doktrin går det att 

finna olika typexempel på under vilka förutsättningar skälig tid är en kortare respektive längre 

tidsfrist.  

Begreppet skälig tid i 2 kap. 20 § LFR har även jämförts med skälig tid för konkursboet att 

lämna besked om konkursboet vill inträda i avtalet efter att gäldenären är försatt i konkurs. 

Situationen vid konkurs regleras i 63 § KöpL. Det som skiljer 2 kap. 20 § LFR och 63 § KöpL 

åt är att vid rekonstruktion är det gäldenären som ska lämna besked till motparten och vid kon-

kurs är det konkursboet som ska lämna besked. Följden av att besked inte lämnas till motparten 

blir också olika vid rekonstruktion respektive konkurs. Vid rekonstruktion blir följden att avta-

let löper vidare och vid konkurs blir följden att avtalsförhållandet avbryts. Bedömningen av vad 

som är skälig tid torde inte påverkas av att det är olika aktörer som ska lämna besked till mot-

parten eller av att det blir olika effekter av uteblivet besked till motparten vid rekonstruktion 

respektive konkurs.  

Bestämmelserna 2 kap. 20 § LFR och 63 § KöpL jämförs med varandra eftersom 2 kap. 20 § 

LFR delvis är utformad efter 63 § KöpL. I båda bestämmelserna avses med skälig tid den tid 

som den rekonstruerande gäldenären eller konkursboet har på sig att lämna besked till motpar-

ten om huruvida de vill fullfölja avtalet eller inte. Vid en företagsrekonstruktion börjar tidsfris-

ten skälig tid löpa från det att beslut om företagsrekonstruktion fattas eller när motparten begär 

att få veta om gäldenären vill kvarstå i avtalet eller inte. Vid konkurs börjar tidsfristen skälig 

tid löpa när gäldenären har blivit försatt i konkurs. Mot denna bakgrund är det möjligt att jäm-

föra begreppet skälig tid i 2 kap. 20 § LFR och 63 § KöpL. Jämförelsen i sig mynnar ut i att 

rekvisitet skälig tid definieras på samma sätt för 2 kap. 20 § LFR respektive 63 § KöpL. Jäm-

förelsen leder därför inte till något tillägg till vad som redan framgått om skälig tid i prop. 

1995/96:5. Det som varit givande vid undersökningen av vad skälig tid innebär vid konkurs är 

att i doktrinen tillhörande konkursbestämmelsen ges flera exempel på när skälig tid är en lång 

respektive kort tidsfrist utöver vad som finns i doktrinen tillhörande rekonstruktion.  

Det finns flera troliga orsaker till att rekvisitet skälig tid inte har definierats. En av orsakerna är 

att det inte finns någon rättspraxis som tar upp frågan om vad skälig tid innebär. Även om 

innebörden av skälig tid kan leda till tvist under en rekonstruktion är det troligen sällan det blir 

aktuellt att ta upp frågan i en domstolsprocess eftersom en domstolsprocess kräver viss tid. Det 
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torde inte finnas utrymme för att avvakta en domstolsprocess under en rekonstruktion som van-

ligen ska genomföras under en begränsad tid på ett par månader.  

Det är möjligt att det går att få vägledning i hur skälig tid ska bedömas i ett enskilt fall från 

sedvana bland advokater som arbetar som rekonstruktörer eller motpartsombud. Troligen finns 

det någon form av branschpraxis för hur lång tid skälig tid är vid olika avtalstyper och förut-

sättningar. När ett svar kan återfinnas i sedvanan mellan advokater i branschen behövs inget 

domstolsprövande av frågan. I praktiken torde man kunna undvika problemet med att det inte 

står klart hur lång tidsfrist skälig tid är i ett enskilt fall. I samband med inledandet av rekon-

struktionen torde rekonstruktören kunna förhandla till sig tillfälliga avtal med gäldenärens mot-

part som ska avse avtalsrelationen under rekonstruktionsförfarandet och på så sätt undviks osä-

kerhet kring när fullföljdsbegäran måste lämnas.  

 

6.2 Hade ett tydligare rekvisit underlättat genomförande av företagsrekon-

struktion och hur i så fall? 

De riktlinjer för bedömning av skälig tid som troligt återfinns i sedvana bland advokater som 

arbetar med företagsrekonstruktioner är inte fullt så lättillgängliga som om riktlinjerna hade 

funnits i rättspraxis. Även om skälig tid inte är en fråga som tenderar att tas upp i en domstols-

process hade det underlättat vid inledandet av en rekonstruktion om frågan var prövad i dom-

stol. Förhoppningsvis hade en prövning i domstol kunnat leda till mer vägledning kring hur 

rekvisitet ska tolkas vilket hade medfört att rekonstruktören inte hade behövt lägga särskilt 

mycket tid på att utreda hur lång tidsfrist som kan tänkas råda i det enskilda fallet. Det hade 

även gynnat effektiviteten i rekonstruktionsförfarandet. Ett tydligare rekvisit hade dessutom 

inneburit större förutsägbarhet för både rekonstruerande gäldenär och gäldenärens motpart ef-

tersom de hade kunnat förutse hur lång betänketiden kan tänkas bli. Problemet med att rekon-

struktion är ett kort förfarande där man inte har möjlighet att avvakta en domstolsprocess kvar-

står dock.  

Ett otydligt rekvisit innebär ett osäkerhetsmoment vid rättstillämpningen och det föreligger en 

risk för att man vid tillämpning av aktuellt lagrum tolkar rekvisitet på ett annat sätt än vad 

lagstiftaren avsett. När det gäller skälig tid i 2 kap. 20 § LFR har lagstiftaren inte tänkt att 

rekvisitet ska få en specifik tolkning utan överlämnat närmare precisioner till rättstillämp-

ningen. Förståelse för innebörden av rekvisitet skälig tid kan få avgörande betydelse för rekon-

struktionen. När det inte står klart hur lång den skäliga tiden är kan konsekvensen blir att den 

rekonstruerande gäldenären inte lämnar besked till motparten inom skälig tid. Lämnas inte be-

gäran om fullföljd inom skälig tid får motparten behålla sin hävningsrätt enligt en motsatstolk-

ning av 2 kap. 20 § 1 st. LFR. Det kan drabba den rekonstruerande gäldenären hårt om motpar-

ten väljer att häva ett avtal vars fullföljande är av stor betydelse för genomförandet av rekon-

struktionen. Det är därför av stor betydelse att det är tydligt för gäldenären och rekonstruktören 

hur lång den skäliga tiden är.  

Den faktor som vid granskande av rättskällorna framstår som särskilt avgörande för om skälig 

tid ska ses som en kortare eller längre tidsfrist är hur länge avtalsförhållandet är tänkt att vara. 
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En grov indelning kan göras genom indelning i kortvariga och långvariga avtal.  Innebörden av 

skälig tid vid olika avtalsförhållanden hade därför kunnat tydliggöras genom en bestämmelse 

för kortvariga avtal och en bestämmelse för varaktiga avtal. Det är inte en självklarhet att det i 

lagtext skulle gå att sätta någon exakt tidsfrist men det hade varit möjligt att skapa riktlinjer för 

hur lång tid skälig tid kan vara vid avtal av olika tidslängd. Tidsfristen kan inte bli fastslagen 

till fullo eftersom det även inom kategorierna kortvariga respektive varaktiga avtal förekommer 

olika förutsättningar. Förutsättningarna ger skäl för olika långa tidsfrister för att lämna besked 

om huruvida gäldenären vill nyttja hävningshindret i 2 kap. 20 § LFR eller inte.  

Det är viktigt att vara medveten om att ett långvarigt avtalsförhållande inte alltid är synonymt 

med behov av en längre skälig tid. Förslaget om en uppdelning i två olika bestämmelser kan 

därför kritiseras till viss del för att vara en för grov indelning. En kortare skälig tid är lämpligt 

vid t.ex. elavtal som vanligen är ett varaktigt avtal. Motparten som levererar elen behöver ett 

snabbt besked om gäldenären inte längre vill ha el i en lokal eftersom el inte kan stängas av från 

en dag till en annan. Det tar tid att stänga av elen och motparten har därför som elleverantör ett 

särskilt behov av ett snabbt besked från den rekonstruerande gäldenären. En lämpligare indel-

ning hade därför istället varit att dela in avtalen i omfattande och mindre omfattande avtal och 

uppställa riktlinjer för skälig tid för de olika kategorierna. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke 

att problemet med att rekvisitet är otydligt inte försvinner helt med förslaget eftersom det inte 

är möjligt att ta fram en exakt definition av rekvisitet.   

För att komma fram till hur lång tid som anses vara skälig tid i ett enskilt fall behöver som 

bekant en avvägning göras mellan gäldenärens behov av betänketid och motpartens behov av 

besked om huruvida avtalet ska fullföljas eller inte. Skälig tid ska vara så kort som möjligt. 

Särskilt vid avtal där varan som avtalet avser har ett bäst-före-datum. Det underlättar därför om 

man redan vid rekonstruktionens inledande vet vilka avtal som ska fullföljas. Ser man till syftet 

med 2 kap. 20 § LFR att gäldenären inte ska kunna hamna i beroendeställning till en av sina 

motparter är hela paragrafen och rekvisitet skälig tid framförallt inriktat på att tillgodose gälde-

närens intresse. Den rekonstruerande gäldenärens möjlighet att välja att hindra motparten från 

att häva avtalet under rekonstruktionen medför att det är svårare för beroendeställningar att 

uppstå. Det underlättar rekonstruktionen eftersom gäldenären kan finna trygghet i att de nöd-

vändiga avtalen inte kommer att upphöra under rekonstruktionen.      

 

6.3 Hur underlättas företagsrekonstruktion av att gäldenären ges en häv-

nings- alternativt uppsägningsrätt och borde en sådan rätt införas? 

Det finns framförallt två bakomliggande intressen vid hävnings- alternativt uppsägningsrätt för 

gäldenären under pågående företagsrekonstruktion. Det första intresset är att åstadkomma en 

lyckad företagsrekonstruktion genom att underlätta rekonstruktionsförfarandet. Det motstående 

intresset är att motparten ska kompenseras för den rekonstruerande gäldenärens avtalsbrott och 

inte behöva ta större risker än vad motparten hade kunnat räkna med vid ingåendet av avtalet. 

Den nuvarande lagstiftningen resulterar i att den rekonstruerande gäldenären kan tvingas till att 

behålla avtal som inte gynnar rekonstruktionen eller vid frånträdande tvingas till att betala en 
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skadeståndsfordran. Även om skadeståndsfordran som uppkommer vid gäldenärens frånträ-

dande ska omfattas av ackordet är det fortfarande en betungande fordran som gäldenären måste 

betala, vilket inte gynnar intresset av att åstadkomma en lyckad rekonstruktion. Det är särskilt 

aktuellt med hävnings- alternativt uppsägningsrätt vid en rekonstruktion i sak i och med att det 

vanligen genomförs verksamhetsförändringar vid en rekonstruktion i sak. 

I doktrinen och i förarbeten har det diskuterats flera olika typer av hävnings- alternativt upp-

sägningsrätt. Den variant som diskuterats flitigast är en hävningsrätt där motparten inte får en 

skadeståndsfordran som ska omfattas av ackord. En hävnings- alternativt uppsägningsrätt som 

innebär att motparten inte får en skadeståndsfordran resulterar i att det blir färre borgenärer som 

deltar i ackordet. Precis som Tuula påpekat innebär färre borgenärer som ska vara med i ett 

ackord ökade chanser för att få till stånd ett lyckat ackord vilket i sin tur underlättar rekonstrukt-

ionen.  

Det innebär en risk för motparten att gäldenären kan häva utan att motparten får en skadestånds-

fordran. Vid ingåendet av avtalet kan inte motparten räkna med att en sådan risk ska realiseras. 

Ett realiserande av risken kan därför ses som orättvist mot motparten och är ett argument emot 

gäldenärens hävnings- alternativt uppsägningsrätt. Gäldenären kan däremot inte ställa allt för 

stor säkerhet till motparten eftersom det kan påverka rekonstruktionsförsöket negativt ifall en 

stor del av gäldenärens tillgångar låses till en enskild motpart. Det kan gå så långt att det leder 

till konkurs vilket definitivt går emot syftet med företagsrekonstruktion.  

Förslaget om att gäldenären ska tillåtas häva alternativt säga upp avtal utan att motparten ska 

kompenseras genom en ackordsfordran medför som bekant att motparten har rätt till en mindre 

skadeståndsfordran avseende det negativa kontraktsintresset. En domstolsprövning av gäldenä-

rens skadeståndsfordran behöver göras eftersom skadeståndsfordran inte får överstiga det ne-

gativa kontraktsintresset. Att belasta domstolarna mer är inte lämpligt eftersom rekonstruktion 

i huvudsak ska genomföras med rekonstruktörens hjälp med en liten inblandning av domstol. 

En domstolsprövning medför dessutom att rekonstruktionsförfarandet tar längre tid och på så 

sätt blir mindre effektivt vilket inte underlättar för rekonstruktionen. Dessvärre är det inte lämp-

ligt att överföra prövningen av motpartens skadestånd på rekonstruktören eftersom denne kan 

uppfattas som partisk till gäldenärens fördel. 

Ett starkt argument för att införa en hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären är har-

moniserande av rekonstruktions- och konkursförfarandena. Att jämna ut skillnaderna mellan de 

båda förfarandena är något som aktivt har utretts de senaste åren, både i Sverige och inom EU. 

Ett lagstadgat sätt för gäldenären att ta sig ur betungande avtal under rekonstruktion är mycket 

omdiskuterat och en hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären hade kunnat harmo-

nisera den nationella insolvenslagstiftningen men även inneburit en anpassning till den inter-

nationella insolvensrätten. Det faktum att det finns en fungerande hävningsrätt för gäldenär i 

utländsk lagstiftning tyder på att det finns ett sätt att få en hävnings- alternativt uppsägningsrätt 

för gäldenär att fungera. Precis som Karlsson-Tuula framhävt är ett lagstadgande som på ett 

tydligt sätt enbart möjliggör för gäldenärer med verkliga ekonomiska problem att häva alterna-

tivt säga upp avtal under pågående företagsrekonstruktion en möjlighet att ta bort risken för att 

gäldenärer som inte är berättigade till rekonstruktion ändå ansöker om rekonstruktion.  
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Det skulle strida mot den insolvensrättsliga likabehandlingsprincipen om endast vissa avtalsty-

per hävs eller sägs upp av den rekonstruerande gäldenären. Vilka avtal som ska omfattas av en 

hävnings- alternativt uppsägningsrätt påverkar om den insolvensrättsliga likabehandlingsprin-

cipen uppfylls eller inte. Därför är det lämpligt att instämma med förslaget som lämnas i För-

månsrättskommitténs slutbetänkande om att en ev. regel om hävnings- alternativt uppsägnings-

rätt för gäldenären bör omfatta samtliga avtal och inte enbart varaktiga avtal. Argumentet om 

att motparter med varaktiga avtal i större utsträckning bidrar till rekonstruktionen jämfört med 

motparter vars avtal avser en engångsprestation kan dock bemötas med att motparter med var-

aktiga avtal ofta kan hitta nya motparter. En hyresvärd kan t.ex. hitta en ny hyresgäst.  

Trots att de olika borgenärerna inte behandlas lika kan det vara en rimligt med en bestämmelse 

som avser hävnings- alternativt uppsägningsrätt för varaktiga avtal. Förutsättningen bör vara 

att man kan slå fast att det inte är några större problem att hitta nya avtalsparter för de motparter 

vars avtal gäldenären slutar att fullfölja. När en motpart vars avtal blivit hävt eller uppsagt hittar 

en ny avtalspart torde man kunna göra avdrag på skadeståndsfordran som motparten har på 

gäldenären. När en motpart med ett varaktigt avtal hittar en ny avtalspart gör motparten inte en 

lika stor förlust som om motparten enbart haft rätt till en skadeståndsfordran i rekonstruktionens 

ackord. Därför torde det gå att motivera ett avsteg från likabehandlingsprincipen om det kan 

utredas att de motparterna som riskerar att bli av med sina avtal på ett relativt enkelt sätt kan 

finna en ny avtalspart. Vid införande av en ev. hävnings- alternativt uppsägningsrätt måste pre-

cis som Karlsson-Tuula påpekat undantag göras för avtal som innehåller personliga prestat-

ioner. Sådana avtal kan bli svåra att ersätta på annat sätt och en hävnings- alternativt uppsäg-

ningsrätt för gäldenären kan därför sätta motparten i en dålig sits varför det är motiverat att 

dessa avtal särbehandlas.  

En kompromiss vad gäller hävnings- alternativt uppsägningsrätten skulle vara om gäldenären 

tillerkänns hävnings- alternativt uppsägningsrätt för avtalet i dess ursprungliga form men med 

en överenskommelse om att förhandla fram ett nytt avtal mellan parterna efter avslutad rekon-

struktion. En sådan överenskommelse kan även gynna motparten på sikt t.ex. om den rekon-

struerande gäldenären är motpartens enda leverantör. Under en rekonstruktion kan det ur-

sprungliga avtalet hävas alternativt pausas för att sedan tas upp som ett nytt avtal efter att re-

konstruktionen är avslutad. Beakta att det inte är säkert att det är möjligt att gå tillväga på be-

skrivet sätt om gäldenärens verksamhet genomgår stora förändringar under rekonstruktionen 

vilket leder till att det inte finns ett behov av avtalet med motparten, inte ens efter avslutad 

rekonstruktion.  

Precis som Lennander konstaterade på 90-talet är det fortfarande aktuellt med en diskussion 

kring införande av en hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären vid varaktiga avtal. 

En ev. regel om hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären bör vara tvingande till 

gäldenärens förmån eftersom det troligen är svårt att förmå en motpart att gå med på en uppgö-

relse som innebär en mindre ersättning än vad motparten annars hade varit berättigad till. Sam-

mantaget beskriver rättskällorna olika typer av lösningar och argument om varför hävningsrätt 

borde respektive inte borde införas. Rättskällorna är därför inte inbördes konsekventa och pekar 

inte mot samma lösning. Förslagen i förarbetena får anses ha större betydelse än förslagen i 

doktrin eftersom förarbeten enligt Peczeniks rättskällelära bör följas och doktrin får följas. Trots 
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att det finns argument som talar för införande av en hävnings- alternativt överlåtelserätt bör en 

sådan rätt inte införas i och med att det finns många motargument som tar upp problem som det 

inte finns rimliga lösningar för.  

 

6.4 Hur underlättas företagsrekonstruktion av att gäldenären ges en överlå-

telserätt och borde en sådan rätt införas? 

Rättsläget vad gäller överlåtelserätt av avtal under pågående företagsrekonstruktion är idag 

splittrat. Olika regler gäller för olika avtalstyper, vilket ger ett rörigt intryck och det är svårt vid 

första anblick att veta vad som gäller för en specifik avtalstyp. Det tar ett tag att orientera sig 

innan man hittar rätt bestämmelse för det aktuella avtalet. För vissa avtalstyper kommer man 

inte att hitta en bestämmelse som reglerar överlåtelserätt. Utan en lagbestämmelse får man utgå 

från att överlåtelse av ett avtal under pågående rekonstruktion enbart är möjligt om gäldenärens 

motpart lämnar sitt samtycke och på så sätt godkänner den nya gäldenären.  

De bakomliggande intressena vid en överlåtelserätt är precis som vid hävnings- alternativt upp-

sägningsrätt att åstadkomma en lyckad företagsrekonstruktion genom att underlätta rekon-

struktionsförfarandet respektive att motparten ska kompenseras för den rekonstruerande gälde-

närens avtalsbrott. Motparten ska på så sätt inte behöva ta större risker än vad motparten hade 

kunnat räkna med vid ingåendet av avtalet. 

En generell överlåtelserätt för samtliga avtalstyper hade precis som Karlsson-Tuula anmärkt 

gynnat rekonstruktionen genom att förfarandet hade blivit mer effektivt då rekonstruktören 

hade sluppit leta efter reglerna avseende en specifik avtalstyp. Genom en överlåtelserätt för 

gäldenären undviker man även situationer där gäldenären tvingas behålla eller betala en skade-

ståndsfordran för ett betungande avtal. Ett starkt argument som framförts av Tuula för överlå-

telserätt för gäldenären är att motparten ökar sina chanser att få betalt när en solvent tredje man 

övertar avtalet och blir ny gäldenär. Får motparten en prestation som motsvarar den som den 

rekonstruerande gäldenären skulle ha utfört förlorar motparten inget av avtalets värde. Samti-

digt befrias den rekonstruerande gäldenären från ett betungande avtal vilket underlättar genom-

förandet av rekonstruktionen. Dessutom belastas den rekonstruerande gäldenären inte med en 

betungande fordran vilket innebär större chans för att rekonstruktionen ska lyckas.  

Genom att överlåta ett avtal är det möjligt för gäldenären att tillgodogöra sig marknadsvärdet 

av det överlåtna avtalet precis som påpekats i Förmånsrättskommitténs slutbetänkande. Det in-

nebär att den rekonstruerande gäldenären säljer avtalet till en ny gäldenär. Det borde vara möj-

ligt t.ex. när den rekonstruerande gäldenären säljer en del av verksamheten med inkråm och 

befintliga avtal. Är det möjligt att hitta en köpare i form av en ny gäldenär får den rekonstrue-

rande gäldenären en ny intäkt till rekonstruktionen. En ny intäkt innebär ett mindre behov av 

nytt kapital vilket gynnar rekonstruktionen eftersom man får mer medel att betala ut till övriga 

borgenärer. I praktiken borde överlåtelserätt främst bli aktuellt när den rekonstruerande gälde-

nären knoppar av en del av sin verksamhet. För att kunna lämna ifrån sig en del av verksamheten 

är det en fördel om de tillhörande avtalen kan överlåtas till den som köper den avknoppade 

verksamhetsgrenen.  
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En överlåtelserätt för gäldenären under företagsrekonstruktion bör vara generell, d.v.s. omfatta 

alla avtalstyper för att inte strida mot den insolvensrättsliga likabehandlingsprincipen. I och 

med att den nuvarande lagstiftningen är spretig och ger olika svar på frågan om avtal kan över-

låtas vid olika avtalstyper föreligger ett behov av att införa en gemensam bestämmelse. En be-

stämmelse om överlåtelserätt för gäldenären bör göra undantag för avtal som avser personliga 

prestationer, t.ex. vid anställningsavtal. Avtal som avser personliga prestationer kan bli svåra 

att ersätta på annat sätt och en överlåtelserätt för gäldenären kan därför sätta motparten i en 

dålig sits varför det precis som vid en ev. hävnings- alternativt uppsägningsrätt är motiverat att 

dessa avtal särbehandlas. 

I Entreprenörskapsutredningens förslag framgår att en överlåtelse enbart bör ske om motparten 

kan förvänta sig samma kvalité på varan eller tjänsten som avtalet avser om avtalet överlåts till 

en ny gäldenär. Det är ett rimligt krav som syftar till att skydda motparten mot att hamna i ett 

sämre avtal p.g.a. överlåtelsen. Det framgår dock inte i förslaget hur man ska kunna säkerställa 

att motparten får samma kvalitét på varan eller tjänsten hos den nya gäldenären vilket är en brist 

hos Entreprenörskapsutredningens förslag.  

Det borde gå att undvika att ett låst förhandlingsläge uppstår mellan parterna om överlåtelser-

ätten precis som Entreprenörskapsutredningen föreslagit i sitt betänkande görs tvingande till 

gäldenärens fördel. Motparten kan i så fall inte välja att acceptera eller inte acceptera den nya 

gäldenären som den rekonstruerande gäldenären överlåter avtalet till. Trots att bestämmelsen 

om överlåtelserätt görs tvingande föreligger en risk för att motparten anser sig bli väsentligen 

missgynnad och vill ta upp saken till prövning i domstol. Det är en nackdel med den överlåtel-

serätt som föreslås av Entreprenörskapsutredningen att motparter skulle kunna sätta i system 

att överklaga till domstol p.g.a. att de anser sig bli väsentligen missgynnade. En domstolspröv-

ning av om motparten väsentligen missgynnas av överlåtelsen drar ut på tiden för rekonstrukt-

ionen som blir mindre effektiv vilket inte underlättar företagsrekonstruktionen. Troligen finns 

det ingen anledning för en motpart att ta upp saken för prövning i domstol om det inte föreligger 

en reell farhåga om att motparten kan bli väsentligt missgynnad. Rekvisitet om ett väsentligt 

missgynnande är därför i övrigt ett bra skydd för motpartens intresse av att få så mycket ersätt-

ning som möjligt trots att den rekonstruerande gäldenären inte klarar av att fullgöra det ur-

sprungliga avtalet.  

Sammantaget pekar rättskällorna på en och samma typ av överlåtelserätt som lämplig att införa 

vid en rekonstruktion. Det förekommer fler positiva argument för en överlåtelserätt i rättskäl-

lorna än vad det gör för en hävnings- alternativt uppsägningsrätt. En generell överlåtelserätt för 

gäldenären under företagsrekonstruktion har precis som en hävnings- alternativt uppsägnings-

rätt för gäldenären diskuterats under en längre tid. Det innebär att idén om en generell överlå-

telserätt inte har avfärdats och Entreprenörskapsutredningens förslag har flera fördelar. Det bör 

dock finnas en tydlig förklaring kring vad rekvisitet väsentligt missgynnas innebär för att be-

stämmelsen om överlåtelserätt ska bli enkel att tillämpa. En överlåtelserätt samspelar väl med 

syftet med företagsrekonstruktion eftersom överlåtelserätten ökar möjligheterna till att företag 

som genomgår företagsrekonstruktion ska kunna leva vidare.  
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6.5 Avslutande kommentarer  

Utredningen i denna uppsats visar att det är svårt att precisera rekvisitet skälig tid och att det 

måste vara ett generellt rekvisit för att bestämmelsen i 2 kap. 20 § 1 st. LFR ska vara tillämplig 

i många olika typer av situationer. Bestämmelsen i 2 kap. 20 § 1 st. LFR är framförallt inriktad 

på att skydda gäldenärens intresse och det förekommer många argument för att ge gäldenären 

ett ännu bättre skydd. Mot den bakgrunden bör det finnas utrymme för att ge gäldenären ännu 

bättre förutsättningar. 

Företagsrekonstruktion är inte ett förfarande som används särskilt ofta i Sverige om man jämför 

med konkurs. Faktumet att rekonstruktionsförfarandet sällan används innebär troligen att före-

tagare överlag har sämre koll på vad en företagsrekonstruktion innebär jämfört med vad en 

konkurs innebär och vad de olika förfarandena kan få för konsekvenser. Med beaktande av att 

rekonstruktionsförfarandet inte är särskilt frekvent använt bör lagstiftaren överväga möjligheter 

till att göra förfarandet mer lättanvänt. Samtidigt måste man komma ihåg att det inte är tänkt 

att så många företag som möjligt ska rekonstrueras. Istället är det de företag som har en bärande 

affärsidé men drabbats av tillfällig ekonomiska problem som ska kunna rekonstrueras och i 

framtiden generera nya värden. Det finns även möjlighet till att göra samhällsvinster i form av 

ökad sysselsättning och bidrag till landets ekonomi om företagsrekonstruktion börjar användas 

i situationer där förfarandet är mer passande än konkurs. Den nuvarande frånträdanderätten 

framstår som otillräcklig eftersom den rekonstruerande gäldenären vid ett frånträdande fortfa-

rande belastas av en skadeståndsfordran som ska omfattas av ackord när det gäldenären egent-

ligen behöver är att bli helt fri från fordran. 

Det som framförallt skiljer en hävnings- alternativt uppsägningsrätt för gäldenären från en över-

låtelserätt för gäldenären är att motparten får en bättre kompensation vid överlåtelserätt som 

inte på samma sätt kan uppnås genom en hävnings- alternativt uppsägningsrätt. Kompensat-

ionen består av att den nya gäldenären som övertar den rekonstruerande gäldenärens avtal har 

bättre förmåga att fullgöra avtalet vilket ger motparten större chans att få ersättning. Fungerar 

avtalsförhållandet mellan den nya gäldenären och motparten klanderfritt innebär det att mot-

parten får en kompensation som motsvarar motpartens positiva kontraktsintresse d.v.s. sätter 

motparten i samma situation som om avtalet hade fullgjorts av den rekonstruerande gäldenären. 

En överlåtelserätt hade därför varit mer lämplig att införa än en hävnings- alternativt uppsäg-

ningsrätt.  

Vid en överlåtelserätt behöver gäldenärens avtalsbrott inte innebära att gäldenären belastas av 

en skadeståndsfordran. De källor som diskuterar en överlåtelserätt är dessutom mer samstäm-

miga än de källor som diskuterar för hävnings- alternativt uppsägningsrätt. Samstämmigheten 

tyder på att förslaget om överlåtelserätt hade haft större chanser att lyckas. En överlåtelserätt är 

även ett bättre alternativ än en hävnings- alternativt uppsägningsrätt eftersom att genom en 

smidig överlåtelse av avtalet till en ny gäldenär undviks värdeförstöring p.g.a. att varan eller 

tjänsten som avtalet avse minskar i värde under tidens gång. En överlåtelsesrätt skulle kunna 

vara en åtgärd som skapar bättre balans mellan konkurs och företagsrekonstruktion samt 

plockar bort anledningar till att välja det ena förfarandet framför det andra. Framförallt hade en 



47 

 

överlåtelserätt underlättat genomförandet av rekonstruktionen och därför stämt bättre överens 

med syftet bakom företagsrekonstruktion.  

Avslutningsvis kan sägas att det är av vikt att lagstiftaren arbetar med att ta fram en lösning 

som tar bort problemet med att det är lättare att komma ur betungande avtal vid konkurs än vid 

företagsrekonstruktion. Utan en sådan ändring föreligger risk för att konkursförfarandet forts-

ätter att missbrukas av gäldenärer som vill genomföra så kallade bekvämlighetskonkurser för 

att bli av med betungande avtal. Andra samhällsgynnande effekter såsom minskad risk för ka-

pitalförstöring och ökad sysselsättning bör också vara incitament för lagstiftaren att se över 

lagstiftningen. Det kommande europarättsliga insolvensdirektivet som bl.a. syftar till att stimu-

lera ekonomisk tillväxt och gynna sysselsättningen kommer sannolikt att bidra till att harmoni-

sera rekonstruktionsförfarandet med konkurskonkursförfarandet och på så sätt skapa en mer 

enhetlig svensk insolvensrätt. Införande av en bestämmelse som gör det enklare för den rekon-

struerande gäldenären att ta sig ur betungande avtal hade förhoppningsvis på sikt kunnat leda 

till att företagsrekonstruktion används vid de flesta situationer när gäldenären har verkliga men 

tillfälliga ekonomiska problem. 
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