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Sammanfattning 

 

När en verksamhet hamnar på obestånd och inte finner en utväg från situationen erbjuder det 

svenska rättssystemet två alternativ för verksamhetens framtid. Ett beslut om konkurs 

fortskrider i att verksamheten läggs ner och en konkursförvaltare tillsätts för att fördela 

bolagets tillgångar mellan dess borgenärer. Ett beslut om konkurs kan vanligtvis inte 

återkallas utan är gällande till den dagen konkursförfarandet avslutas. 

 

Anses bolaget ha en möjlighet till lyckad framtida verksamhet kan bolaget beviljas förfarandet 

kallat företagsrekonstruktion. Bolaget blir tilldelat en rekonstruktör under en period, som med 

rätt kompetens ska hjälpa företaget att återigen bli framgångsrikt. Under förfarandet blir 

samtliga fordringskrav pausade för att ge ett företag en faktisk möjlighet att återhämta 

verksamheten utan vidare åtgärder mot uteblivna betalningar. 

 

Eftersom dessa två förfaranden sätter bolagets borgenärer i två helt olika situationer har vi 

ansett att det finns ett intresse i att valet av förfarande fattas på korrekta grunder. I denna 

uppsats har vi valt att utreda hur ovan nämnda förfaranden går till samt hur regleringar av 

skadestånd och aktiebolag påverkar dessa förfaranden. Analysen utreder huruvida det kan 

finnas någon grund för en borgenär att erhålla skadestånd, och i så fall från vem, för ett val av 

förfarande som skapat en större ekonomisk skada än nödvändigt.  

 

På grund av brist på rättspraxis inom vår problemformulering, har vi valt att skapa två 

hypotetiska situationer, vars rimlighet vitsordats av en anställd på Ackordcentralen. I den ena 

situationen har en organledamot till avsikt att skada borgenärerna och i den andra situationen 

inges en konkursansökan utan befogenhet. Slutsatsen i analysen är att en ytterligare grund för 

återtagande om konkursbeslut hade ökat gäldenärernas säkerhet i insolvensförfaranden. Till 

de brister vi funnit i rekonstruktionsförfarandet hittar vi ingen mer tillfredställande lösning än 

aktuell lagstiftning.   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vid ett företags bekräftade obestånd finns två alternativ. När företaget är utom räddning 

försätts det ofta i konkurs till följd av ansökan i enlighet med konkurslagens (1987:672) 

bestämmelser. Förfarandet fortskrider med hjälp av konkursförvaltare. Vid konkurs likvideras 

bolaget och konkursförvaltaren fördelar tillgångarna till bolagets borgenärer enligt 

fordringarnas prioritet. Om företaget, eller en borgenär, anser att det finns en möjlighet för 

verksamheten att återhämta sig genom en förändring i bolaget, kan de istället välja att ansöka 

om företagsrekonstruktion. Efter ett beslut av tingsrätten tilldelas företaget en rekonstruktör, 

för att vara behjälplig i denna fas. Under en företagsrekonstruktion får inte utmätning ske och 

borgenärer blir tvingade att avvakta sina anspråk mot gäldenären. 

 

En företagsrekonstruktion kan bidra till ökade kostnader och ytterligare skada för borgenärer 

och aktieägare. Detta kan inträffa i de fall där företaget, trots företagsrekonstruktion, inte 

lyckas bli lönsamt. Om beslut tagits att försättas i konkurs skulle denna ytterligare skada ha 

undvikits. 

  

Efter ett konkursbeslut, istället för en företagsrekonstruktion, skulle delägare kunna likvidera 

bolaget för att utnyttja en fungerande affärsidé i ett nytt bolag. Detta trots att 

överlevnadsmöjligheter funnits för att kunna genomföra en företagsrekonstruktion. 

Konkursen kan även ge ägarna en ny start, för att undgå ansvar för tidigare skulder och 

fordringar.  

1.2 Problemformulering 

Kan någon hållas ansvarig vid ett bristfälligt beslut om ansökan om företagsrekonstruktion 

eller konkurs i ett aktiebolag?  

Kan skadestånd bli aktuellt för en utökad ekonomisk skada och vem eller vilka ska isåfall 

ansvara för denna skada? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida ett företags borgenärer har grunder för ersättning 

vid en felaktigt genomförd konkurs eller företagsrekonstruktion, samt vem ett sådant ansvar 

skäligen kan riktas mot. Uppsatsen är avsedd för personer som har ett intresse av 

insolvensförfaranden och har bakgrund i juridiska studier eller är aktiv i en verksamhets 

beslutande organ.  

1.4 Metod 

Vi kommer att utreda gällande svensk rätt i form av lagtext, förarbeten, praxis, doktrin och 

den del av EU-rätten som berör problemformuleringens område. För att fördjupa vår förståelse 

i den praktiska tillämpningen av dessa regler har vi varit i kontakt med utövare inom det 

aktuella rättsområdet.  

 

För att på ett tydligt sätt jämföra dessa insolvensförfaranden har vi valt att grundläggande 

behandla en stor mängd information om företagsrekonstruktion och konkurs. På ett liknande 

sätt behandlar vi även aktiebolag, varför vi inriktar oss på just denna bolagsform och dess 

ansvarsbegränsningar, samt skadeståndsrätten och dess beståndsdelar. Anledningen till vårt 

tillvägagångssätt är att låta läsaren utesluta de delar av ett förfarande som vi inte finner 

intressant för uppsatsens problemformulering.  

 

De delar som, i vår mening, saknar relevans för besvarande av problemformuleringen, 

återfinns i referensramen med syftet att beskriva helheten i respektive förfarande. Det vi anser 

relevant behandlas vidare i analysen. Vi har även skapat två hypotetiska situationer där valet 

av insolvensrättsligt förfarande har skapat utrymme för analys.  

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer enbart att hantera svensk rätt samt EU-rätt, som är gällande för svenska aktiebolag. 

I analysen har vi ansett att; illojalt handlande av ledning, ackord, lönegaranti och kvittning 

inte är av tillräckligt stor vikt för att hanteras i analysen.  
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1.6 Disposition 

Eftersom vi valt att avgränsa vår uppsats till aktiebolag, påbörjas uppsatsen inom detta 

område. Kapitel 2 beskriver den information som gör aktiebolag mer intressant än de övriga 

bolagsformerna som kan bli föremål för konkurs och företagsrekonstruktion. Vi har även valt 

att behandla det ansvar som ägare och ledning har gentemot tredje man, på grund av deras roll 

som beslutsfattare. 

 

Under kapitel 3 om konkurs, har vi valt att grundläggande redogöra för det som krävs av en 

gäldenär för att genomföra ett sådant förfarande. Vidare behandlar vi vad som sker för de 

inblandade parterna och vilka rättigheter och skyldigheter varje inblandad part har under 

förfarandet. I kapitel 4 har vi redogjort för den information om företagsrekonstruktion samt 

vad ett förfarande innebär för rekonstruktionens parter och vilka rättigheter och skyldigheter 

som följer av beslutet. 

 

I kapitel 5 behandlar vi de delar inom skadeståndsrätten som blir aktuella vid en 

förmögenhetsskada och vad som avgör om någon kan hållas ansvarig vid en sådan skada. 

Vidare har vi i kapitel 6 en analys baserad på den tidigare behandlade informationen. Vi gör 

utredningar av de situationer som kan uppstå vid företagsrekonstruktioner och konkurser, i 

enlighet med uppsatsens frågeställning. Det sista kapitlet är en sammanställning av vad vi 

kommit fram till under analysen och vårt svar till problemformuleringen.  
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2. Aktiebolag 

2.1 Allmänt om aktiebolag 

Aktiebolag är ett hos bolagsverket registrerat bolag som i egenskap av en juridisk person har 

möjlighet att sluta avtal, ha anställda och äga saker. För att registrera ett aktiebolag krävs en 

kapitalinsats erlagd av en eller flera personer. Storleken på insatsen skiljer sig beroende på 

huruvida aktiebolaget ska vara publikt, och alltså handlas på den öppna marknaden, eller 

privat och således inte handlas över finansiella instrument. Den grundläggande tanken med 

ett aktiebolag är att en fysisk person kan förlora de pengar som investerats i ett bolag men inte 

mer. Det föreligger alltså vanligen inget personligt betalningsansvar för ägare av ett aktiebolag 

men det kan uppstå i specifika situationer.1 

2.2 Ledningens illojala handlande 

2.2.1 Lagens tillämpningsområden 

Aktiebolagslag (2005:551), 29 kap. 1 § behandlar situationer där en person i ett bolags 

ledning, handlat mot bolagets och utomstående parters intressen. Paragrafen görs gällande i 

situationer när en handling motstrider aktiebolagslagens2 bestämmelser och handlingen varit 

uppsåtlig eller oaktsam.3 Vi kommer endast behandla information om det externa ansvaret 

gentemot tredje man och borgenär inom denna lag. 

2.2.2 Ansvaret gentemot tredje man och borgenär 

Föreligger adekvat kausalitet (se 5.2.3) finns det möjlighet för en borgenär eller tredje man att 

rikta ett skadeståndsanspråk mot den person i ett företags ledning som fattat ett beslut som 

åstadkommit skadan. Personen som utfört en sådan handling uppsåtligt, eller av oaktsamhet, 

ska svara för skadan hen vållat.4 Det torde även finnas grund för ett riktat anspråk även om 

skadan inte uppkommit som en direkt följd av handlingen. Ett exempel torde vara när bolagets 

förmögenhet minskar och borgenärer riskerar att inte få betalt för sina fordringar, på grund av 

                                                 
1 Bolagsverket, Vad är ett aktiebolag? (hämtad 2018-05-11). 
2Även Årsredovisningslag, bolagsordning eller prospektregler i 29 kap. 1 § 2 st. aktiebolagslagen.   
3 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion, s. 37 ff. samt aktiebolagslag 29 kap. 1 §. 
4 A.a. s. 73 f. 
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en handling som strider mot aktiebolagslagen.5 Ansvaret i lagen behandlar således inte själva 

beslutet om företagsrekonstruktion eller konkurs och detta kan inte ligga till grund för en 

skada på grund av ett sådant beslut.6 

2.3 Ytterligare ansvar för ägare och ledning i aktiebolag 

Principalansvaret, arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens handlande, (se vidare i avsnitt 

5.3.3) omfattar även ett aktiebolags ledning. Det är således i enlighet med dessa regler ett 

bolag kan hållas ansvarig för ledningen eller VD:s handlande. Det personliga ansvaret grundar 

sig på en handling som ledamot eller VD utfört utanför sin arbetsbeskrivning. I 

aktiebolagslagens åttonde kapitel om ett bolags ledning föreskrivs även hur ett bolag kan 

undvika bundenhet och ansvar i de fall en styrelseledamot eller VD handlat utanför sin 

behörighet eller befogenhet. Detta torde innebära att den som utfört en sådan handling, kan 

hållas personligen ansvarig mot tredje man med grund i en analog tillämpning av lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 25 §.7 

 

Ytterligare en situation som är intressant för uppsatsen är när styrelsen agerar otillräckligt, i 

samband med kapitalbrist i ett aktiebolag. När en styrelse fått insikt eller har skäl att anta, att 

den undre gränsen av bolagets eget kapital är nådd, ska ett förfarande om att åtgärda problemet 

inledas.8 Underlåter styrelsen att handla i enlighet med dessa bestämmelser blir ledamöterna 

personligen skyldiga att betala9 de fordringar som uppkommit efter den kritiska punkten.10  

 

Utöver de ovan nämnda situationerna kan ett personligt betalningsansvar även uppstå vid så 

kallat medansvar. Det innebär att någon eller några personer blir ansvariga för bolagets 

åtaganden utanför aktiebolagslagens bestämmelser.11 Medansvaret, som är 

författningsreglerat, kan föreligga vid försumlighet vid hanteringen av skatter och avgifter.12 

Detta gäller en person som haft ett bestämmande inflytande i bolaget och varit grovt culpös.13 

Även underlåtenhet vid insändandet av årsredovisningen kan göra styrelseledamöter och VD 

                                                 
5  A.a. s. 82 f. 
6 Se aktiebolagslag samt årsredovisningslag. 
7 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, s. 246 ff. 
8 Se aktiebolagslag 25 kap. 13–20 §§. 
9 Det handlar alltså inte om ett skadestånd utan en ren ersättningsskyldighet.  
10 Se aktiebolagslag 25 kap. 18 § samt Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, s. 344. 
11 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, s. 350. 
12 Detta kallas även företrädaransvar och regleras i skatteförfarandelagen 59 kap. 12 §. 
13 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, s. 350 f. samt Se NJA 2000 s. 132. 
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solidariskt ansvariga för de förpliktelser bolaget ådragits.14 En ansvarsgrund återfinns i 

miljöbalken (1998:808), 32 kap. där en verksamhetsutövare, eller moderbolag, kan hållas 

ansvarig för en miljöförorening.15 När det gäller moderbolagets ansvar kan det föreligga även 

vid avtal om borgensåtaganden16 eller situationer där stora bolag “gömmer sig” bakom ett 

mindre bolag som saknar kapital för att ersätta en uppkommen skada.17  

                                                 
14 Se årsredovisningslag 8 kap. 12 §. 
15 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, s. 351 f. 
16 Se NJA 1995 s. 586. 
17 Se NJA 2005 s. 608. 
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3. Konkurs 

3.1 Allmänt om konkurs 

Om en gäldenär är oförmögen att betala sina fordringar och denna oförmåga inte är tillfällig 

kan ansökan om konkurs göras till tingsrätten. Om ansökan inkommer till tingsrätten från 

gäldenären och denne förklarar sig vara på obestånd samt bifogar en förteckning av boets 

tillgångar och skulder, ska tingsrätten fastställa konkursen.18 Ansökan om konkurs kan även 

göras av en borgenär som har en fordran gentemot gäldenären. När ansökan inges av en 

borgenär ska de omständigheter yrkandet grundas på, bifogas tillsammans med uppgifter om 

borgenärens fordran.19 Om beslut fattas att en gäldenär ska försättas i konkurs förlorar 

gäldenärens ledningsorgan rådigheten över alla tillgångar, som omhändertas för 

borgenärernas räkning av konkursboet.20 

 

Konkursboet företräds av en konkursförvaltare som tillsätts av tingsrätten. 

Konkursförvaltarens uppgift är att utreda gäldenärens ekonomiska förhållanden, för att sedan 

upprätta en bouppteckning. All förvaltning av boet står under tillsyn av 

Kronofogdemyndigheten.21 

 

Under 2017 genomfördes 6 394 företagskonkurser i Sverige, vilket resulterade i att 17 485 

anställda miste sina jobb.22 Generellt brukar utdelningen till oprioriterade borgenärer vid 

konkurs utgöra mindre än tio procent av det ursprungliga fordringsbeloppet. Resterande del 

av fordringen förfaller i samband med att gäldenären som juridisk person upplöses.23 

3.2 Syftet med lagen 

Konkurslagstiftningens syfte nämns inte uttryckligen i konkurslagen och från förarbetena 

finns inget uttalat syfte. Det finns en något uppenbar marknadsekonomisk aspekt, att företag 

som har en negativ verkan på marknaden, inte ska få vara aktiva aktörer. Förutom den 

marknadsekonomiska aspekten, har även konkurslagen som uppgift att skydda borgenärerna 

                                                 
18 Se konkurslag 2 kap. 3 §. 
19 Se konkurslag 2 kap. 4 §. 
20 Se konkurslag 3 kap. 1 §. 
21 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 95. 
22 Se bilaga 1. 
23 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 199-210. 
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och minimera deras förluster.24 Ett tecken på detta är att i samband med 1975 års reform av 

konkurslagen förbättrades borgenärernas möjlighet till återvinning av illojala dispositioner av 

tillgångar.25 

3.3 Rekvisit för konkursförfarandet 

Ett rekvisit för att ett beslut om konkurs ska övervägas är att gäldenären är på obestånd. 

Begreppet obestånd innebär att en gäldenär inte har förmågan att betala sina skulder och att 

denna oförmåga inte är tillfällig.26 Det är i princip tillräckligt att, när ansökan inges av 

gäldenär, uppgifter om insolvens lämnas. Om gäldenären vitsordar sin insolvens ska denna 

godtas av tingsrätten, förutsatt att “[...]det inte finns särskilda skäl att inte göra det”.27  

3.4 Vem som fattar beslut om ansökan om konkurs 

Innan en ansökan om konkurs inkommer från gäldenären, eller en borgenär, måste det utrönas 

vem eller vilka som är behöriga att ansöka om konkurs. När en borgenär har avsikt att inlämna 

en konkursansökan gentemot gäldenären krävs att borgenären kan styrka sin fordran.28 

Borgenärens behörighet att försätta gäldenären i konkurs kan även grundas på att domstolen 

fastställer borgenärens fordran gentemot gäldenären.29 

 

Det finns två konkurshinder när en borgenär inte är behörig att ansöka om en gäldenärs 

konkurs. Ett konkurshinder gäller i de fall en borgenär besitter panträtt eller annan säkerhet i 

egendom tillhörande gäldenären. För att detta konkurshinder ska gälla måste gäldenären 

bevisa att säkerheten täcker hela borgenärens fordran samt att säkerheten är skyddad från 

återvinning30. Det andra konkurshindret uppstår när gäldenären är föremål för en pågående 

företagsrekonstruktion. Under perioden som en företagsrekonstruktion pågår kommer 

ansökan om konkurs att läggas vilande. Undantag från detta konkurshinder finns om särskilda 

skäl föreligger att borgenärens rätt allvarligt äventyras.31 

 

                                                 
24 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 25. 
25 Se prop. 1986/87:90, s. 94. 
26 Se konkurslag 1 kap. 2 §. 
27 Se konkurslag 2 kap. 7 §. 
28 Se konkurslag 2 kap. 6 § 3 st. 
29 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 48 f. 
30 En utbetalning för en fordran skall återgå till konkursboet se även konkurslag 4 kap. 5 §. 
31 Se konkurslag 2 kap. 10 och 10 a § samt Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 50 f. 
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När gäldenären själv ansöker om konkurs är bolagets styrelse, verkställande direktör eller 

särskild firmatecknare behörig att inge ansökan till tingsrätten. I samband med ansökan ska 

ett registreringsbevis bifogas som kungör behöriga firmatecknare. En ansökan som inges av 

en VD eller särskild firmatecknare är gällande även om inget beslut tagits av styrelsen. I 

rättsfallet NJA 2012 s. 97 ansökte en särskild firmatecknare om att försätta bolaget i konkurs 

utan att något beslut tagits av styrelsen. Bolaget yrkade att den särskilda firmatecknaren agerat 

utanför sin befogenhet, men HD lämnade målet utan bifall till deras talan då denna 

befogenhetsöverskridelse inte var känd för tingsrätten vid beslutet. HD meddelade att det som 

krävs för att upphäva konkursen är att bevisa bolagets solvens.32 

3.5 Konkursförvaltaren 

3.5.1 Hur tillsättning av konkursförvaltare sker 

När beslut om konkurs fattats ska tingsrätten, så snart det kan ske, utse minst en 

konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är ensam ansvarig för att konkursutredningen sker och 

förvaltarens huvuduppgifter kommer att beskrivas i avsnitt 3.5.2. Konkursförvaltaren tar över 

gäldenärens roll i konkursboet och agerar som den enda operativt verksamma.33 På grund av 

rollens komplexitet uppställes kraven att “[...]en konkursförvaltare ska ha den särskilda insikt 

och erfarenhet som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget”34. Av 

förarbeten att döma krävs, för att anförtros rollen som konkursförvaltare, att personen ska ha 

specialiserat sig på konkursförvaltning.35 

 

3.5.2 Konkursförvaltares huvuduppgifter och ansvar 

Konkursförvaltarens uppgift är att tillvarata borgenärernas gemensamma rätt samt göra det 

som krävs för att främja en gynnsam och effektiv avveckling av boet.36 Förvaltaren ska 

dessutom så snart det är möjligt upprätta en bouppteckning där konkursboets tillgångar tas 

upp. Bouppteckningen ska ges in till rätten och tillsynsmyndigheten.37 Jämte bouppteckningen 

                                                 
32 Se konkurslag 2 kap. 22 § samt NJA 2012 s. 97. 
33 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 90 f. 
34 Se konkurslag 7 kap. 1 §. 
35 Se prop. 1978/79:105, s. 156. 
36 Se konkurslag 7 kap. 8 § 1 st. 
37 Se konkurslag 7 kap. 13 §. 
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ska även en förvaltarberättelse upprättas. I förvaltarberättelsen anges orsakerna till 

gäldenärens obestånd och, om möjligt, vid vilken tidpunkt obeståndet inträtt.38 

 

Utöver ovanstående procedurer kan verksamheten i en konkurs delas in i två huvuduppgifter. 

Den första uppgiften är att den förmögenhetsmassa som gäldenären förlorat rådigheten över, 

ska realiseras till likvida medel. Konkursboets egendom ska säljas så snart det lämpligen kan 

ske, med undantag för vissa situationer.39 I de fall konkursen rör en juridisk person, kan 

rörelsen fortsätta tills den kan säljas som en enhet. Rörelsen får dock fortsätta i maximalt 12 

månader.40 

 

Den andra uppgiften är att dessa nyligen realiserade medel ska fördelas och delas ut till 

rättmätiga borgenärer.41 Vilka borgenärer som är rättmätiga till utdelning samt vilken ordning 

utdelning ges behandlas i avsnitt 3.6. En konkursförvaltare besitter inte enbart rollen som just 

konkursförvaltare, utan agerar även som ensam företrädare för konkursboet, eftersom de 

ursprungliga företrädarna förlorat rådigheten i samband med konkursbeslutet.42  

 

En konkursförvaltares åligganden enligt lag är “att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt 

och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av 

boet”.43 Om konkursförvaltaren uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar skada till boet, ska 

hen ersätta skadan.44 Detta skadeståndsansvar omfattar, förutom personskada och sakskada, 

även ren förmögenhetsskada. En konkursförvaltare kan bli skyldig att betala skadestånd för 

ren förmögenhetsskada utan att något brott förelegat.45 Se exempelvis NJA 1996 s. 700 där en 

konkursförvaltare blev skadeståndsskyldig efter obehörig försäljning av tredje mans egendom 

i en konkurs.  

                                                 
38 Se konkurslag 7 kap. 15 §. 
39 Se konkurslag 8 kap. 1 §. 
40 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 178 f. 
41 A.a. s. 36 ff. 
42 Se konkurslag 7 kap. 8 §. 
43 Se konkurslag 7 kap. 8 § 1 st. 
44 Se konkurslag 17 kap. 1 §. 
45 Karlsson-Tuula, Marie, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 119 f. samt skadeståndslag, 2 

kap. 2 §. 
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3.6 Förutsättningar för att en borgenär ska få utdelning för sin fordran 

Förutsättningarna för att få utdelning för sin fordran vid en konkurs är att det rör sig om en 

konkursfordran. För att den ska räknas som en konkursfordran ska den ha uppkommit innan 

konkursbeslutet meddelats.46 Att en borgenär besitter en konkursfordran gentemot 

konkursboet behöver däremot inte betyda att borgenären kommer att vara berättigad till 

utdelning. Utöver konkursfordringar finns även konkurs- och massakostnader samt 

gäldenärsfordringar.47 

 

Konkurskostnader är kostnader som uppstår i samband med konkursförfarandet, såsom 

förvaltararvode och tillsynsavgift.48 Massakostnader kan exempelvis bestå av löpande 

förvaltningskostnader.49 Konkurskostnader har allra högsta prioritet vid utdelning av 

konkursboets medel och först när konkurskostnader till fullo betalts kan utbetalning för 

massakostnader ske.50  

 

När konkurs- och massakostnader till fullo betalats, blir utdelning aktuellt för borgenärernas 

konkursfordringar. Det finns olika kategorier av konkursfordringar och fordringens prioritet 

vid utdelning baseras på vilken kategori den tillhör. Denna turordning regleras i 

förmånsrättslag (1970:979), där förmånsrätterna delas in i allmänna eller särskilda 

förmånsrätter. Särskilda förmånsrätter består huvudsakligen av fordringar med säkerhet i 

form av panträtt. Allmänna förmånsrätter är prioriterade fordringar som inte har någon 

panträtt, exempelvis löner och pensioner.51 Särskilda förmånsrätter prioriteras framför 

allmänna förmånsrätter med undantag för superförmånsrätter, som definieras i 10 § 

förmånsrättslagen.52 

 

De konkursfordringar som ej är förmånsberättigade kallas för oprioriterade fordringar. Dessa 

fordringar har inbördes lika rätt och dess borgenärer kommer alla att erhålla samma 

procentuella utdelning av fordringens totalbelopp.53 Under oprioriterade fordringar i 

turordningen finns även efterställda fordringar, fordringar med solidariskt betalningsansvar 

                                                 
46 Se konkurslag 5 kap. 1 § KL. 
47 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 189 f. 
48 Se konkurslag 14 kap. 1 §. 
49 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 270 f. 
50 A.a. s. 251 f. samt konkurslag (1987:672), 14 kap. 2 §.  
51 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 199–210. 
52 A.a. s. 199–210. 
53 A.a. s. 210 samt förmånsrättslagen 18 §. 
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och ränta och diskontering. För att få utdelning för någon av dessa tre fordringar, krävs att 

konkursboet har möjlighet att utge full betalning av samtliga oprioriterade fordringar.54 

3.7 Ackord vid konkurs 

Om beslut om bevakningsförfarande55 tagits uppstår möjligheten till ackord. Ackord är en 

möjlighet för gäldenären att komma överens med borgenärerna och därmed avsluta en konkurs 

genom nedläggning. En nedläggning innebär att konkursförfarandet avslutas och att 

gäldenären eventuellt kan återuppta sin verksamhet. Efter nedläggning försätts gäldenären i 

likvidation och beroende på den ekonomiska situationen finns möjligheten för verksamheten 

att återupptas.56  

 

Ackord delas in i två huvudkategorier; frivilliga ackord och tvångsackord. Frivilliga ackord 

är uppgörelser med en eller flera borgenärer. Vid frivilliga ackord finns ingen speciell 

lagstiftning, utan avtalsrättsliga principer gäller. Frivilliga ackord är inte offentliga, vilket 

innebär att gäldenärsföretagets renommé inte skadas i lika stor utsträckning som vid 

tvångsackord, som är offentligt. Tvångsackord regleras i konkurslagen och kräver att en 

kvalificerad majoritet av borgenärerna ska samtycka till ett ackordsförslag. Om ackordet 

fastställs är det gällande för samtliga borgenärer.57 Den vanligaste formen av ackord innebär 

att en viss procent av borgenärernas fordringar skrivs ned. Innan egendom återställs till 

gäldenären ska egendom tas ut ur boet för täckning av konkurskostnader och 

förmånsberättigade fordringar.58  

3.8 Avslut av konkurs 

En konkurs kan avslutas på tre olika sätt; avskrivning på grund av att konkursboets tillgångar 

ej täcker de konkurskostnader som uppstått eller beräknas uppstå. Konkursen läggs ned efter 

att en frivillig uppgörelse eller ackord mellan gäldenären och borgenärerna upprättas, eller att 

utdelning av konkursboets tillgångar sker.59   

                                                 
54 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 211–218. 
55 Förfarande som beslutas av tingsrätten i de fall fordringar utan förmånsrätt antas erhålla utdelning, i enlighet med 

konkurslag (1987:672), 9 kap. 1 §. 
56 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 275 f. samt aktiebolagslag (2005:551) 25 kap. 

51 §. 
57 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 277 ff. 
58 Se konkurslag 12 kap. 24 §. 
59 Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 273 ff. 
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4. Företagsrekonstruktion  

4.1 Allmänt om företagsrekonstruktion  

1 september 1996 infördes lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) i Sverige. 

Lagstiftningens syfte är att minska antalet företagskonkurser genom att ge bolag med 

betalningssvårigheter, med en i grunden lönsam affärsidé, en nystart.60 De bolag som undantas 

möjlighet till företagsrekonstruktion är, enligt 1 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion 

“[...]bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, 

värdepappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral […] Gäldenärer i vars 

verksamhet staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en 

kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande […] finansiellt institut eller 

holdingföretag som är försatt i resolution”.61 Under 2015 genomfördes 191 

företagsrekonstruktioner i Sverige, varav 48 % lyckades. Med lyckades menas att företagen 

varit aktiva i minst ett år efter utförd rekonstruktion.62  

4.2 Syftet med lagen 

En gäldenär med betalningssvårigheter ska ges möjlighet till rekonstruktion för att lösa sina 

ekonomiska problem.63 Rekonstruktionen ger gäldenären, med hjälp av en tilldelad 

rekonstruktör, möjligheten att lösa sina ekonomiska problem genom exempelvis ackord eller 

kvittning. Under den normalt sett tre månader långa perioden, skyddas gäldenären mot delar 

av borgenärernas möjliga handlingar som aktualiseras genom utebliven betalning och kan 

även få rätten att uppta nya krediter. 64 

                                                 
60 Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s.41 ff. 
61 Se lag om företagsrekonstruktion, 1 kap. 3 §. 
62 Se Bilaga 2. 
63 Se prop. 1995/96:5, s. 169. 
64 Se lag om företagsrekonstruktion 2 kap. 17 §, 4 kap. 8 §. samt Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, 

Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 43 f. 
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4.3 Vilka kan bli föremål för en företagsrekonstruktion? 

4.3.1 Vad anses som betalningssvårigheter  

I lagen om företagsrekonstruktions första paragraf listas de första rekvisiten för 

genomförandet av en rekonstruktion, “En näringsidkare som har betalningssvårigheter”. 

Betalningssvårigheter kan anses uppkomna när gäldenären är illikvid och således saknar 

tillräckliga kontanta medel för att betala sina förfallna skulder.65 I lagens proposition beskrivs 

kontanta medel som faktiska pengar på kontot eller tillgångar som utan svårigheter kan 

omvandlas till sådana.66  

4.3.2 Näringsidkarbegreppet 

För att en gäldenär ska ges möjlighet till företagsrekonstruktion krävs, utöver 

betalningssvårigheter, att gäldenären är en näringsidkare. I lagens proposition beskrivs att 

näringsidkarbegreppet ska tolkas vidsträckt. Näringsverksamheten ska utövas aktivt men utan 

krav på att det ska vara gäldenärens huvudsakliga inkomst och syssla. De som tidigare utövat 

verksamhet omfattas inte av lagen.67 Det finns inget krav på storleken av företaget, utan lagen 

är gällande för såväl enmansföretagare som stora bolag. Det finns inga specifika krav på 

verksamhetens bolagsform och inte heller gäldenärens nationalitet. Ett utländskt företag kan 

således bli föremål för en företagsrekonstruktion, om bolagets styrelse har sitt säte i Sverige.68 

 

Avseende vilka som anses uppfylla kraven som näringsidkare, har det gjorts ett antal 

prövningar i domstol. I RH 1998:79 lämnades en ansökan utan bifall då bolaget inte ansågs 

utöva sin verksamhet aktivt. Anledningen var att bolaget överlåtit verksamheten till ett annat 

bolag.69 1996 bifölls en bostadsrättsförenings ansökan om rekonstruktion, 

bostadsrättsföreningar kan således anses vara näringsidkare som bedriver en aktiv 

näringsverksamhet.70 Även en golfklubb, som ideell förening, fick bifall på sin ansökan 

eftersom det framkom av klubbens verksamhet att den var av ekonomisk karaktär.71 

                                                 
65 Se lag om företagsrekonstruktion 1 kap. 1 §.   
66 Se prop. 1995/96:5, s. 180. 
67 A.a. s. 63–64. 
68 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 38. 
69 Se svea hovrätt referat RH 1998:79. 
70 Se svea hovrätts beslut, 1996, Ärende Ä 5005/96. 
71 Se hovrätten över Skåne och Blekinge, 2008, ÖÄ 2560–08. 



 

 

15 

4.4 Att ansöka om företagsrekonstruktion 

4.4.1 Ansökan 

En ansökan om företagsrekonstruktion kan göras av såväl borgenär som ett bolags ledande 

organ. Ansökan ska göras hos den tingsrätt gäldenären svarar för övriga tvister gällande 

betalningsskyldighet och i ansökan ska de omständigheter som gör rätten behörig styrkas. En 

borgenärs ansökan kräver, utöver det ovan nämnda, ett bifall från gäldenären då en 

företagsrekonstruktion bygger på gäldenärens frivillighet att förändra och rekonstruera sitt 

företag. Det ska även föreligga bevis på ett fordringsförhållande mellan den ansökande 

borgenären och gäldenären.72 Vid flera ansökningar om företagsrekonstruktion gällande 

samma gäldenär, kommer de frågor som är beroende av tid beräknas från den först ingivna 

ansökan, oavsett vilken av ansökningarna som vinner bifall.73  

4.4.2 Vad händer efter ett beslut om företagsrekonstruktion 

Efter att tingsrätten beslutat om företagsrekonstruktion tilldelas gäldenären en rekonstruktör. 

Eftersom gäldenären trots rekonstruktionen äger rätt att förfoga över sina tillgångar, har 

gäldenären ett antal skyldigheter mot rekonstruktören.74 Det första är 

upplysningsskyldigheten. Gäldenären ska ge rekonstruktören upplysningar om all den 

information och de handlingar som kan vara av betydelse för verksamhetens rekonstruktion.75 

Lagen kräver också att gäldenären i viktigare beslut, utöver den normala affärsverksamheten, 

måste ha rekonstruktörens samtycke. Gäldenären kan således inte betala skulder som 

uppkommit innan företagsrekonstruktionen påbörjats, åta sig nya förpliktelser eller göra några 

stora förändringar i bolaget utan att rekonstruktören rådfrågas och godkänner handlingen. 

Gäldenären får även, i samband med beslutet om rekonstruktion, en lydnadsplikt gentemot 

rekonstruktören. Det ger rekonstruktören möjlighet att genomföra rekonstruktionen på sina 

villkor och ges rätten att fatta beslut trots motstridigheter från gäldenären.76   

                                                 
72 Se prop. 1995/96:5 s. 175 f. samt s. 178. 
73 A.a. s. 182 f. 
74 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 96 ff. 
75 Se lag om företagsrekonstruktion 2 kap. 14 §. 
76 Se prop. 1995/96:5, s. 191 f. 
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4.5 Rekonstruktionens parter utöver gäldenären 

4.5.1 Borgenären 

I lagen om företagsrekonstruktion finns ett antal bestämmelser som är riktade mot 

borgenärerna i ett rekonstruktionsförfarande. Efter en eventuell ansökan om rekonstruktion, 

beslutar tingsrätten om en tidpunkt för ett borgenärssammanträde som ska hållas senast tre 

veckor efter beslut om rekonstruktion.77 Under sammanträdet ges borgenärerna stort 

inflytande och möjlighet att granska gäldenärens ekonomi samt utse en borgenärskommitté.78 

Borgenärskommittén ska bestå av max tre personer och om gäldenären, under det senaste 

räkenskapsåret, haft ett genomsnitt på minst 25 anställda kan även dessa representeras av en 

ytterligare person i kommittén. I väsentliga frågor har rekonstruktören en skyldighet att 

samråda med borgenärskommittén.79 

4.5.2 Rekonstruktören 

4.5.2.1 Vem är rekonstruktören? 

Som tidigare nämnts ska vid en ansökan om företagsrekonstruktion, den sökande ange ett 

förslag till lämplig rekonstruktör.80 Det kan, i de fall då gäldenären bedriver en stor och 

komplicerad verksamhet, utses fler än en rekonstruktör.81 Allt för att bidra med maximal 

kunskap och kompetens för att hjälpa företaget. 82  

 

En rekonstruktör kan ha bakgrund från olika formella utbildningar. Det finns inget krav på 

specifik utbildning utan snarare att den utsedde har borgenärernas förtroende och 

kompetensen att hjälpa bolaget. Det torde vara högst olämpligt med en rekonstruktör som 

sedan tidigare är involverad i gäldenärens verksamhet alternativt är anställd vid 

kronofogdemyndigheten eller domstol.83 Den person som utses till rekonstruktör har en 

skyldighet att underrätta gäldenärens kända borgenärer om beslutet samt informera dessa om 

                                                 
77 Se lag om företagsrekonstruktion 2 kap. 10 § 2 st. samt 2 kap. 16 § 1 st.  
78 Se prop. 1995/96:5, s. 192. 
79 A.a. s. 193 samt lag om företagsrekonstruktion 2 kap. 16 § 3 st. 
80 Se prop. 1995/96:5, s. 178 f. 
81 Se lag om företagsrekonstruktion 2 kap. 10 § 1 st.  
82 Se prop. 1995/96:5, s. 113 f. 
83 A.a. s. 184 f. samt Mellqvist, Mikael & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 297 ff. 
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gäldenärens grundläggande räkenskaper. Det ska framgå information om orsaken till 

gäldenärens betalningssvårigheter och hur verksamheten kan rekonstrueras.84 

4.5.2.2 Rekonstruktörens ansvar 

Rekonstruktörens ansvar är inte stadgat i lagen om företagsrekonstruktion. Ansvaret kan 

handla om skador som uppkommer för dels gäldenären men även för borgenärer och tredje 

man. Utan reglering i lag lämnas ansvarsbedömningen till rättstillämpningen för avgörande. 

Enligt Hellner och Mellqvist kan det finnas skäl för att tillämpa konkursförvaltarens 

ansvarsregler med culpaansvar, även för en företagsrekonstruktör.85 Det finns även förslag i 

SOU 2010:2 samt SOU 2016:72 om ett sådant tillämpande, någon lagstiftning har dock inte 

skett.86 

4.6 Rättsverkningar av ett beslut 

4.6.1 Verkställighetsförbudet 

Under pågående rekonstruktion får en verkställighet enligt utsökningsbalken (1981:774), inte 

äga rum. Det får således inte ske utmätning av bolagets tillgångar och en borgenär med 

återtagandeförbehåll mot gäldenären kan inte åberopa denna rätt. Det finns undantag för 

borgenärer som exempelvis har säkerställda fordringar genom handpanträtt eller fordran 

gällande underhållsbidrag.87  

 

I de fall borgenärerna anser att det finns en risk med företagsrekonstruktionen, har de 

möjlighet ansöka om en mer lämplig åtgärd för att bevara sin rätt. En sådan risk kan 

exempelvis vara att gäldenären säljer av tillgångar som är bundna av leasingavtal. Domstolen 

kan besluta om åtgärder som vite eller särskild förvaltning av de specifika tillgångarna. Det 

torde också vara möjligt för en domstol att häva beslutet om rekonstruktion och försätta 

gäldenären i konkurs.88 

                                                 
84 Se prop. 1995/96:5, s. 186 f. 
85 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 103. 
86 Se SOU 2010:2 s. 263 ff. samt SOU 2016:72, del 2, s. 225 ff. 
87 Se prop. 1995/96:5, s. 74 ff. 
88 Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 108 ff. samt prop. 1995/96:5, 

s. 74 ff. 
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4.6.2 Gäldenärens avtal 

Vid en företagsrekonstruktion är gäldenärens avtal av stor vikt för bolagets framtid. Det bör 

skiljas på de avtal som gäldenären ingått före och efter beslutet om rekonstruktion.89 

Fordringar som träffas under ett rekonstruktionsförfarande har en superförmånsrätt och alltså 

företräde till gäldenärens tillgångar i en situation då rekonstruktionen följs av en konkurs.90 

 

Ett avtal gäldenären ingått innan beslutet om rekonstruktion fattats ska, om gäldenären vill 

det, fortlöpa. Detta grundar sig i att det anses orimligt att en avtalspart till bolaget, har 

möjlighet att häva ett avtal på grund av dröjsmål eller utebliven betalning. Om en sådan 

hävning skulle vara tillåten, ökar risken för en misslyckad rekonstruktion, eftersom de tidigare 

ingångna avtalen är viktiga tillgångar för ett bolag i en rekonstruktionsfas.91 En hävning, på 

grund av fel i prestation, är däremot fortfarande en giltig grund.92 De är inte ovanligt att 

grunderna för hävning är reglerade i avtalet men utöver dessa är köplagen (1990:931) 62 § 

tillämplig. Denna paragraf hanterar den situation som uppkommer om en av parterna vill häva 

avtalet på grund av att de, med säkerhet, vet att avtalsbrott kommer att ske. Regeln ger däremot 

gäldenären möjlighet att, med hjälp av en godtagbar säkerhet, förklara hävningen utan verkan. 

En sådan säkerhet skulle exempelvis kunna vara en förskottsbetalning för en order från 

gäldenären.93  

 

Skulle fallet vara som ovan beskrivet, att gäldenären kräver att ett avtal med en borgenär 

fortskrider, ska det inte finnas några ytterligare risker för borgenären.94 Detta innebär att, om 

gäldenären inte fullgör sina prestationer enligt avtalet, undantas borgenären från sina 

förpliktelser. En borgenär har även rätten att, vid leverans av en vara efter påbörjandet av en 

företagsrekonstruktion, ta tillbaka varan om inte betalning erlagts. Skulle köparen erlägga 

köpeskillingen direkt så försvinner denna rättighet för borgenären.95 

                                                 
89 Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 120. 
90 Se prop. 1995/96:5, s 130. 
91 A.a. s. 196 ff. 
92 A.a. s. 197. 
93 A.a. s. 200 samt Hellners, Trygve & Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 126 ff.  
94 Se prop. 1995/96:5, s. 199. 
95 A.a. s. 200. 
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4.6.3 Lönegaranti 

I samband med ändringen av lönegarantilagen (1992:497) år 2005 blev lönegarantin tillämplig 

även vid företagsrekonstruktion. Garantin täcker fordran på lön samt annan ersättning och 

pension som en arbetstagare haft rätt till vid konkurs enligt förmånsrättslagen.96 Utbetalning 

av lönegarantimedel sker av länsstyrelsen. De har dock endast rollen som utbetalare och fattar 

inga beslut om när lönegaranti ska utges.97 Det beslutet fattas av rekonstruktören i enlighet 

med lönegarantilagen. Det sker i vissa fall, när utbetalningen skett felaktigt, att länsstyrelsen 

blir ansvarig för indrivning av statens fordran som har superförmånsrätt.98 

4.6.4 Offentligt ackord 

Ett offentligt ackord är ett avtal som sluts mellan majoriteten av borgenärerna och gäldenären. 

Ett sådant avtal binder även minoriteten av borgenärerna till avtalet och förpliktigar dessa att 

följa det som överenskommits.99 Vad som sker vid ett avtal om offentligt ackord är att 

borgenärerna gör en procentuell nedsättning av sina fordringar gentemot gäldenären. Syftet är 

att gemensamt finna en lösning på gäldenärens obestånd för att dennes verksamhet ska kunna 

fortlöpa. För att ett offentligt ackord ska bli aktuellt krävs att borgenärsmajoriteten erbjuder 

gäldenären en nedsättning med minst 25 % av sina fordringar. Det finns dock möjlighet till en 

lägre procentsats om det föreligger särskilda skäl eller att samtliga kända borgenärer 

godkänner ett sådant avtal.100  

4.6.5 Kvittning 

I ett rekonstruktionsförfarande finns det möjlighet till kvittning. Kvittning ses som en 

betalning och innebär att gäldenären använder en jämförbar fordran hos en borgenär som 

betalning. För att kvittning ska bli möjlig krävs att gäldenärens fordran mot borgenären är 

gällande, alltså skulle kunna indrivas hos domstol, samt att den inte har en karaktär som strider 

mot regler om kvittning, exempelvis att den är en lönefordran.101 I övrigt föreligger ett krav 

att borgenärens fordran ska ha uppkommit före beslutet om rekonstruktion. Kvittning får 

således inte användas på skulder som uppkommit under förfarandet.102   

                                                 
96 Se prop. 2004/05:57, s. 1. 
97 Persson, Annina H. & Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 148 samt prop. 1991/92:139, 

s. 39 ff. 
98 Se avsnitt 4.6.2. 
99 Se prop. 1995/96:5, s. 115. 
100 A.a. s. 115 ff. 
101 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, s.103 ff. samt lag om arbetsgivares kvittningsrätt. 
102 Se prop. 1995/96:5, s. 84 samt Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, s. 103 ff.  
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5. Skadestånd 

5.1 Allmänt om skadestånd 

Skadestånd är ett uttryck som används väldigt allmänt. Det handlar om att någon som 

åstadkommit skada ska ersätta denna, vilket gör att den skadelidande hamnar i en situation 

som om skadan aldrig skett.103 De grundläggande bestämmelserna om skadestånd behandlas 

i skadeståndslagen, som sedan utvecklats genom rättspraxis. I konkurs och 

företagsrekonstruktion är i princip den enda skada som kan uppkomma en ren 

förmögenhetsskada104. Med anledning till detta kommer endast denna aspekten behandlas 

vidare. 

5.2 Vad krävs för att skadeståndsskyldighet ska föreligga? 

5.2.1 Culpa 

Ren förmögenhetsskada uppkommer frekvent i dagens samhälle. Ett exempel är när ett bolag 

som genom att konkurrera vinner andelar på en marknad, minskar intäkterna för det bolag 

som mister dessa andelar. Detta är en typ av förmögenhetsskada som inte är 

skadeståndsgrundande i svensk rätt. I skadeståndslagen har en snäv gränsdragning gjorts, 

endast de rena förmögenhetsskador som uppkommit genom brott är grundande för 

skadeståndsskyldighet. Denna reglering ska dock ej tolkas e contrario utan möjlighet till 

skadestånd kan förekomma även i situationer utan brottslig handling.105  

 

Rena förmögenhetsskador behandlas även delvis i speciallagstiftning i svensk rätt. I bland 

annat immaterialrättslig och konkurrensrättslig lagstiftning återfinns grunder för skadestånd 

vid ren förmögenhetsskada.106 De situationer som uppkommer i sådan lagstiftning stadgar 

handlingen som straffbar för att sedan ligga till grund för skadestånd i enlighet med den 

skadeståndsrättsliga lagstiftningen. Alternativet är att speciallagstiftningen innehåller 

speciella grunder för skadestånd för handlingen.107 

                                                 
103 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 23. 
104 Se avsnitt 5.3.1. 
105 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 62 f. samt skadeståndslag, 2 kap. 2 §. 
106 Se konkurslag 17 kap. samt lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 7 kap. 
107 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 66. 
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Straffbara gärningar definieras i den svenska rätten av brottsbalken.108 Det krävs, om inget 

annat föreskrivs, uppsåt för att en handling ska anses brottslig.109 Det förekommer dock 

situationer då oaktsamt handlande är grund för att brott ska anses föreligga.110 De tre typer av 

uppsåt, där ett måste föreligga, är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt.111   

 

Avsiktsuppsåt kräver att skadevållaren haft för åsikt att åstadkomma en skada med sin 

handling. Insiktsuppsåt blir aktuellt då den skadevållande har för avsikt att åstadkomma något, 

men vet eller bör vetat att även en annan skada kommer att uppkomma på grund av dennes 

handlande.112 Likgiltighetsuppsåtet blir aktuellt i de fall någon handlat med medvetenheten 

att det kan uppkomma en skada men varit likgiltig till detta.113 

 

Gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet har många gånger prövats i svensk domstol. 

Det som skapat den största klarheten för gränsdragningen torde vara NJA 2004 s. 176. Målet 

handlar om en man bärande på sjukdomen HIV och trots detta haft oskyddat samlag med tio 

personer. Den avgörande faktorn torde slutligen vara gärningsmannens inställning och attityd 

till följden av dennes handlande.114 

5.2.2 Culpa in contrahendo 

Culpa in contrahendo är ingenting som uttryckligen regleras i svensk lag utan är endast en 

ansedd rättsregel. Syftet är att reglera ansvaret för parternas handlande under en 

avtalsförhandling där ett avtal ej kommer till stånd. Det handlar således om att skydda en part 

som ådragit sig kostnader, och möjligtvis avböjt andra anbud, för en part som inte förhandlar 

med syftet att faktiskt ingå avtal.115  

5.2.3 Orsakssambandet 

Inom skadeståndsrätten är en viktig beståndsdel orsakssambandet. Det har till och med uttalats 

av HD att adekvat kausalitet är en förutsättning för skadestånd.116 Det ska således föreligga 

                                                 
108 Se brottsbalk 1 kap. 1 §. 
109 A.a. 1 kap. 2 §. 
110 A.a. 3 kap. 7 §. 
111 Karlsson-Tuula, Marie, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 238 f. 
112 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 142 f. 
113 Ulväng, Magnus, Likgiltighetsuppsåt, s.1.  
114 Se NJA 2004 s. 176. 
115 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s. 76 f. 
116 Se NJA 1993 s. 41, I & II. 
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ett direkt samband mellan den culpösa, eller vårdslösa, handlingen och den uppkomna 

skadan.117 Det torde dock inte finnas några krav på att den vållande handlingen varit 

huvudsaklig orsak till skadan utan endast en bidragande faktor.118 

 

Kausaliteten mellan en handling och en skada beskrivs enklast genom ett exempel; om en 

person blivit misshandlad och efter några veckor avlider föreligger kausalitet om personen 

dog av skadorna som uppkommit till följd av misshandeln. Om, i samma situation, personen 

avlider men på grund av hjärtsjukdom, föreligger ingen kausalitet. Ett handlande ska alltså 

vara en orsak till skadan. 

 

Även adekvansen är en typ av sambandsbedömning, men till skillnad från kausaliteten 

diskuteras istället huruvida en handling är slumpmässig eller beräkningsbar. Det handlar 

således om att avgöra om påföljden av en handling är en rimlig följd av förfarandet. Det 

kanske mest kända exempel är kusken som kör en vagn med passagerare och somnar. När han 

sover svänger hästen in på fel väg och vagnen blir sedan träffad av blixten som dödar 

passageraren. Det innebär att kausalitet föreligger men adekvansen saknas, eftersom blixten 

inte slog ned i vagnen på grund av att kusken somnade utan samma händelse kunde ha skett 

när kusken var vaken och på rätt väg. Bedömningen av den adekvansen har i rättspraxis gjorts 

i två steg, först en prövning av om typen av skada ligger inom adekvansgränsen och sedan 

huruvida skadan skett på ett adekvat sätt.119 

 

För rena förmögenhetsskador har I NJA 1989 s. 796 frågan om adekvans prövats i högsta 

domstolen. På grund av “osant intygande” som brottslig handling ansåg domstolen att den 

åtalades utfästelse hade adekvat kausalitet med skadan som uppkommit för motparten. Den 

åtalade borde i domstolens mening insett den “uppenbara risken” om att det osanna 

intygandet skulle vilseleda företaget och bringa dem ekonomisk skada.120  

                                                 
117 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 184 ff. 
118 Schultz, Mårten, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation, s. 305. 
119 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 195. 
120 Se NJA 1989 s. 796. 
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5.3 Ren förmögenhetsskada 

5.3.1 Vad är en ren förmögenhetsskada? 

Enligt skadeståndslagens inledande bestämmelser är definitionen av en ren 

förmögenhetsskada en “sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 

lider person- eller sakskada”.121 Det handlar således om exempelvis försämrade intäkter eller 

ökade utgifter, som inte kan härledas till sak- eller personskada. Ett bristfälligt beslut om 

konkurs eller företagsrekonstruktion kan resultera i denna typ av skada.122 

 

En ren förmögenhetsskada skiljer sig från de situationer som uppstår vid person- eller 

sakskada. Även ur parternas, rent ekonomiska, synpunkt skiljer sig situationen på grund av 

parternas försäkringar. Vanligtvis täcker en försäkring, om överhuvudtaget, endast en mindre 

del av en ren förmögenhetsskada. Av denna anledning har ofta en skadelidande mer 

begränsade möjligheter att få ersättning för en sådan skada.123 Det kommer även ske en 

avvägning av parternas intressen om huruvida skadestånd är lämpligt i förhållande till ansvaret 

för de ekonomiska förlusterna. Ekelöf beskriver skadestånd, för ren ekonomisk skada, som ett 

straff som sanktion mot ett av rättsordningen ogillat handlande.124 

5.3.2 Ren förmögenhetsskada utan brott 

5.3.2.1 Rättsläget i området 

Trots ordalydelsen i skadeståndslagen om att skadestånd vid ren förmögenhetsskada kräver 

brott finns det en del gränsfallsområden och undantag.125 Undantagen grundar sig i fall där 

den uppkomna skadan inte klart tillhör någon av de brottsliga handlingar som är listade i 

brottsbalken (1962:700).126 Ett av de första avgörandena om en ren förmögenhetsskada där 

någon blivit skyldig att ersätta skada utan brott är i NJA 1996 s. 700. I rättsfallet blev en 

konkursförvaltare skadeståndsskyldig efter att ha sålt tredje mans egendom i en konkurs, trots 

konkurslagens reglering och allmänna principer om att han saknar rätt att förfoga över sådan 

egendom.127 

                                                 
121 Se skadeståndslag 1 kap. 2 §. 
122 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 61 f. 
123 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 54. 
124 Ekelöf, Per Olof, Valda skrifter 1942–1990, s.16 ff. 
125 Se skadeståndslag 1 kap. 2 §. 
126 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 66 ff. 
127 Se NJA 1996 s. 700. 



 

 

24 

 

Ett annat rättsfall, där skadeståndsansvar ådömts utan straffbart handlande, är NJA 1987 s. 

692. En värderingsman ansågs ha handlat oaktsamt efter att gjort ett betydande fel i 

värderingen av en fastighet. Oaktsamheten skadade inte värderingsmannen eller 

fastighetsägaren utan en tredje part, som fått tillgång till värderingen. Då fastighetsägaren, en 

tid efter värderingen, gick i konkurs uppdagades att det verkliga värdet på fastigheten var 

betydligt lägre än vad värderingsmannen utfäst.128 Ett liknande fall har senare prövats med det 

ovan nämnda mål som beaktat prejudikat. Utfallet blev dock annorlunda på grund av att 

värderingsmannen, i utlåtandet, begränsat sitt ansvar genom att förtydliga bakgrunden till 

värderingen. Orden “avsedd att ligga till grund för tvist” ansågs vara tillräckliga för att 

undanta värderingsmannen från ansvar genom vårdslöshet i sin värdering, trots att fastigheten 

var kraftigt övervärderad i utlåtandet.129 

5.3.2.2 Ren förmögenhetsskada vid culpa in contrahendo 

Schultz, professor i civilrätt, nämner i en artikel att vid rena förmögenhetsskador utan lagstöd, 

finns möjlighet till ersättning med stöd i principen culpa in contrahendo. Han förtydligar 

dessutom att culpa in contrahendo inte enbart är tillämpligt i fall där avtal inte kommit till 

stånd utan även i fall där ett avtal tillkommit, däremot enbart för händelser som inträffat före 

avtalsslutandet. Det råder viss osäkerhet huruvida skadeståndet ska beräknas enligt det 

negativa eller det positiva kontraktsintresset.130 

5.3.3 Principalansvar vid ren förmögenhetsskada  

Reglerna om arbetsgivarens ansvar för arbetstagare föreskrivs i vissa fall uttryckligen i 

speciallagarna. Bland de allmänna reglerna för principalansvar vid straffbara handlingar 

tillämpas 3 kap. 1 § 1 st. 2 p. skadeståndslagen. Denna regel är även tillämplig i de fall 

speciallagstiftning används men tillämpas analogt.131 För att ge gränsdragningen ett konkret 

exempel; i målet NJA 2000 s. 380 undantas arbetsgivaren principalansvar trots att en 

biträdande jurist i sin arbetsroll, men utanför sin arbetsbeskrivning, utfört bedrägeri mot en 

utomstående part. Beslutet grundas på att den utsatta parten inte haft ett förhållande till 

advokatbyrån och arbetstagaren kan således inte anses ha handlat i tjänsten.132   

                                                 
128 Se NJA 1987 s. 692. 
129 Se NJA 2001 s. 878. 
130 Schultz, Mårten, Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd. 
131 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, s. 69 f. 
132 Se NJA 2000 s. 380. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 

I vår analys har vi till avsikt att analysera möjligheterna för borgenärer att erhålla ersättning 

för skada som uppkommit på grund av ett felaktigt beslut om ansökan om 

företagsrekonstruktion eller konkurs. Enligt skadeståndslagens ordalydelse kan skadestånd för 

ren förmögenhetsskada bli aktuellt om skadan uppkommit genom brott. Men som tidigare 

nämnt (se 5.3.2.1) finns det möjlighet till skadestånd även utan brottslig handling.133 Utöver 

detta, ska vi utreda problematiken kring bevisning av den adekvata kausaliteten, som är ett 

krav för att skadeståndsansvar ska föreligga.134 Eftersom vi utreder de förfaranden där 

gäldenären utgörs av ett aktiebolag, kommer vi att utröna om något personligt 

skadeståndsansvar kan riktas gentemot gäldenärens företrädare. Vi kommer dessutom, i vår 

analysdel, utreda och reflektera kring tänkbara lösningar för två hypotetiska situationer.  

6.2 Beslutad konkurs trots goda möjligheter till företagsrekonstruktion 

Om ett beslut om konkurs fastställs av tingsrätten försvinner möjligheten att ansöka om 

företagsrekonstruktion.135 Ett beslut från styrelsen är inte ett formellt krav, för att ansökan om 

konkurs ska kunna inges och fastställas. Att tingsrättens bedömning om obestånd grundas i en 

presumtionsregel innebär i teorin att en särskild firmatecknare, genom en ansökan, kan 

försätta ett företag i konkurs. Om det visar sig att företaget de facto haft potential till 

rekonstruktion, skulle ett förfarande kunnat leda till ekonomisk vinning för gäldenären och 

dess borgenärer. I ett rättsfall som nämnts ovan, om firmatecknaren som överskred sin 

befogenhet, är det oklart varför den han agerade på detta sätt, men det visar att möjligheten 

att göra det finns och konsekvensen blev att ett företag gick i konkurs, trots att majoriteten av 

styrelsen ansåg att konkurs inte var nödvändigt.136  

 

Enligt vår uppfattning finns flera incitament till varför den enskilda firmatecknaren agerat som 

han gjort. Valet att försätta bolaget i konkurs kan grundas på att styrelsen kommit överens om 

att en företagsrekonstruktion skulle kräva mycket arbete och även om 

                                                 
133 Se skadeståndslag 2 kap. 2 §.  
134 Se NJA 1993 s. 41, I & II. 
135 Se lag om företagsrekonstruktion 2 kap. 9 § 2 st. 3 p. 
136 Se NJA 2012 s. 97. 
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företagsrekonstruktionen lyckas skulle det ta lång tid innan någon märkbar lönsamhet skulle 

uppkomma i bolaget, som i sin tur styrelseledamöterna kan ta del av. Trots att ett beslut som 

detta leder till ekonomisk skada för borgenärerna, föreligger inget personligt 

skadeståndsansvar för styrelseledamöterna. 

6.3 Beslutad företagsrekonstruktion trots gäldenärens svaga 

överlevnadsförmåga 

När en tingsrätt beslutar om företagsrekonstruktion har informationen, som tingsrätten anser 

nödvändig, tilldelats det underlag som krävs för att fatta ett korrekt beslut. Vad som avgör 

huruvida en ansökan om företagsrekonstruktion blir godkänd torde vara något som avgörs i 

det enskilda fallet precis som anledningen till varför företaget faktiskt hamnat på obestånd.137 

Det finns alltså inga faktiska krav på den ekonomiska situationen, till skillnad från de som 

uppställs vid kapitalbrist i aktiebolag. Istället torde tingsrättens beslut grundas på den 

sammanvägda bedömningen av verksamheten.  

 

När borgenärer ansöker om företagsrekonstruktion, får de antas ha en tro om gäldenärens 

möjlighet att skapa en fungerande verksamhet. De är villiga att hjälpa gäldenären med detta 

förfarande för att, av huvudsakligen ekonomiska skäl, undvika konkurs. Huvudsaken är att de, 

i det specifika fallet, föredrar ett försök till rekonstruktion före konkurs. Om tingsrätten 

tillsammans med gäldenären godkänner ansökan, påbörjas ett förfarande där alla 

förhoppningsvis har samma mål och är medvetna om den potentiella ekonomiska skada 

rekonstruktionen kan orsaka.  

 

En kanske mer intressant och känslig situation är när gäldenären själv ansöker om 

rekonstruktion. Vi har ovan nämnt ett rättsfall där en värderingsman, inför en tvist, 

övervärderat en fastighet hos ett bolag. Samma värdering godtogs senare av banken som grund 

för en panträtt och orsakades vid inlösen, en ekonomisk skada.138 Utan att fundera vidare på 

ansvarsfrågan i detta rättsfall är det vår uppfattning att fabrikation av en bättre ekonomisk 

situation torde möjlig före ansökan om företagsrekonstruktion. Med detta i beaktande ser vi 

möjlighet för företag på obestånd, och utan möjligheter till rekonstruktion, att kringgå 

                                                 
137 Se lag om företagsrekonstruktion 2 kap.  
138 Se NJA 2001 s. 878. 
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systemet och ges möjlighet till inledande av rekonstruktionsförfarande. I denna situation har 

borgenärernas möjlighet att försätta gäldenären i konkurs begränsats, på grund av att 

inkommande konkursansökningar läggs vilande under pågående rekonstruktion.139 Det ligger 

nu i gäldenärens, tillsammans med rekonstruktören, stora intresse att skapa ett förtroende hos 

borgenärerna för att förfarandet ska fortskrida effektivt.  

 

Väl i rekonstruktionen vet vi att gäldenären måste ha rekonstruktörens samtycke för att utföra 

vissa typer av arbete.140 Det som aldrig kan regleras är gäldenärens faktiska underliggande 

mening med rekonstruktionen. Att till exempel ingå nya avtal och ådra sig ytterligare skulder 

är något som sker i de allra flesta rekonstruktioner. Att dessa sedan blir prioriterade i en 

potentiell kommande konkurs är också känt.141 Trots rekonstruktörens rätt att styra bolaget 

torde det finnas flera sätt för en gäldenär att motarbeta en lyckad rekonstruktion. Det ska även 

tilläggas att rekonstruktionen sker på gäldenärens fria vilja och denne kan alltid avbryta och 

försätta bolaget i konkurs.142  

 

Efter samtal med en anställd på Ackordcentralen har det framgått att 

rekonstruktionsförfarandet ofta är känslomässigt laddat för en ägare av ett företag. Det skapar 

en problematik eftersom ägaren saknar objektivitet, och rekonstruktörens åsikter om vad som 

är bäst för verksamheten inte överensstämmer med ägarens. En sådan situation kan innebära 

att ägaren hämmar rekonstruktionsförfarandets framgång, trots goda avsikter. Vi har som 

uppfattning att en ägare kan ha som avsikt att vilja skada sina tidigare borgenärer. 

Anledningen bakom viljan om detta kan vara många och inget ämne för diskussion i denna 

uppsats, men att möjligheten finns skapar en okontrollerbar risk för gäldenärens borgenärer. 

6.4 Ansvarsbedömning för beslut 

För att kunna klargöra för styrelseledamöter och VD:ns ansvar för ett beslut om 

insolvensförfarande som leder till skada behöver en culpabedömning göras. Att culpa ska 

anses föreligga enbart på grund av att ett beslut lett till skada är något som inte är skäligt för 

organledamöter. Att ett beslut fattas, som visar sig vara dåligt, är inte en tillräcklig grund för 

                                                 
139 Se konkurslag 2 kap. 10 a § 1 st. 
140 Se prop. 1995/96:5, s. 191 f. 
141 A.a. s. 130. 
142 A.a. s. 178. 
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att beslutsfattaren ska anses ha agerat culpöst. Ett oförsvarligt agerande eller uppsåt måste på 

något sätt ha förelegat för att ett skadeståndsansvar ska kunna åläggas.143  

 

Vad den faktiska anledningen till att styrelseledamöter eller VD agerat culpöst kan vara 

många. Några exempel som skulle kunna vara grund för culpöst agerande är om ett företags 

ledning har allt för höga förväntningar på sitt företags överlevnadsförmåga och lönsamhet, 

som i sin tur leder till att beslut tas som skadar företaget. Det kan även, som vi tagit upp i en 

av våra hypotetiska situationer, handla om en gäldenär som har till avsikt att tillfoga skada till 

borgenärerna.  

 

För att en borgenär ska kunna söka ersättning från en styrelseledamot eller VD måste en 

överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen ha gjorts.144 Att ett beslut om 

insolvensförfarande ska ses som en överträdelse av aktiebolagslagen är inte sannolikt, vilket 

gör att en borgenär inte har möjligheten att söka ersättning från styrelseledamot eller VD. 

Detta liknande problem återfinns i bedömningen om adekvat kausalitet, i avsnitt 6.5. 

6.5 Adekvat kausalitet mellan insolvensförfarande och ren 

förmögenhetsskada 

För att kunna erhålla skadestånd för ren förmögenhetsskada måste den skadelidande bevisa 

adekvat kausalitet. Att kunna bevisa att ett beslut om konkurs istället för 

företagsrekonstruktion, eller tvärtom, har ett samband till den ekonomiska skada som uppstått 

är onekligen problematiskt.  

 

Kausaliteten är, i vår mening, den del av orsakssambandet som delvis bevisar sig själv, i en 

företagsrekonstruktion. Ett företags ursprungliga ekonomiska ställning svarar på hur stor 

skadan är vid start av förfarandet. Ökar den ekonomiska skadan under rekonstruktionen så 

torde valet om förfarandet åstadkommit skadan. I ett förfarande om konkurs vid möjlighet till 

lönsam verksamhet blir frågan om kausalitet liknande adekvansbedömningen, se vidare 

nedan. 

 

                                                 
143 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, s. 407 f. 
144 Svernlöv, Carl, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion, s. 73 ff. 
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Bevis om adekvansen mellan valet av ett insolvensförfarande och en utökad ekonomisk skada 

grundar sig, i vår uppfattning, på alternativet. Den skadelidande ska bevisa vad det alternativa 

insolvensförfarandet skulle ha resulterat i. Detta är, i vår mening, inte möjligt eftersom det 

inte går att förutse resultatet av en företagsrekonstruktion eller fortlöpande verksamhet. 

Problematiken med ett skadeståndsanspråk mot exempelvis VD:n är att den adekvata 

kausaliteten är omöjlig att bevisa. Det finns dock en teoretisk möjlighet att den adekvata 

kausaliteten, rent faktiskt, föreligger om en VD handlat med målet att skada sina borgenärer.  

6.6 Ren förmögenhetsskada utan brott 

Rena förmögenhetsskador som uppstått utan att något brott begåtts kan, enligt 

skadeståndslagens ordalydelse, inte bli föremål för skadestånd. Men baserat på vad som 

tidigare nämnts (se 5.3.2.1) har det sedan den nuvarande lagen trädde i kraft diskuterats om 

de undantagsfall där skadestånd utdömts för rena förmögenhetsskador utan att något brott 

begåtts.145 Området är enormt komplext och kräver en stor grundläggande utredning. På grund 

av detta återfinns inte en sådan utredning i uppsatsen men vår frågeställning kräver att området 

på något vis behandlas. Enligt vår uppfattning är den tillämpliga lagstiftningen inte bristande 

utan bedömningen av skadestånd för rena förmögenhetsskador måste ske av domstolen i 

enskilda fall.  

 

Det som ligger i vårt intresse är, huruvida en vidtagen förändring av grunderna för skadestånd 

vid ren förmögenhetsskada kan förändra ett personligt ansvar för beslutsfattare om konkurs 

och företagsrekonstruktion. Vi har ovan analyserat den adekvata kausaliteten mellan ett just 

sådant beslut och rena förmögenhetsskador. Det är vår uppfattning att en ökad mängd 

bifallande prejudikat inom området, kan ha en prejudicerande verkan för borgenärer att få 

skadestånd från en gäldenär som åsidosatt borgenärernas ekonomiska intressen.  

6.7 Personligt skadeståndsansvar för gäldenärens företrädare 

Tidigare i uppsatsen har vi redogjort för det ansvar en konkursförvaltare och 

företagsrekonstruktör kan ha som företrädare av en gäldenär.146 Det blir för oss tydligt att 

konkurslagen har mer välarbetade och genomtänkta ansvarsregleringar jämfört med den 

                                                 
145 Se ex. NJA 1987 s. 692. 
146 Se avsnitt 3.5.2 samt 4.5.2.2. 
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relativt nya lagen om företagsrekonstruktion. Inom lagen om företagsrekonstruktion saknas 

regler för rekonstruktörens ansvar men som beskrivet i avsnitt 4.5.2.2 framgår det av doktrin 

att konkursförvaltarens ansvarsregler skulle kunna tillämpas även för en rekonstruktör. 

Liknande förslag har även framgått av statliga utredningar, senast framkommit av SOU 

2016:72, del 2. Delar av förslaget lyder som följande: 

 

 “En rekonstruktör ska ersätta de skador som han eller hon vid fullgörande av sitt uppdrag 

uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar en gäldenär eller en borgenär i ett förfarande om 

företagsrekonstruktion eller i ett separat ackord.”147  

 

Vi får uppfattningen att en lagstiftning som denna hade skapat ett ökat skydd för såväl 

gäldenären som borgenären, men även gett rekonstruktören ett ansvar för något hen inte alltid 

kan kontrollera. Statistiken från bilaga 2 beskriver att knappa hälften av alla rekonstruktioner 

lyckas. I de fall rekonstruktören orsakat skada uppsåtligen fyller regleringen en stark funktion, 

eftersom gäldenären överlämnar en stor del av företagens beslut till rekonstruktören. Den, i 

vår uppfattning, problematik som uppstår är att en misslyckad rekonstruktion nästan alltid 

medför en ekonomisk skada för framförallt bolagets borgenärer.  

 

Det ger alltså samtliga av dessa möjlighet att kräva rekonstruktören på ersättning med krav på 

att bevisa att hen agerat uppsåtligt eller oaktsamt under förfarandet. Det skulle alltså resultera 

i en fråga om bevis och parternas egen uppfattning om vad, under förfarandet, som är bäst för 

företaget. En företrädare kommer således aldrig ha ett ansvar för beslutet men möjligtvis 

själva förfarandet.  

6.8 Hypotetiska situationer 

6.8.1 Inledande ord 

Vi har i denna del av analysen valt, som beskrivit i metodavsnittet, att besvara två hypotetiska 

situationer som skulle kunna uppkomma i frågan om ansvar inom vårt uppsatsämne. Vi har 

valt att beskriva dessa situationer på ett sätt där den, i vår åsikt, relevanta information 

                                                 
147 Se SOU 2016:72, del 2, s. 225 ff. 
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framkommer. Efter varje situation följer en tillhörande analys och slutsats baserat på 

referensramens innehåll. 

6.8.2 Gäldenär med fel avsikter 

Ett bolag som efter flertalet dåliga affärer hamnat på obestånd ansöker om 

företagsrekonstruktion. När en rekonstruktör ser överlevnadsmöjligheter i verksamheten 

påbörjas förfarandet för att rekonstruera bolaget. Ägarna som aktivt arbetar i verksamheten 

får fortsatt löneutbetalningar genom lönegaranti och under den första månaden finner de 

ingen anledning att skapa intäkter till bolaget, de ser hellre att deras nuvarande borgenärer 

lider ekonomisk skada, eftersom det är deras fel att bolaget går dåligt. Med hjälp av en 

rekonstruktör fortskrider bolagets verksamhet och nya avtal ingås. Efter en kortare period 

med fortsatt dålig affärsdrift ansöker ägarna om konkurs.  

 

Det som skett i situationen är att en gäldenär med oärliga avsikter orsakat sina borgenärer en 

ren ekonomisk skada, större än den som en omedelbar konkurs inneburit. Eftersom 

rekonstruktören och tingsrätten i situationen inte haft någon vetskap om gäldenärens avsikt 

utan endast fullgjort de förpliktelser de har enligt lag, kommer deras ansvar för situationen 

inte analyseras. I situationen blir således frågan om gäldenären på någon grund kan hållas 

ansvarig för sitt handlande. Vi har tidigare framfört att ren ekonomisk skada, utanför 

kontraktsförhållanden, främst är skadeståndsgrundande då det uppkommit genom brottslig 

handling.148  

 

Kraven för ett skadeståndsanspråk, oavsett typ, är den adekvata kausaliteten samt uppsåt. Att 

gäldenären handlar uppsåtligen för att skada gäldenären är i situationen självklar, lika så den 

adekvata kausaliteten mellan gäldenärens handling och den ekonomiska skadan. Den 

intressanta frågan, enligt vår uppfattning, är den faktiska bevisningen. I situationen framgår 

att gäldenären uppsåtligen handlar fel. I en praktisk situation torde möjligheten att klargöra 

detta, mycket svårare. Eftersom tillvägagångssättet i förfarandet inte skiljer sig från det 

normala utan endast gäldenärens mål och avsikt styr rekonstruktionens slutliga resultat. Långt 

ifrån alla rekonstruktioner lyckas trots en välvillig gäldenär. Det är i vår uppfattning omöjligt 

att hålla en gäldenär ansvarig för ett handlande som detta, eftersom bevisningen inte är möjlig 

utan ett klart erkännande. 

                                                 
148 Se skadeståndslag 2 kap. 2 §. 
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6.8.3 Konkursansökan av enskild firmatecknare 

En företrädare för ett bolag som hamnat på obestånd ansöker om konkurs. Ansökan fastställs 

av tingsrätten, eftersom inga särskilda skäl att ifrågasätta obeståndet förelegat. Efter att ett 

beslut om konkurs tagits kan ingen företagsrekonstruktion utföras, även om majoriteten av 

styrelsen föredragit en företagsrekonstruktion, eftersom överlevnadsmöjligheter funnits. På 

grund av företrädarens val att inge ansökan om konkurs, utan att diskutera detta med övriga 

i styrelsen, kan stor ekonomisk skada uppstå för gäldenären och dess borgenärer. Den 

rättsliga grunden i konkurslagens 2 kap. 22 §. kräver att gäldenären visar sin solvens för en 

domstol. Detta torde vara problematiskt för ett bolag på obestånd som önskar genomföra en 

företagsrekonstruktion.  

 

Vad som framkommit i tidigare nämnd praxis är att en enskild firmatecknare kan förse ett 

bolag i konkurs, även om personen i fråga inte haft befogenhet för beslutet.149 Konsekvensen 

av detta befogenhetsöverskridande blir i detta fall att någon företagsrekonstruktion inte är 

möjlig, på grund av den beslutade konkursen. Frågan som uppstår är om denne enskilda 

firmatecknare som ansökt om konkurs, kan på något sätt bli ansvarig för sitt agerande. För att 

ett skadeståndsansvar ska föreligga måste skadevållaren ha agerat culpöst, en faktisk skada 

ska förekomma och en adekvat kausalitet ska föreligga. 

 

Om den enskilda firmatecknaren, efter att ha kontrollerat bolagets ekonomi upptäckt bolagets 

insolvens, är det knappast vårdslöst att föreslå en konkurs. Men att inte kontakta resterande 

styrelseledamöter som är beslutsfattande i bolaget innan ingivande av en konkursansökan, är 

enligt vår uppfattning vårdslöst agerande, med tanke på konsekvenserna vid fastställande av 

förfarandet. Att bevisa den faktiska skadan torde vara problematiskt, eftersom det inte går att 

bevisa att en företagsrekonstruktion faktiskt skulle lyckas, och att den ekonomiska skadan inte 

skulle vara lika omfattande som vid en konkurs. 

 

Slutligen måste även den adekvata kausaliteten bevisas mellan den enskilda firmatecknarens 

agerande och den faktiska skadan. Detta är något som i praktiken vore mycket svårt att bevisa, 

som vi nämnt i avsnitt 6.5. Enligt vår mening skulle en alternativ åtgärd för att undvika 

situationer som beskrivits ovan vara en ytterligare grund till att häva ett konkursbeslut. Inom 

                                                 
149 Se NJA 2012 s. 97. 
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en skälig tid, genom ett beslut av tingsrätten, sker en återkallelse av det ursprungliga beslutet 

om konkurs. Framförallt i de fall där oense råder inom bolagets styrelse samt där bolagets 

räkenskaper tyder på att överlevnadsmöjligheter finns.  
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7. Slutsats 

Vi har i uppsatsen redogjort för hur förfarandet för en konkurs och företagsrekonstruktion 

fortlöper. Vi har även beskrivit de regleringar inom aktiebolagsrätten och skadeståndsrätten 

som krävs för att besvara vår problemformulering. I analysdelen har vi gjort utredningar av 

de, enligt vår uppfattning, mest relevanta knäckfrågorna och med hjälp av dessa avsnitt kunnat 

framföra vår uppfattning av problemområdet.  

 

Kan någon hållas ansvarig för ett bristfälligt beslut om företagsrekonstruktion eller konkurs 

i ett aktiebolag? Kan skadestånd bli aktuellt för en utökad ekonomisk skada och vem eller 

vilka ska isåfall ansvara för denna skada? 

 

Enligt gällande rätt saknas bestämmelser om ett ansvar för ett bristfälligt beslut om ansökan 

om företagsrekonstruktion eller konkurs i ett aktiebolag. I vår uppfattning finns det inte heller 

några möjligheter att tillföra en sådan lagstiftning eftersom förfarandets osäkerhet i sig skapar 

ett stort ansvar hos de inblandade parterna men står över deras kontroll. Den utökade 

ekonomiska skadan som ett bristfälligt beslut åbringar förfarandets parter skulle i teorin, med 

utökade prejudikat, kunna innebära skadeståndsansvar för ett beslutsfattande organ. Den, i vår 

uppfattning, stora och avgörande problematiken är bevisningen. Att visa på ett culpöst 

handlande och en adekvat kausalitet i en situation som till stor del handlar om tillfälligheter 

och möjlighet för en verksamhet på marknaden torde omöjligt.  

 

Vad som dock, i vår uppfattning, skulle ge en ökad säkerhet inom dessa förfaranden är en 

möjlighet för domstol att häva ett beslut om konkurs. Då rekvisiten för att ett sådant förfarande 

ska påbörjas är tämligen låg, hade en sådan möjlighet kunnat minska en borgenärs skada i de 

fall där delar av bolagets ledning fortfarande tror på verksamheten.  
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Bilaga 1 

 

Statistik tagen från “Statistik 2018:1, Konkurser och offentliga ackord 2017” från 

“Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser”. 
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Bilaga 2 

 

Statistik tagen från Creditsafe, pressmeddelande 2016-04-28 “Lyckade rekonstruktioner 

räddade 6000 jobb”. 
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