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1 Inledning

Kapitlet innehåller en bakgrund till varför skadeståndsansvar för rekonstruktörer är en

aktuell fråga och anledningen till mitt val av uppsatsämne. Nedan diskuteras syfte, metod

samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 januari 1996, samtidigt som ackordslagen

(1970:847) upphävdes. Syftet med den nya lagen är att erbjuda företag i kris (men som

bedöms kunna få en lönsam verksamhet i framtiden) ett bättre alternativ än ett

konkursförfarande för rekonstruktion av verksamheten. Företagsrekonstruktionslagen kom

till bland annat för att ackordslagen inte ansågs erbjuda ett effektivt och tillfredsställande

alternativ till konkursförfarandet.

Rätten ska vid bifall av ansökan om företagsrekonstruktion utse en rekonstruktör (en eller

flera). Både gäldenären och borgenärerna får komma med förslag på lämplig rekonstruktör.

Denne ska enligt lag vara en person med den ”särskilda insikt och erfarenhet som

uppdraget kräver” (LFR 2:11). Kraven på en rekonstruktörs kompetens behandlas ganska

utförligt i förarbetena där kraven har beskrivits med utgångspunkt i de krav som ställs på

en konkursförvaltare. Rekonstruktören har också fått fler uppgifter än vad en god man

enligt ackordslagen hade.1

Den nya lagen om företagsrekonstruktion säger dock inget om vilket skadeståndsansvar en

rekonstruktör har för sina åtgärder och de råd som denne ger under utövandet av sitt

uppdrag. Frågan är därför om rekonstruktören har ett sådant ansvar och i så fall gentemot

vem samt på vilka grunder? Eftersom det inte finns något avtalsförhållande mellan

rekonstruktören och gäldenären eller mellan rekonstruktören och borgenärerna så vore det

möjligt att rekonstruktören ska anses bära enbart ett rent utomobligatoriskt ansvar, vilket

medför att ett eventuellt skadeståndsansvar enbart kan vara grundat på brott. Vissa

skillnader föreligger dock mellan ett vanligt utomobligatoriskt förhållande och situationen

för en företagsrekonstruktör. Rekonstruktören utövar bland annat ett tämligen stort

inflytande över gäldenärens verksamhet, genom att gäldenären i många fall har en

                                                
1 SOU 1992:113 s 366-369.
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lojalitetsplikt gentemot rekonstruktören och är skyldig att samråda med denne innan han

vidtar åtgärd, trots att han fortfarande har kvar rådigheten över egendomen. I vissa fall har

rekonstruktören också rätt att självständigt vidta åtgärder. Ett alternativ vore att det istället

skulle kunna röra sig om myndighetsutövning, eftersom rekonstruktören utses av rätten.

Rekonstruktören skulle i så fall bära samma ansvar, för utövandet sitt uppdrag, som en

offentlig tjänsteman. Men uppfyller verkligen rekonstruktörens arbete de kriterier som

ställs för att en verksamhet ska anses vara myndighetsutövning? Ett annat alternativ vore

att rekonstruktören skulle kunna anses bära ett uppdragsansvar. Förutsättningen för ett

uppdragsansvar är dock egentligen att ett avtalsförhållande föreligger. Och om

rekonstruktören ska anses bära ett ansvar som uppdragstagare, ska det då vara som en

syssloman eller som en annan typ av uppdragstagare? Frågan om en rekonstruktörs

skadeståndsansvar har hitintills inte behandlats särskilt utförligt i den juridiska litteraturen.

Den allmänna tankegången verkar dock vara att rekonstruktören troligen bär ett

sysslomannaansvar.2 Frågan om en rekonstruktörs skadeståndsansvar är alltså i allra högsta

grad oklar.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida ett skadeståndsansvar föreligger för en

rekonstruktör gentemot gäldenären respektive borgenärerna. På grund av att det inte finns

någon särskild reglering av rekonstruktörens skadeståndsansvar, blir det fråga om en

analys av hur jag anser att en domstol kan komma att tolka gällande regler, principer och

praxis för att bestämma en rekonstruktörs ansvar.

Eftersom rekonstruktörens skadeståndsansvar idag är oreglerat i lag och praxis är

knapphändig är det min avsikt att även diskutera kring och argumentera för hur

skadeståndsansvar bör utformas och tillämpas på effektivast sätt utifrån rättsekonomiska

teorier.

1.3 Frågeställningar

För att underlätta analysen av rekonstruktörens eventuella skadeståndsansvar har jag valt

att utgå från ett antal grundläggande frågeställningar.

                                                
2 Se t.ex. Folkesson, Enar, s 105.
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• Bär rekonstruktören överhuvudtaget ett ansvar för sina råd och åtgärder under

uppdraget?

• Mot vem kan rekonstruktören i så fall komma att bli skadeståndsskyldig; mot

gäldenären, mot borgenärerna eller mot båda dessa parter?

• På vilka grunder kan ett eventuellt skadestånd komma att utgå?

• Hur bör rekonstruktörens skadeståndsansvar utformas för att det enligt rättsekonomiska

teorier ska vara så effektivt som möjligt?

1.4 Metod

För att kunna utreda på vilka grunder en rekonstruktör ska anses vara ansvarig och hur

långt detta ansvar i så fall kan anses gå, börjar jag med att redogöra för en rekonstruktörs

uppgifter, för att sedan göra en jämförelse med en konkursförvaltares respektive en god

mans uppgifter. Jag redogör även för vilket ansvar dessa anses ha respektive kan anses ha

haft. Jag utgår därvid från såväl lag som praxis och doktrin. Tanken är att jag genom en

jämförelse av likheterna respektive skillnaderna mellan de tre uppdragstagarnas olika

uppdrag ska diskutera om rekonstruktörens ansvar skulle kunna ha en likartad utformning.

Jag gör dessutom en kort presentation av allmänna skadeståndsprinciper och regler. Jag går

där närmare in på vad som gäller vid uppdragsförhållanden och vid myndighetsutövning på

grund av de speciella omständigheter som föreligger vid företagsrekonstruktion.

Jag använder sedan jämförelsen med konkursförvaltaren och gode mannen samt

redogörelsen för skadeståndsrättsliga regler och principer för att kunna fastställa gentemot

vem rekonstruktören bär ett skadeståndsansvar, och på vilka grunder. I min analys reder

jag först ut vilken form av uppdrag som rekonstruktören har och vem som ska anses vara

dennes uppdragsgivare. Därefter går jag igenom varje delmoment av rekonstruktörens

uppdrag för att se vilken typ av ansvar rekonstruktören bär för sina arbetsuppgifter.

Avslutningsvis behandlar jag även rättsekonomiska teorier avseende skadeståndsansvar.

Jag redogör där för vilka incitament som ges till de olika parterna beroende på hur ett

eventuellt ansvar är utformat och hur det är reglerat. Utifrån dessa teorier diskuterar jag

sedan rekonstruktörens ansvar, för att se hur det bör utformas och regleras för att det enligt

rättsekonomiska teorier ska vara så effektivt som möjligt.
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1.5 Avgränsningar

I uppsatsen koncentrerar jag mig på rekonstruktörens eventuella skadeståndsansvar

gentemot borgenärerna och gäldenären. Jag kommer därför inte att diskutera

rekonstruktörens eventuella skadeståndsansvar avseende tredje mans (i förhållande till

borgenärerna och gäldenären) ekonomiska förluster som denne kan lida till följd av

rekonstruktörens genomförande av sina arbetsuppgifter, eftersom jag anser att uppsatsen då

skulle bli alltför omfattande. En sådan avgränsning torde dock inte ha någon avgörande

betydelse för de resultat som jag kommer fram till.

Jag avser i denna uppsats inte heller att behandla det eventuellt praktiska problem med att

påvisa att ersättningsgill skada inträffat.

I avsnittet om allmänna skadeståndsprinciper koncentrerar jag mig på ren

förmögenhetsskada. Anledningen är att allmänna förmögenhetsskador, d.v.s. ekonomisk

förlust till följd av en person- eller sakskada, sällan förekommer vid den typ av

uppdragsverksamhet som behandlas i denna uppsats.

I den rättsekonomiska delen diskuterar jag de ekonomiska teorierna kring

skadeståndsansvar utan att inkludera matematiska formler. Diskussionen sker istället på ett

rent teoretiskt plan utifrån resultat som tidigare visats i rättsekonomisk litteratur.

Anledningen till det är att jag anser det viktigaste vara att visa incitamentstrukturen och

inte de matematiska formler som bevisar denna. För intresserade som vill veta mer i detalj

hänvisar jag istället till anförd och annan relevant litteratur.

Jag koncentrerar mig i uppsatsen, av naturliga skäl, på rena förmögenhetsskador. I dessa

fall spelar försäkringar en mindre roll än vid sak- och personskador, och även om

försäkring finns täcker den vanligen bara en del av förlusten.3 Jag bortser därför från den

påverkan som eventuella försäkringar kan ha på incitamentstrukturen.

                                                
3 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s 58.
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2 Rekonstruktören, konkursförvaltaren och gode

mannen

I detta kapitel görs en presentation av rekonstruktören och dennes uppdrag. Jag tar även

upp konkursförvaltaren och gode mannen för att se i vilken mån deras uppdrag är så pass

likartade med rekonstruktörens att en jämförelse är intressant och lämplig att göra.

2.1 Rekonstruktören

En rekonstruktör utses av rätten efter en ansökan om rekonstruktion gjord av gäldenären

själv eller av en borgenär (LFR 1:2 och 2:1).

Vid ansökan av gäldenären ska denne ge förslag på lämplig rekonstruktör och ange varför

personen ifråga vore lämplig för uppdraget (LFR 2:3). Han ska dessutom ange de

viktigaste borgenärernas inställning till gäldenärens förslag på rekonstruktör. Om uppgift

om borgenärernas inställning saknas, måste tingsrätten förelägga gäldenären att

komplettera ansökan innan denna kan bifallas eller avslås.4

Vid ansökan av en borgenär ska även den innehålla förslag på rekonstruktör och uppgift

om dennes lämplighet för uppdraget (LFR 2:4). För att en ansökan av en borgenär ska

kunna bifallas, krävs dock att den även godkänns av gäldenären (LFR 2:6). En

grundförutsättning för en lyckad företagsrekonstruktion är ju givetvis att gäldenären är

samarbetsvillig och därmed godtar att samarbeta med den rekonstruktör som rätten utser.

Självklart måste även den föreslagne rekonstruktörens eget samtycke till uppdraget

inhämtas innan han utses även om detta inte står klart uttryckt i lagtexten. En ansökan bör

därför dessutom innehålla en redogörelse för den föreslagne rekonstruktörens samtycke.5

2.1.1 Vilka krav ställs på den som ska vara rekonstruktör?

De krav som ställs på en person som ska fungera som rekonstruktör behandlas tämligen

kortfattat i lagen om företagsrekonstruktion. I LFR 2:11 sägs att en person, för att kunna

                                                
4 Stangendahl, Peter, s 33.
5 Stangendahl, Peter, s 33.
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arbeta som rekonstruktör, måste ha den särskilda insikt och erfarenhet som krävs, ha

borgenärernas förtroende och även i övrigt vara lämplig.

I Insolvensutredningens slutbetänkande diskuteras dessa krav mer utförligt.6 Där anges

vissa grundläggande krav som anses vara viktiga. Utgångspunkten vid bedömningen av

vilka krav som ska kunna ställas på en rekonstruktör är i stort samma som vid de krav som

ställs på en konkursförvaltare. Först och främst bör personen ifråga, förutom allmänna

juridiska kunskaper, också ha kunskaper i företagsekonomi såsom bokföring och

redovisning. Dessutom bör personen vara insatt i, och van vid, affärsjuridiska

frågeställningar. Andra krav som bör ställas på en påtänkt rekonstruktör är att denne

förfogar över en väl utvecklad organisation, och sist, men inte minst, är väl insatt i

arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik.

Förutom att en rekonstruktör alltså måste ha såväl goda allmänjuridiska kunskaper som

obeståndsjuridiska och ekonomiska kunskaper, måste han dessutom besitta en god förmåga

att kunna bedöma gäldenärens affärsmässiga förutsättningar för att fortsätta bedriva

verksamheten. Lagstiftaren har därför valt att inte ställa upp något formellt krav på viss

utbildning, utan har ansett att det måste avgöras från fall till fall. Av förarbetena kan dock

utläsas att, även om civilekonomer och företagskonsulter skulle kunna vara tänkbara, så

bör normalt en jurist, t.ex. en advokat ur konkursförvaltarkretsen, väljas.7

2.1.2 Rekonstruktörens uppgifter

Gäldenären måste själv verka för att rekonstruktionsförfarandet leder till önskat resultat.

Rekonstruktörens ska snarast hjälpa till att utreda företagets problem och att ge förslag till

hur dessa kan lösas.8 Rekonstruktörens primära uppgift kan sägas vara att ta ställning till

om gäldenärens företag lämpar sig för rekonstruktion. Ett sådant ställningstagande ska vara

baserat på en undersökning av gäldenärens ekonomiska ställning samt förutsättningarna för

en ekonomiska uppgörelse med borgenärerna. Han ska enligt LFR 1:2 först utreda

huruvida det verkar möjligt att åstadkomma en rekonstruktion. Först därefter ska han ta

                                                
6 SOU 1992:113 s 365-371.
7 Prop. 1995/96:5, s 104.
8 Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, s 31.
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ställning till hur rekonstruktionen ska kunna genomföras. Om rekonstruktören anser att en

rekonstruktion bör kunna genomföras, och ett förfarande inleds, ska han därefter också

övervaka hur verksamheten i fortsättningen bedrivs. Detta innebär, bland annat, en

samrådsskyldighet för gäldenären gentemot rekonstruktören och en underättelseplikt för

rekonstruktören gentemot borgenärerna. Rekonstruktören är också skyldig att under sitt

uppdrag hålla god kontakt med borgenärerna och se till att dessa får erforderlig

information, så att de kan göra korrekta bedömningar avseende rekonstruktionen.

Dessutom är han skyldig att samråda med den borgenärskommitté som kan utses av rätten

på begäran av en borgenär. Eftersom rekonstruktören ska kunna samarbeta med både

gäldenären och borgenärerna, är det viktigt att rekonstruktören kan arbeta självständigt och

opartiskt.9

2.1.2.1 Rekonstruktörens underrättelseplikt

Rekonstruktören ska, inom en vecka från det att beslut om företagsrekonstruktion tagits,

meddela alla kända borgenärer om beslutet (LFR 2:13 1 st.). Meningen är att borgenärerna

vid borgenärssammanträdet, som ska hållas inom tre veckor från det att beslut om

företagsrekonstruktion har fattats, ska kunna ta ställning till om förfarandet bör fortsättas

eller avbrytas på grundval av den information som rekonstruktören ska bifoga

underrättelsen om beslutet. Underrättelsen ska därför innehålla en preliminär

bouppteckning över gäldenärens tillgångar och skulder, gäldenärens senaste balansräkning,

andra handlingar som kan behövas för att bedöma gäldenärens ekonomiska ställning,

uppgift om orsaken/-erna till gäldenärens betalningssvårigheter, en preliminär

rekonstruktionsplan och uppgift om tidpunkten för borgenärssammanträdet (LFR 2:13 2

st.).

2.1.2.2 Övrigt samarbete med borgenärerna

Rekonstruktören har under uppdraget ålagts en samrådsplikt med borgenärerna i viktigare

frågor. Exempel på sådana situationer är förändringar i verksamhetens omfattning,

personalstyrkan, verksamhetens inriktning och dess finansiering.10

                                                
9 Riksskatteverket, Konkurs, företagsrekonstruktion & ackord, s 244.
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Rekonstruktören ska, för gäldenärens räkning, också förhandla med borgenärerna. Han ska

därvid ta även borgenärernas intressen i beaktande och kan därför inte ses som ett direkt

ombud för gäldenären.11 Om en uppgörelse träffas med borgenärerna om ett

underhandsackord, är det rekonstruktörens uppgift att underrätta domstolen om detta.12

2.1.2.3 Rekonstruktionsplanen

Rekonstruktören ska, i samråd med gäldenären, upprätta en rekonstruktionsplan som visar

hur syftet med förfarandet är tänkt att uppnås (LFR 2:12 1 st). Det finns inga exakta regler

för vad planen ska innehålla. Av förarbetena kan dock utläsas att den rimligen bör

innehålla förslag till hur gäldenärens finansiella problem ska lösas samt hur företagets

resultat kan förbättras.13 Den kan också innehålla förslag till hel eller delvis avveckling av

verksamheten om så vore mer lämpligt.14 En preliminär plan ska, som tidigare nämnts,15

presenteras vid det borgenärssammanträde som ska hållas inom tre veckor från det att

beslut om företagsrekonstruktion tagits (LFR 2:16). Viktigt att uppmärksamma är att trots

att planen ska upprättas i samråd med gäldenären, så anses rekonstruktören ändå bära det

yttersta ansvaret för att planen upprättas.16

När rekonstruktionsplanen slutligen har upprättats och lämnats in till domstolen blir den

allmän handling. Rekonstruktören måste därför iaktta viss försiktighet med vilken

information han lämnar däri om gäldenärens verksamhet. Detta innebär dock givetvis inte

att rekonstruktören kan underlåta att lämna all nödvändig information om föreslagna

åtgärder och de bedömningar som ligger till grund för dessa förslag. Vissa möjligheter

finns emellertid att sekretessbelägga uppgifter enligt 8:17 SekrL (1980:100), om

rekonstruktören anser att dessa uppgifter utgör företagshemligheter.17

                                                                                                                                                   
10 Stangendahl, Peter, s 68.
11 Stangendahl, Peter, s 53.
12 Stangendahl, Peter, s 93.
13 Prop. 1995/96:5, s 99.
14 Prop. 1995/96:5, s 113.
15 Se avsnitt 2.1.2.1.
16 Prop. 1995/96:5, s 114.
17 Stangendahl, Peter, s 56.



Rekonstruktörens skadeståndsansvar 9

2.1.2.4 Samarbetet med gäldenären

Med anledning av att rekonstruktören är satt att övervaka den fortsatta driften av

verksamheten har gäldenären i vissa frågor ålagts en samrådsskyldighet gentemot

rekonstruktören. Gäldenären får t.ex. inte utan rekonstruktörens samtycke (LFR 2:15):

• betala skulder som uppkommit före rekonstruktionsbeslutet eller ställa säkerheter.

• åta sig nya förpliktelser.

• överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för

gäldenärens verksamhet.

En viktig effekt av om en ny fordring tillkommit i samtycke med rekonstruktören, är att

den får en framskjuten förmånsrätt, d.v.s. den får bästa allmänna förmånsrätt och därmed

bättre förmånsrätt än t.o.m. företagshypotek (10 och 15 §§ förmånsrättslagen).

Följden av att gäldenären i dessa situationer ändå handlar utan rekonstruktörens samtycke

blir dock inte att rättshandlingarna anses som ogiltiga, även om motparten var i ond tro

avseende det bristande samtycket. Rekonstruktören kan dock i förekommande fall begära

hos rätten att förfarandet ska avslutas, om han anser att gäldenärens handling är så illojal

att en viktig förutsättning för att ett effektivt rekonstruktionsförfarande ska kunna

genomföras på ett framgångsrikt sätt, inte längre kan anses föreligga (LFR 4:7 p 4).

I förarbetena uttalades farhågor för att ett sådant samrådsförfarande skulle bli alltför

”tungrott och tidskrävande”. Därför ansågs det vara lämpligt att lätta upp kravet på

samtycke genom att tillåta att rekonstruktören och gäldenären avtalar om lämpligt sätt att

sköta det hela på. Det ansågs också vara lämpligt att rekonstruktören i efterhand skulle

kunna ratihabera en handling av gäldenären.18

2.1.2.5 Återvinningstalan

Innan talan om återvinning väcks ska rekonstruktören noggrant undersöka

förutsättningarna för en talan och biträda borgenärerna i dessa frågor. Rekonstruktören ska

t.ex. bifoga en upplysning om förutsättningarna för återvinning till gäldenärens eventuella

begäran om ackordsförhandling (LFR 3:11 p1).

                                                
18 Prop. 1995/96:5, s 191.
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Talan om återvinning får väckas av antingen en borgenär, vars fordran skulle ha omfattats

av ett offentligt ackord, eller av rekonstruktören (LFR 3:6). I detta fall har rekonstruktören

enligt förarbetena getts ”en form av legal fullmakt att föra talan för gäldenärens räkning”19

och kan alltså självständigt i förhållande till gäldenären besluta om att föra talan om

återvinning av egendom som tillhört gäldenären. Rekonstruktören tillerkändes denna rätt

för att det ansågs vara sannolikt att det skulle bidra till att förstärka

rekonstruktionsinstitutets effektivitet. Om det istället är en borgenär som väcker talan

måste denne, för att talan ska kunna prövas, underrätta rekonstruktören om denna.20

En talan om återvinning ska väckas efter det att ett beslut om rekonstruktion har fattats.

Vid en eventuell ackordsförhandling kan sådan talan om återvinning emellertid inte prövas

förrän efter det att ackordsfrågan slutligen avgjorts.21

Problemet för rekonstruktören när han vill väcka talan om återvinning är att han inte

förfogar över några medel för att bekosta processen eftersom gäldenären fortfarande har

rådigheten över sin egendom. Rekonstruktören kan dock förmå en, eller flera, borgenärer

att ställa säkerhet.

Det som återvinns ska sedan komma alla borgenärer som omfattas av ackordet till del. Den

svarande i återvinningsmålet får istället en fordran och deltar sedan med denna i

ackordsförhandlingarna (LFR 3:7 1 st).

2.2 Konkursförvaltaren

Konkursansökan kan göras av antingen gäldenären eller dennes borgenärer (KL1:2).

Därefter ska en konkursförvaltare utses av rätten efter hörande av tillsynsmyndigheten22

(KL 7:3). Denne förvaltare ska ta över ledningen av boet från gäldenären som i och med att

                                                
19 Prop. 1995/96:5, s 99.
20 Prop. 1995/96:5, s 98-99.
21 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, s 258.
22 Regeringen utser, enligt bestämmelsen i Konkurslagen 7:25, en kronofogdemyndighet till

tillsynsmyndighet.



Rekonstruktörens skadeståndsansvar 11

konkursansökan gått igenom förlorar rådigheten över egendomen. Förvaltaren agerar också

helt självständigt gentemot borgenärerna i alla förvaltningsfrågor.23

2.2.1 Kraven på en konkursförvaltare

Konkursförvaltaren ska, precis som en rekonstruktör, ha den särskilda insikt och erfarenhet

som krävs för att utföra uppdraget och även i övrigt vara lämplig (KL 7:1). Kraven på en

förvaltare beskrivs mer utförligt i förarbetena till den översyn av den gamla konkurslagen

som genomfördes i slutet av 1970-talet.24 Förvaltaren ska besitta goda allmänna juridiska

kunskaper och kunskaper i företagsekonomi. Personen i fråga bör också vara insatt i och

van vid affärsjuridiska frågeställningar, vara väl insatt i arbetsrätt och

arbetsmarknadspolitik och dessutom ha kunskap om straffrättsliga frågor för att kunna

bedöma om gäldenären kan misstänkas för brott. Andra krav som ansetts böra ställas på en

person, för att denne ska kunna utses till konkursförvaltare, är också att denne förfogar

över en väl utvecklad organisation.

2.2.2 Förvaltarens arbetsuppgifter

Förvaltarens övergripande uppgifter är, enligt KL 7:8 1 st, att ta till vara borgenärernas

gemensamma rätt och se till deras bästa. Han ska dessutom vidta alla de åtgärder som

främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. Med andra ord ska han så snabbt som

möjligt och till bästa möjliga pris realisera egendomen. Det kan ske genom auktion eller

under hand (såvida inga specialregler gäller). Inget hindrar dock förvaltaren från att beakta

sådant som är ägnat att på lång sikt främja sysselsättningen, såvida det kan ske utan att

borgenärernas rätt förringas nämnvärt (KL 7:8 2 st). Förvaltaren kan alltså, under vissa

förutsättningar, fortsätta driften av rörelsen under en kortare eller längre period.

Förvaltaren får i de olika förvaltningsfrågorna besluta självständigt i förhållande till

borgenärerna och gäldenären. Visst undantag föreligger dock vad gäller viktigare frågor

där förvaltaren måste höra tillsynsmyndigheten, berörda borgenärer och gäldenären om

inga hinder föreligger (KL 7:10). Viktigt att uppmärksamma är, att det är upp till

                                                
23 Welamsson, Lars, s 54.
24 Prop. 1978/79:105, s 156-157.
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förvaltaren själv att avgöra om samrådsskyldighet föreligger.25 Förvaltaren är också

skyldig att på förfrågan från en borgenär lämna ut information om boet och dess

förvaltning och att kontinuerligt, vid viktigare frågor, lämna ut information om boets

förvaltning till särskilt berörda borgenärer (KL 7:9 och 7:10). Konsekvensen av att

konkursförvaltaren underlåter att iaktta denna samrådsplikt är inte att en åtgärd anses som

ogiltig.26 Istället riskerar förvaltaren att få se sitt arvode nedsatt samt att behöva betala

skadestånd (KL14:4 2 st och 17:1).

Förvaltaren ska, så snart som möjligt, ta hand om gäldenärens egendom och vidta effektiva

åtgärder för att säkerställa den. Förvaltaren ska ta ledningen över rörelsen samt ta hand om

räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör boet. Han kan begära handräckning om

gäldenären vägrar att lämna ifrån sig egendomen (KL 7:14). Förvaltaren ska också upprätta

en bouppteckning (KL 7:13). Dessutom ska han snarast skriva en förvaltarberättelse om

boets tillstånd, orsakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och tidpunkten för när

gäldenärens obestånd ska anses ha inträtt (KL 7:15). Till berättelsen ska bifogas en

översikt över boets tillgångar och skulder samt en förteckning över förhållanden som kan

leda till återvinning. Berättelsen ska för övrigt också innehålla uppgift om huruvida medel

kan komma att återföras genom eventuell återvinning och skadestånd, uppgift om när

skyldighet för aktiebolag att upprätta en kontrollbalansräkning inträdde, uppgift om

huruvida misstankar om brott eller om förfarande som kan leda till näringsförbud har

anmälts till åklagaren samt vilket bokföringssystem som använts. Förvaltaren ska slutligen

även upprätta ett utdelningsförslag som ska fastställas av rätten och samtidigt också ge in

en slutredovisning och en kostnadsräkning (KL 7:17).

2.3 God man enligt Ackordslagen (1970:847)

God man utsågs av rätten på gäldenärens begäran (AckL 2§). Den gode mannen skulle

helst vara lagfaren, ha den insikt och erfarenhet som krävdes samt åtnjuta borgenärernas

förtroende. Till god man utsågs ofta en tjänsteman vid en ackordscentral eller ett ombud

                                                
25 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, s 134.
26 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, s 135.
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för en ackordscentral.27 Den gode mannens uppgift ansågs närmast vara att ”åstadkomma

enhetlig och opartisk ledning och kontroll”.28

2.3.1 Gode mannens arbetsuppgifter

Den övergripande uppgiften var att utreda gäldenärens affärsställning och undersöka

möjligheterna till en uppgörelse med borgenärerna. Gode mannen skulle också se till att

gäldenären i sin fortsatta förvaltning av verksamheten även iakttog borgenärernas bästa. På

grund av detta ålades gäldenären en samrådsskyldighet med gode mannen (AckL 4 §).

Arbetsuppgifterna bestod vidare i att göra en utredning av gäldenärens ekonomiska

ställning och i samband med detta upprätta en bouppteckning och en godmansberättelse.

Han skulle också förhandla med borgenärerna samt ge råd och anvisningar till gäldenären.

Dessutom skulle han ingripa mot säraktioner från borgenärernas sida genom att begära en

konkursansökan från en borgenär vilande. En sådan begäran skulle i normala fall bifallas.29

Övriga uppgifter bestod i att ge bistånd till gäldenären vid utformning av ackordsförslaget

och finna en finansiering av ackordet, sköta den formella handläggningen samt ombesörja

ackordsutbetalningarna.30

För att övervaka att gäldenären fullgjorde sina förpliktelser enligt ackordsavtalet kunde

domstolen även tillsätta en särskild tillsynsman. Den gode mannen kunde i sådant fall

anlitas som denne tillsynsman (37 § AckL).

2.4 Sammanfattande jämförelse av rekonstruktörens uppdrag och

konkursförvaltarens respektive gode mannens uppdrag

Med ledning av det jag skrivit ovan i detta kapitel sammanfattar jag nedan vilka olika

likheter och skillnader som föreligger mellan rekonstruktören och konkursförvaltaren

respektive gode mannen.

                                                
27 Riksskatteverket, Konkurs och Ackord, s 203.
28 Arnesdotter, Ingrid, s 23.
29 Arnesdotter, Ingrid, s 93.
30 Arnesdotter, Ingrid, s 356.
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2.4.1 Rekonstruktören och konkursförvaltaren

Den grundläggande skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion ligger i syftet

med de två förfarandena. Konkurs utgör en exekutionsform som närmast syftar till att tillse

att borgenärerna tvångsvis får betalning för sina fordringar på gäldenären oavsett om

dennes verksamhet kan fortleva efter detta eller inte. Rekonstruktionsförfarandet å andra

sidan syftar till att återställa lönsamheten i gäldenärens verksamhet och att ge gäldenären

en chans att kunna undersöka möjligheterna till fortsatt verksamhet i någon form.

Denna skillnad i syftet med förfarandena kan också sägas ha kommit till uttryck i

förarbetena vid bedömningen av vilka krav som ska ställas på en rekonstruktör respektive

en konkursförvaltare. Både Insolvensutredningen och regeringen har visserligen beskrivit

kraven på en rekonstruktör med utgångspunkt i de krav som ställs på en konkursförvaltare,

men en stor skillnad kan ändå sägas ligga i att de affärsmässiga förutsättningarna kommer i

förgrunden på ett helt annat sätt i en rekonstruktörs arbete än i en förvaltares.31 En

konkursförvaltares huvuduppgift är närmast att, i enlighet med KL, avveckla verksamheten

på ett sätt som medför största möjliga utdelning till borgenärerna. 32

Kraven på en rekonstruktör stämmer alltså i stort överens med de krav som ställs på en

konkursförvaltare, förutom att det för rekonstruktören också finns, direkt uttryckt i lagen,

ett krav på att han ska ha borgenärernas förtroende. Någon saklig skillnad mellan de två

torde dock inte föreligga, eftersom kravet på att en förvaltare ska vara opartisk finns

reglerat i KL 7:1. En annan skillnad i vilka krav som ställs på rekonstruktören respektive

konkursförvaltare är att den senare också bör vara insatt i straffrättsliga frågor för att kunna

undersöka om gäldenären bör misstänkas för brott. Det är ett krav som inte har ställts upp

för rekonstruktörer av den enkla anledningen att om det föreligger en misstanke om att en

gäldenär begått brott kan verksamheten knappast bli aktuell för företagsrekonstruktion.33

En väsentlig skillnad mellan konkurs och företagsrekonstruktion är att vid en konkurs

förlorar gäldenären rådigheten över egendomen. Den innehas istället av boet som ska

förvaltas av konkursförvaltaren. Vid en företagsrekonstruktion behåller gäldenären

                                                
31 Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, s 87.
32 Stangendahl, Peter, s 50.
33 Se SOU 1992:113, s 365-371.
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däremot rådigheten över sin egendom. Även om gäldenären agerar tvärtemot

rekonstruktörens råd och förslag, och därmed struntar i den samrådsskyldighet som han har

ålagts, så blir t.ex. ett avtal med tredje man giltigt.

Det föreligger alltså vissa grundläggande skillnader mellan de två uppdragen. Trots det är

det tydligt att arbetsuppgifterna i många fall är mycket lika, t.ex. vad gäller att utreda

gäldenärens ekonomiska situation. Partsstrukturen är också utformad på i stort samma sätt,

genom att både konkursförvaltaren och rekonstruktören utses av rätten. I båda fallen

föreligger också en form av kluven lojalitetsplikt i det att en sådan plikt finns mot både

gäldenären och borgenärerna, Det måste enligt min uppfattning därför anses föreligga så

pass stora likheter att det är intressant och relevant med en jämförelse med det ansvar som

gäller för en konkursförvaltare.

2.4.2 Rekonstruktören och god man

Rekonstruktören har fått ett betydligt vidare uppdrag än vad god man hade. Den gode

mannens primära uppgift var att förhandla med borgenärerna i syfte att nå en ekonomisk

uppgörelse, med andra ord att hitta finansiering för gäldenärens önskade ackord.

Rekonstruktören ska i första hand undersöka om det är möjligt att fortsätta gäldenärens

verksamhet, antingen helt eller delvis och i så fall på vilket sätt. Precis som i jämförelse

med konkursförvaltaren kommer alltså de affärsmässiga förutsättningarna mer i förgrunden

i rekonstruktörens arbete än i gode mannens arbete. Kraven på en rekonstruktör är därför

högre än på en god man vad gäller inte minst affärsmässiga kunskaper men också att

rekonstruktören har tillgång till en ordentlig kontorsorganisation med resurser för

bokföring och redovisning.34

Rekonstruktören ska därför, förutom att förhandla med borgenärerna vid t.ex. ett eventuellt

ackord, upprätta en rekonstruktionsplan, övervaka den fortsatta driften och därvid ge

rekommendationer till gäldenären samt kontinuerligt informera borgenärerna om sitt arbete

och gäldenärens verksamhet. Dessutom har han även fått en rätt att självständigt föra

återvinningstalan för gäldenärens räkning, vilket god man inte hade rätt till.

                                                
34 Se SOU 1992:113, s 368.
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Trots dessa skillnader i utformningen av uppdragen är min uppfattning att gode mannens

och rekonstruktörens uppdrag ändå uppvisar stora, grundläggande likheter. Syftet med

både rekonstruktionsförfarandet och ackordsförfarandet är, eller var, att erbjuda ett

attraktivt alternativ till konkursförfarandet för att försöka rekonstruera gäldenärens

verksamhet så att denna kan fortsätta att drivas. I båda fallen ska rekonstruktören

respektive gode mannen bistå gäldenären samtidigt som de även ska beakta borgenärernas

intressen. Precis som för rekonstruktören var problemet för gode mannen vilket ansvar

denne hade mot de två olika parterna i och med att det var svårt att bestämma vilken typ av

uppdrag gode mannen hade samt vem dennes uppdragsgivare var. Detta problem kan

kanske också sägas ha blivit än mer framträdande i och med att medan goda mannen enbart

kunde föreslås av gäldenären kan numera både gäldenären och borgenärerna lämna förslag

på lämplig rekonstruktör.
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3 Allmänna skadeståndsprinciper

I detta kapitel görs inledningsvis en allmän presentation av skadeståndsansvar vid ren

förmögenhetsskada. Därefter följer en mer ingående presentation av skadeståndsansvar

vid uppdrag avseende immateriella tjänster, och då särskilt sysslomannauppdraget, samt

ansvaret för offentliga tjänstemän vid myndighetsutövning. Förhoppningen är att denna

introduktion till skadeståndsrätten avseende ansvar vid olika former av uppdrag, t.ex.

rådgivningsuppdrag, ska ge en bra grund för läsning av min senare diskussion om vilket

skadeståndsansvar en rekonstruktör ska anses bära.35

3.1 Allmänt om skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada

I skadeståndslagen (1972:207) stadgas att huvudregeln vid en ren förmögenhetsskada är att

sådan skada är ersättningsgill enbart om ett brott har begåtts (SkL 2:4). Denna huvudregel

gäller emellertid endast vid utomobligatoriskt skadestånd. Föreligger ett avtalsförhållande

baseras ansvaret istället på om skadevållaren agerat med uppsåt eller åtminstone oaktsamt,

precis som vid en person- eller sakskada.36

Förutsättningen för att skadestånd ska utgå är givetvis först och främst att en skada har

uppstått. Denna skada måste, enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer, ha uppstått på

grund av att skadevållaren var vårdslös (eller hade uppsåt) och att det föreligger ett adekvat

orsakssamband.

3.2 Skadeståndsansvar för offentliga tjänstemän vid myndighetsutövning

Myndighetsutövning innebär att staten har ett strängare ansvar för råd och upplysningar

som ges av en offentlig tjänsteman än vad som är normalt vid rådgivning och liknande

verksamhet. Bestämmelserna om det allmännas skadeståndsansvar vid

myndighetsutövning återfinns i SkL 3:2. Ren förmögenhetsskada anses vara den viktigaste

typen av skada vid myndighetsutövning.37 Den jämställs i SkL med sak- och personskada,

                                                
35 Se kapitel 5.
36 Prop. 1972:5, s 158.
37 Bengtsson, Bertil, s 14.
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vilket innebär att ett krav på oaktsamhet gäller även vid ren förmögenhetsskada och inte

det krav på brott som annars gäller vid utomobligatoriska förhållanden.

Så vad är då myndighetsutövning? Lagtexten i SkL är tämligen vag och innehåller ingen

närmare beskrivning av vad som ska förstås med myndighetsutövning. Av litteraturen

framgår dock att karakteristiskt för myndighetsutövning är att den enskilde står i en

särskild beroendeställning till myndigheten. Vidare bestämmer myndigheten över den

enskildes rättigheter och skyldigheter på ett sätt som inte förekommer i privaträttsliga

sammanhang. Myndighetsutövning innebär, med andra ord, ett uttryck för samhällets rätt

att utöva makt över sina medborgare.38 Det allmänna har såtillvida vissa möjligheter att

bestämma över enskildas rättigheter och skyldigheter vilket dessa inte kan motsätta sig,

t.ex. bevilja förmåner som bara är möjligt att erhålla genom det allmänna och utöva

offentlig kontroll över de enskildas förhållanden.39 Det kan också omfatta

rekommendationer eller råd som kan ses som ett led i eller anses ha ett mycket nära

samband med maktutövning. Viktigt vid bedömningen av om rekommendationer eller

liknande ska anses vara myndighetsutövning eller inte, är om de kan ses som ”auktoritativa

besked om myndighetens handlande”.40

Det finns många exempel på vad som ska anses vara myndighetsutövning. Det kan t.ex.

innebära ett åläggande för en person att vidta en viss åtgärd eller så kan det innebära att en

person vid vite förbjuds att handha viss egendom. Förutom sådana direkta ingripande mot

en person eller mot egendom kan även faktiska handlingar som står i nära samband med

handläggning av ärenden som avser maktutövning omfattas. Exempelvis har situationer

som när brandmän hugger en brandgata eller när polismän griper en person ansetts utgöra

myndighetsutövning.41

Exempel på vad som inte anses falla under bestämmelserna för myndighetsutövning är

rådgivning som allmänheten inte är tvungen att följa, t.ex. vanlig konsumentupplysning

och sexualupplysning. Andra exempel är verksamhet som normalt inte innebär något

                                                
38 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s 448-449.
39 Bengtsson, Bertil, s 39.
40 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s 457-458.
41 Hellner; Jan, Skadeståndsrätt, s 449.
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faktiskt tvång mot den enskilde, såsom sjukvård och undervisning. Det allmännas

förvaltning av sin egendom eller övriga ekonomiska angelägenheter samt vanliga

avtalsförhållanden med det allmänna som ena parten faller vanligen utanför

bestämmelserna om myndighetsutövning.42

3.2.1 Vilka ansvarsgrunder gäller vid myndighetsutövning?

Den första förutsättningen för att det allmänna ska kunna hållas ansvarigt för en skada är

givetvis att denna skada uppkommit vid myndighetsutövning. Vidare måste skadan ha

uppstått på grund av ett fel eller en försummelse från det allmännas sida samt att detta fel

respektive denna försummelse uppstått på grund av att åtminstone oaktsamhet förelegat

(SkL 3:2). Vid myndighetsutövning gäller, som tidigare sagts, enbart ett oaktsamhetskrav

även vid ren förmögenhetsskada.

Bedömningen av om dessa kriterier föreligger ska ske objektivt. Ingen hänsyn ska alltså tas

till eventuella individuella ursäkter, t.ex. sjukdom, oerfarenhet eller tidsbrist på grund av

stor arbetsbörda, som en skadevållare kan ha. Det allmänna svarar dessutom för vad som

brukar kallas för anonyma fel, d.v.s. det allmänna ansvarar även för skador som uppstått

vid myndighetsutövning även om det inte går att klarlägga vilken tjänsteman vid den

berörda myndigheten som bär skulden. Ansvar kan dessutom föreligga för så kallade

kumulerade fel, när flera tjänsteman har medverkat till att en skada uppstått, men där ingen

av de enskilda tjänstemännens agerande skulle ha kunnat åstadkomma samma skada.

Förutsättningen för detta sistnämnda fall är dock givetvis att det sammanlagda resultatet

kan anses vara följden av oaktsamhet från den berörda myndigheten.43 Det är alltså

resultatet av en tjänstemans handlande som ska ligga till grund för bedömningen av om ett

fel eller försummelse föreligger, eller vad den enskilde har rätt att förvänta sig, och inte

orsakerna till att resultatet blev som det blev. Om orsaken till att en skada uppstått är t.ex.

dåliga teoretiska eller praktiska kunskaper om ett visst problem, bristande instruktioner

från en överordnad, dålig organisation eller liknande har detta normalt ingen betydelse för

bedömningen av om ett fel eller försummelse har förelegat.44

                                                
42 Bengtsson, Bertil, s 43-44.
43 Bengtsson, Bertil, s 57-58.
44 Bengtsson, Bertil, s 65.
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3.3 Immateriella tjänster

Immateriella tjänster innefattar uppdrag som inte har någon anknytning till fysiska

föremål.45 Exempel på sådana tjänster kan vara uppdrag till advokater, revisorer, konsulter

av olika slag men även uppdrag till banker, undervisnings- och utbildningsinstitut. Utanför

denna form av tjänster faller anställningsavtal och arbete på annans egendom.46

Uppdragen kan delas upp i två olika varianter; det personliga uppdraget och

företagsuppdraget. I det personliga uppdraget utses en specifik person till uppdragstagare,

denne kan dock ta hjälp av andra för att utföra uppdraget. I det här fallet spelar förtroendet

till den särskilt utsedde uppdragstagaren stor roll till skillnad från vid ett företagsuppdrag. I

det fallet brukar vanligen en anställd inom det anlitade företaget utföra uppdraget.47

Som kanske redan framgått omfattas två parter av avtalet. Den ena kallas vanligen för

uppdragsgivaren eller huvudmannen och den andre parten för uppdragstagaren. Vad gäller

uppdragstagarna benämns de i vissa fall för sysslomän.48

Vilka regler som gäller för uppdragsförhållanden skiljer sig åt. I många fall finns idag

specialbestämmelser, t.ex. för fastighetsmäklare. För uppdrag som inte omfattas av sådan

specialreglering gäller givetvis avtalslagen. Sedan länge anses dock kommissionslagen

vara lämplig för analogier då den anses ge uttryck för grundläggande principer i

uppdragsförhållanden. En kommissionär ses ofta också som en särskild typ av syssloman.49

3.4 Ansvar för uppdrag avseende immateriella tjänster

Vid uppdragets slut ska uppdragstagaren redovisa hur uppdraget har utförts och då särskilt

hur han har handhaft tillgångar för uppdragsgivaren. Uppdragstagaren är skyldig att visa

omsorg i sitt arbete. Huruvida han kan anses ha visat omsorg eller inte, måste avgöras från

fall till fall.

                                                
45 Begreppet är inte allmänt vedertaget i den juridiska doktrinen men används av Hellner, Jan i Speciell

avtalsrätt II.
46 Hellner, Jan, s 200 och Hasselrot, Berndt, s 1274-1275.
47 Hellner, Jan, Speciell Avtalsrätt II, s 202.
48 Se nedan i avsnitten 3.5 och 3.5.1 för en mer ingående diskussion om begreppet syssloman.
49 Hellner, Jan, s 203.
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Skadeståndsansvaret vid ett uppdragsavtal kan delas upp i två typer. Å ena sidan kan ett

skadestånd vara baserat på ett resultatansvar och å andra sidan på ett metodansvar. Ibland

anses dock också ett åtgärdsansvar föreligga.50

Med resultatansvar menas att uppdragstagaren ansvarar för att han uppnår bästa möjliga

resultat utifrån förutsättningarna i det särskilda fallet. Uppdragstagaren kan t.ex. ha utlovat

ett visst resultat. Ett uppdrag kan också vara att anse som så klart och okomplicerat att

uppdragsgivaren har rätt att förvänta sig ett visst resultat.51

Med metodansvar menas istället att uppdragstagaren kan bli ansvarig för skada om den

beror på att han varit försumlig i sitt sätt att arbeta. Exempelvis kan han ha gett juridiska

råd utan att kontrollera om det varit några förändringar i lagen. Det innebär givetvis inte att

en uppdragstagare kan anses vara ansvarig för de misstag som han gör enbart på den grund

att det finns andra som hade kunnat utföra uppdraget bättre. Istället måste hans sätt att

arbeta avvika starkt från den standard som en uppdragsgivare normalt kan förutsätta.52

Vid bedömning av om en uppdragstagare ska anses ha agerat oaktsamt är utgångspunkten

alltså vad en ”normal person” skulle kunnat åstadkomma i samma situation.53 Hänsyn kan

dock tas till om det är en lekman som utför uppdraget eller om det är en person som

yrkesmässigt utför samma typ av uppdrag. Det är då möjligt att ställa högre krav den

sistnämnda typen av uppdragstagare.54 Det är också möjligt att ställa än högre krav på en

yrkesman som är specialiserad inom det berörda området än på en yrkesman med endast

allmänna kunskaper. Högre krav kan t.ex. komma att ställas på en jurist som är

specialiserad på obeståndsjuridik än på en allmänpraktiserande jurist vid ett uppdrag

avseende just obestånd.55 Det blir alltså en form av ansvarstrappa där lägst krav ställs på en

lekman (som dock måste agera åtminstone efter en normal persons standard), med lite

högre krav på en allmänpraktiker och med ännu lite högre krav på en specialist.

                                                
50 Se t.ex. Millqvist, Göran, s 10-11.
51 Gullefors, Björn, s 75.
52 Gullefors, Björn, s 75.
53 Hasselrot, Berndt, s 1312.
54 Arnesdotter, Ingrid, s 373.
55 Gullefors, Björn, s 141 och Arnesdotter, Ingrid, s 374.
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En uppdragstagare kan emellertid slippa undan ansvar i vissa fall om ett ursäktligt misstag

kan anses föreligga. Kraven för vad som kan anses vara ett ursäktligt misstag är dock

tämligen höga. Bristande erfarenhet eller tidsbrist är definitivt inga godtagbara ursäkter.56

Vad gäller ansvar för rådgivning måste hänsyn också tas till vilken typ av råd som getts.

För att ansvar ska kunna föreligga måste det ha varit ett yrkesmässigt råd. För privata råd

anses inget ansvar föreligga.57 Gränsdragningen mellan de båda kan vara svår och vid

tveksamhet ska bedömningen huruvida det är ett yrkesmässigt råd eller inte baseras på

omständigheterna i det aktuella fallet. Befanns sig t.ex. parterna på rådgivarens kontor eller

gavs rådet på en strikt privat tillställning såsom en fest? Erhöll rådgivaren någon form av

arvode? Har arvode betalats talar det i så fall starkt för att det är fråga om ett yrkesmässigt

råd.

Det är viktigt att också göra skillnad mellan juridiska råd och så kallade lämplighetsråd,

som mer generellt också skulle kunna kallas för objektiva respektive subjektiva råd. För de

senare anses nämligen i normalfallet inget ansvar föreligga. Ett juridiskt råd innebär att

uppdragstagaren lämnar upplysningar om gällande rätt. Ansvar föreligger dock enbart för

uppenbara fel, vilket kan ha betydelse särskilt vid fall där en rättsfråga är mer eller mindre

tveksam. I sådan fall anses inte uppdragstagaren vara skadeståndsskyldig även om en

domstol senare kommer fram till en annan slutsats än uppdragstagaren.58 Lämplighetsråd, å

andra sidan, innebar rådgivning om hur uppdragsgivaren bör agera. Sådana råd innefattar

oftast uppdragsgivarens personliga värderingar av en situation eller av ett objekt.

Uppdragstagaren anses därför inte behöva bära ansvar för sådana råd.59 Det ställs dock

högre krav på en uppdragstagare som anses vara sakkunnig inom det område som

lämplighetsrådet avsåg, han kan då hållas skadeståndsskyldig.60

                                                
56 Se t.ex. Gullefors, Björn s 76-78 och RH 1995:82, där en mäklare som kom en halvtimme för sent till en

lägenhetsvisning på grund av att han missat övergången till sommartid och därför fick sitt arvode nedsatt till

hälften av det överenskomna.
57 Detta ställningstagande förklaras med den så kallade tillitsprincipen enligt vilken bara den som har en

välgrundad anledning att fästa tilltro till ett råd har rätt till ersättning. Andra anses istället ha tagit en frivillig

risk att drabbas av skador.
58 Arnesdotter, Ingrid, s 383.
59 Gullefors, Björn, s 48.
60 Arnesdotter, Ingrid, s 386.
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3.5 Särskilt om sysslomannauppdrag

Bestämmelserna om sysslomän återfinns i HB 18 kap. Vilka som är att anse som

sysslomän slås där fast i första paragrafen;

”Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja

till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det

han om händer får.”

Syssloman är alltså en person som fått i uppdrag att rättshandla för en annan. Lagtexten är i

det här fallet dock tämligen vid och samtidigt vag och oklar om vilka som egentligen ska

omfattas av bestämmelserna. Regleringen omfattar både det inre förhållandet mellan

huvudmannen och sysslomanen och det yttre förhållandet gentemot tredje man. Även i den

juridiska doktrinen har sedan länge diskuterats vilka uppdragstagare som ska anses

omfattas av bestämmelserna för sysslomän.61

3.5.1 Definition av syssloman

Helt klart är att en syssloman är en form av mellanman, alltså en uppdragstagare.

Sysslomannen är, som nyss sades, någon som åtagit sig att rättshandla för någon annans

räkning. Uppdraget ska alltså avse att sköta annans ekonomiska eller rättsliga

angelägenheter. Uppdraget kan också innebära att sysslomannen ska förvara viss egendom

åt huvudmannen, så kallad deposition.62 Ett avtal om sysslomannaskap är giltigt oavsett om

det kommit till stånd skriftligt eller muntligt. Avtalet kan uppstå genom att parterna

uttrycklig kommer överens eller genom en tyst överenskommelse, alltså enligt helt vanliga

avtalsrättsliga principer.

Reglerna för sysslomän omfattar enbart så kallade förtroendeuppdrag. Det innebär att

anställd personal inte kan falla under reglerna för sysslomän. Ett sysslomannauppdrag

bygger också på att en viljeförklaring från huvudmannen måste föreligga. Denna kan

visserligen vara tyst eller given genom konkludent handlande, men det innebär att någon

som handlat för annans räkning, visserligen med dennas bästa i åtanke, så kallad

                                                
61 Se t.ex. Hasselrot, Berndt, s 1267 och Gullefors, Björn s 160.
62 Hasselrot, Berndt, s 1275.
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negotiorum gestio, inte kan falla under bestämmelserna för sysslomän.63 Inte heller råd

som inte kan anses vara yrkesmässiga anses kunna utgöra ett sysslomannauppdrag.64

Däremot anses både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet kunna omfattas.65

Sysslomannaskap innebär inte att det nödvändigtvis är enbart huvudmannen som har

intresse av att uppdraget utförs. Uppdraget kan också innebära att en tredje mans intresse

eller huvudmannens och en tredje mans gemensamma intresse främjas. Sysslomannen själv

kan också tänkas ha ett eget intresse i att uppdraget utförs. Det viktiga är, för att uppdraget

ska omfattas av reglerna för sysslomän, att uppdraget ska utföras för annans räkning och

inte enbart i sysslomannens eget intresse.66

3.5.2 Den särskilda preskriptionsbestämmelsen

Bestämmelserna om sysslomän anses inte längre ha särskilt stor betydelse för vägledning i

dagens rättsfrågor.67 De ses snarast som ett komplement till fullmaktsreglerna i AvtL. Det

finns dock fortfarande åtminstone en viktig anledning till att bedöma om en uppdragstagare

faller under reglerna för sysslomän eller ska vara att anse som en annan typ av

uppdragstagare. HBs 18:e kapitel om sysslomän innehåller nämligen en särskild

preskriptionsbestämmelse (HB 18:9) som stadgar att talan mot en uppdragstagare måste

väckas inom ett år efter det att uppdragstagarens slutredovisning avlämnats.

”Var som å sysslomans förrättning tala vill; göre det lagligen inom natt och år, sedan han

vid sysslan skildes, och redo och räkning gjord är av honom, eller av hans arvingar, där

han död är. Haver man laga förfall; njuter samma tid därefter.”

Preskriptionen börjar alltså löpa i och med att en redovisningsräkning avges och

bestämmelsen gäller därför enbart för uppdrag där en redovisningsskyldighet föreligger.

Bestämmelsen tar närmast sikte på sådana situationer där uppdragstagaren, på grund av sitt

uppdrag, har tagit hand om uppdragsgivarens egendom eller medel med skyldighet att

                                                
63 Tiberg, Hugo, s 12.
64 Hasselrot, Berndt, s 1275.
65 Hasselrot, Berndt, s 1269-1270.
66 Hasselrot, Berndt, s 1279.
67 Se t.ex. Hellner, Jan, s 202.
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redovisa för dessa, även om det i praktiken har ansetts vara betydelselöst huruvida

uppdragstagaren verkligen tagit emot medel.68 Även i sådana uppdrag där

redovisningsskyldighet föreligger begränsas bestämmelsens tillämpningsområde till de

uppgifter i uppdraget som omfattas av redovisning.69 Andra uppgifter omfattas istället av

bestämmelserna i PreskrL.

Denna ettåriga preskriptionstid ska alltså jämföras med den allmänna tioårspreskription

som stadgas i PreskrL 2 §. Ytterligare en skillnad av vikt är att preskriptionen enligt

bestämmelserna för sysslomän bara kan brytas genom att talan väcks i domstol, vilket

skiljer sig från PreskrLs bestämmelser, enligt vilka det räcker med ett privat krav (PreskrL

5 §). Den praktiska betydelsen av om rekonstruktörens uppdrag faller under

bestämmelserna för sysslomän är, med andra ord, synnerligen stor.70

3.6 ”Kvasi-kontrakt”

Huvudregeln i skadeståndslagen är, som tidigare nämnts, att ren förmögenhetsskada inte

ersätts vid ett utomobligatoriskt förhållande om skadan inte beror på att ett brott begåtts. I

doktrinen diskuteras emellertid om det är möjligt att en ren förmögenhetsskada, som

drabbat annan än skadevållarens direkte avtalspartner, ändå kan medföra ett skadestånd,

nämligen om det föreligger ett kontraktsliknande, eller kvasi-kontraktuellt, förhållande.

Det innebär att domstolen fingerar ett avtalsförhållande, vilket ofta kallas för ett kvasi-

kontrakt.71 Utmärkande för bestämningen av om ett kvasi-kontraktuellt förhållande

föreligger är att hänsyn tas till vilken förbindelse som förevarit mellan den som lidit skada

och den som vållat skadan. Stor hänsyn ska därmed tas till om det varit befogat av den

skadelidande att fästa tillit, och i så fall vilken grad av tillit, till uppgifter som lämnats av

den skadevållande.72

                                                
68 Hellner, Jan, s 219 och s 222 med hänvisning till NJA 1966 s 54.
69 Hellner, Jan, s 221.
70 Den ettåriga preskriptionstiden är dock troligen inte tillämplig i de fall där ett skadeståndskrav grundas på

ett brott, se Hellner, Jan s 221.
71 Se t.ex. Gullefors, Björn, s 58, Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s 77-78 och Kleineman, Jan s 439-469.
72 Kleineman, Jan, 441-443.
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I ett omtalat mål, det så kallade Kone-målet (NJA 1987 s 692), har HD konstaterat att en

värderingsman var skadeståndsskyldig gentemot annan än uppdragsgivaren, en bank,

eftersom han borde ha förstått att hans värderingsintyg kunde komma att användas för

skilda ändamål och av flera personer. En värderingsman måste räkna med att andra än

uppdragsgivaren kan fästa avseende vid intyget. HD var dock tämligen restriktiv angående

fallets prejudikatsvärde. Fallet avsåg uttryckligen bara värderingsintyg, ”beträffande fast

egendom avgivet av den som yrkesmässigt åtar sig att värdera sådan egendom”. Det

förekommer emellertid olika åsikter i den juridiska litteraturen huruvida det ansvar som

HD ålagt svaranden i detta fall ska anses vila på kontraktsliknande grunder eller om det rör

sig om ett utvidgat utomobligatoriskt ansvar gentemot tredje man, emedan HD inte nämner

begreppet ”kontraktsliknande” rakt ut.73 Min egen är mening att HD ändå tycks ha stött sig

på ett kontraktsliknande förhållande. I fallet hävdade Kone Invest AB just att ett

skadeståndsansvar skulle anses föreligga på kontraktsrättsliga grunder även om inget direkt

avtal förelåg. Tingsrätten ålägger ansvar genom en ”från kontraktsrätten hämtad analogi”

vilket stöds av Hovrätten genom yttrandet ”ådrar sig ett ansvar av kontraktsrättslig

karaktär”. HD invänder inte alls mot de tidigare instanserna argumentation, utan nöjer sig

med att konstatera att ”rättspraxis på vissa områden lagt fast skyldighet att ersätta sådan

förmögenhetsskada vid vårdslöshet utanför rena kontraktsförhållanden”, och att ansvaret

inte heller i detta fall bör begränsas till ”skada som uppdragsgivaren lidit utan omfatta

också skada som åsamkats tredje man”.

I ett annat fall som avsåg en situation som måste anses vara mycket lik rekonstruktörens,

NJA 1980 s 383, ansågs en god man ansvarig för att uppgifter som lämnats i en

bouppteckning upprättad av gode mannen var korrekta. I det fallet menade HD att ansvar

för gode mannen skulle kunna föreligga gentemot tredje man på grund av att ett

kontraktsliknande förhållande förelåg, visserligen dock ej mot en person som inte omfattas

av ackordsförfarandet. Även i detta fall lades stor vikt vid den tilltro som den tredje

mannen hade haft till gode mannens uppgifter och huruvida gode mannen borde ha insett

detta.

Det finns, som påpekades av HD i NJA 1987 s 692, flera situationer där HD uttalat att ett

ansvar ska anses föreligga på grund av kontraktsliknande förhållanden, t.ex. vid

                                                
73 Jämför Gullefors, Björn, s 59-60 och Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s 77-78.



Rekonstruktörens skadeståndsansvar 27

vittnesintyg angående äktheten på vissa handlingar och intyg om en viss persons eller

handlings vederhäftighet.74 Lämpligheten av att basera ett skadeståndsansvar på

kontraktsmässiga grunder istället för på utomobligatoriska grunder har diskuterats på grund

av att en utfästelse om garantiåtagande, som kan återfinnas i ”äkta” kontraktsförhållanden,

ofta inte föreligger vid de situationer som brukar betecknas som kontraktsliknande.

Lämpligheten i att ålägga ansvar på grund av kontraktsliknande förhållanden har

ifrågasatts särskilt vid en jämförelse med andra länders rättstillämpning, där trenden istället

verkar vara att basera ett skadeståndsansvar i liknande situationer på en utomobligatorisk

grund.75 Trots denna diskussion anser jag ändå att, möjligheten för en domstol att ålägga

ett skadeståndsansvar gentemot annan än den direkte motparten i ett uppdragsförhållande,

på grund av att ett kontraktsliknande förhållande föreligger, synes vara klar. HD har använt

sig av möjligheten ett flertal gånger och lagstiftaren har t.o.m. uttalat uttryckligen att ett

skadeståndsansvar ska kunna åläggas även i situationer där inget egentligt avtal föreligger

men som företer kontraktsliknande drag. Lagstiftaren ville i och för sig inte skriva in

sådant ansvar i lagtexten men konstaterade att en viss utveckling i riktning mot ett utvidgat

ansvar kan ses i praxis och överlät åt att domstolen att bestämma den fortsatta

utvecklingen.76

                                                
74 För en ingående utredning av dessa situationer, se Kleineman, Jan, s 444-460.
75 Kleineman, Jan, s 439 och 468. Jämför även med Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, s 78-79.
76 Prop. 1972:5, s 448, jmf också s 159-160.
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4 Konkursförvaltarens och gode mannens

skadeståndsansvar

Innan jag går in på vilket ansvar en rekonstruktör ska anses bära gör jag här en kort

presentation av vilket ansvar en konkursförvaltare bär respektive en god man ansågs bära.

Detta avsnitt ska sedan tillsammans med de skadeståndsregler och principer, som jag

redogjorde för i föregående kapitel, ligga till grund för min analys i nästa kapitel av en

rekonstruktörs skadeståndsansvar.

4.1 Konkursförvaltarens skadeståndsansvar

Förvaltaren är legal företrädare för boet. De rättshandlingar som han företar i samband med

konkursförfarandet sker å boets vägnar. Om en konkursförvaltare begår ett fel i sin

förvaltning av konkursboet kan borgenärerna därför rikta krav mot konkursboet som

juridisk person. Kravet får då massastatus. Det kan också hända att förvaltaren får se sitt

arvode nedsatt. Borgenärer eller annan som lidit skada till följd av förvaltarens agerande

kan alltså först och främst rikta krav mot boet. Det föreligger dock också ett tämligen

omfattande skadeståndsansvar för konkursförvaltaren. Han kan nämligen även bli

personligt ansvarig för fel som han begått under fullgörelsen av sitt uppdrag.

För konkursförvaltarens skadeståndsansvar gentemot borgenär och gäldenär finns särskilda

regler i 17 kap KL. Enligt 17:1 är förvaltaren personligt ansvarig för de skador som han

uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat boet, en konkursborgenär eller gäldenären under

fullgörande av sitt uppdrag. Skadeståndet kan jämkas med hänsyn till handlingens

beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt. Skadeståndsansvaret är alltså

baserat på ett oaktsamhetsansvar. Talan avseende skadestånd som inte grundas på brott ska

föras genom klander av förvaltarens slutredovisning (KL 17:2). För de subjekt som inte

omfattas av bestämmelsen i 17:1, t.ex. massaborgenär, gäller inte primärt

skadeståndslagen, utan troligen ett culpaansvar begränsat av normskyddsläran77.78 Denna

                                                
77 Denna lära utgår från att ansvar endast föreligger då skadan orsakats genom uppdragstagarens oaktsamma

åsidosättande av en regel som ställts upp till skydd för tredje man.
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lära är dock inte fullt ut accepterad i den juridiska doktrinen som ett kriterium för

skadeståndsskyldighet.79

Aktsamhetskravet innebär att förvaltaren i sitt arbete måste hålla en standard som gör det

möjligt att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Det bör påpekas att det optimala resultatet

vid ett konkursförfarande inte bara behöver vara lika med det absolut bästa ekonomiska

resultatet, utan att även aspekter som affärsmässighet, rättssäkerhet och rättvisa samt god

advokatsed bör beaktas.80

För att en skadegörande handling, eller underlåtenhet av förvaltaren att utföra något, ska

vara ersättningsgill måste den enligt KL 17:1 vara hänförlig till fullgörelsen av dennes

uppdrag. Det innebär att den skadegörande handlingen måste ha utförts under den

inledande utredningen, under realisationen av boets egendom eller under utdelningen och

slutredovisningen. Om det är tveksamt huruvida en handling kan hänföras till en

förpliktelse enligt KL, så anses det att vägledning bör kunna hämtas ur ”förvaltarens

organställning samt omfattningen av dennes arvode”.81

Bedömningen av om förvaltarens handlande, eller underlåtenhet att handla, är

ansvarsgrundande ska, enligt förarbetena, ske på ett nyanserat sätt där hänsyn tas till de

speciella förhållanden som karaktäriserar varje konkurs. Hänsyn bör också tas till vilken

grad av oaktsamhet som i det enskilda fallet ligger i underlåtenheten att inhämta samtycke

från berörd borgenär samt vilken skaderisk som faktiskt förelegat för borgenärerna.

Lagstiftaren reserverar sig dock mot skadeståndsansvar för förvaltaren vad gäller

situationer där borgenärerna varit passiva under konkursförfarandets gång och inte anmärkt

mot en bevakning eller invänt mot ett utdelningsförslag. 82

                                                                                                                                                   
78 Millqvist, Göran, s 4. Millqvists artikel om en konkursförvaltares skadeståndsansvar är en tämligen

ingående utredning av en konkursförvaltares skadeståndsansvar och jag har vid min redovisning av en

konkursförvaltares ansvar till stor del utgått från denna artikel.
79 Millqvist, Göran, s 5.
80 Millqvist, Göran, s 10.
81 Millqvist, Göran, s 7.
82 Prop. 1986/87:90, s 416.
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Precis som vid andra uppdrag avseende immateriella uppdrag ska vid bedömningen av om

förvaltaren kan anses ha agerat aktsamt eller oaktsamt hänsyn tas till förvaltarens

individuella kunnande. Därmed avses konkursförvaltarens fackmässiga kunnande och att

han ofta är specialiserad på obeståndsrätt. Hänsyn kan också tas till om konkursförvaltaren

har särskilda kunskaper och möjligheter att i det enskilda fallet klara en konkurs faktiska

omständigheter på ett bra sätt. Det har diskuterats om konkursförvaltare kan anses ha ett

strängare krav på aktsamhet än andra sysslomän. Något stöd för en sådan ståndpunkt anses

dock inte kunna hittas i rättspraxis. 83

4.2 Gode mannens ansvar 84

Skadeståndsansvaret för en god man gentemot gäldenären eller borgenärerna var inte

reglerat i ackordslagen och det rådde stor osäkerhet om vilket ansvar han skulle anses bära.

Det förekommer endast knapphändig rättspraxis avseende detta, men det finns ett rättsfall

där den gode mannen ansågs bära ett eget ansvar för att vissa uppgifter i bouppteckningen

inte var korrekta.85 Rättsfallet tycks alltså tala för att en god mans skadeståndsansvar följer

samma regler som konkursförvaltarens ansvar som tidigare ansågs vara baserat på

allmänna skadeståndsrättsliga principer, men som nu finns särskilt reglerat i konkurslagen.

Uppfattningen att kraven för den gode mannens ansvar i stort borde vara samma som för

konkursförvaltaren finner också stöd i litteraturen.86

Gode mannens ansvar torde, i frånvaron av en konkret reglering, ha sett olika ut beroende

på vilken arbetsuppgift det rörde sig om.87 Den gode mannen hade, som tidigare nämnts,

                                                
83 Millqvist, Göran, s 14.
84 Det finns inte mycket skrivet om den gode mannens ansvar. Jag har därför valt att basera min text på de

mest utförliga utredning på området som jag kunnat hitta; Arnesdotter, Ingrid, ”Om betalningsinställelse och

offentligt ackord”, se särskilt s 369 och framåt.
85 NJA 1980 s 383.
86 Arnesdotter, Ingrid, s 377.
87 Arnesdotters utredning gäller främst vilket ansvar en Ackordscentral har. Författaren kommer dock fram

till att Ackordscentralens och gode mannens uppdrag omfattar samma uppgifter och gäldenären uppfattar det

vanligen som att det är Ackordscentralen som utför gode mannens utredning av gäldenärens ekonomiska

ställning etc (s 355). Gode mannens och Ackordscentralens ansvar är därför i stort likadant även om det inte

är alldeles detsamma (s 377).
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sex huvudsakliga arbetsuppgifter.88 Vissa av dessa uppgifter föreföll vara rena

sysslomannauppdrag, t.ex. utbetalning av ackordslikvider och skötsel av ackordsärandet

hos tingsrätten.. Andra torde istället ha fallit under allmänna uppdragsregler, t.ex.

utredningen av gäldenärens ekonomiska ställning och rådgivning.89 Ansvaret baseras dock

i båda fallen på ett oaktsamhetsansvar.

Mer ingående omfattade den gode mannens ansvar till att börja med att hans uppgifter om

utredningen av gäldenärens ekonomiska verksamhet var korrekta, baserat på att han var

den som upprättade gode mans berättelsen och bouppteckningen. Det kan också påpekas

att den gode mannen inte kunde anses vara befriad från ansvar med anledning av att han

anlitat ett sakkunnigt biträde. Han ansågs därvid heller inte utan vidare kunna förlita sig på

uppgifter som lämnats av gäldenären, inte ens om de bekräftats genom en

bouppteckningsed.90

Vad gäller gode mannens rådgivning under utförandet av sitt uppdrag ansågs han normalt

bara ansvara för att hans juridiska råd var korrekta. I de fall han lämnade så kallade

lämplighetsråd91 riskerade han bara ansvar i det fall han ansågs vara särskilt sakkunnig.92

Gode mannen ansågs också bära ett ansvar för att aktivt försöka finna en lösning på

finansieringen av det ackord som gäldenären ville uppnå. Att gode mannens förslag till

lösningen även var ändamålsenligt ansågs han emellertid enbart bära ett rådgivningsansvar

för och då närmast vad som gäller för lämplighetsråd.93

För skador i den formella handläggningen förelåg troligen ett långt gående ansvar,

jämförbart med det ansvar som t.ex. advokater anses bära för liknande fel i sina

uppdragsverksamheter.94

                                                
88 Se avsnitt 2.4.1.
89 Arnesdotter, Ingrid, s 400-401.
90 Se Arnesdotter, Ingrid, s 378.
91 För en mer ingående diskussion av vad som utgör juridiska råd respektive lämplighetsråd, se avsnitt 3.4.
92 Arnesdotter, Ingrid, 383-387.
93 Arnesdotter, Ingrid, 387-388.
94 Arnesdotter, Ingrid, s 388.
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Slutligen ansågs gode mannen bära ett sedvanligt sysslomannaansvar för formellt felaktiga

ackordsutbetalningar, Däremot torde han bara ha burit ett begränsat ansvar för materiella

felaktigheter. Han ansågs enbart ansvarig för att utbetalningarna skedde i enlighet med

borgenärsförteckningen och betalningsvillkoren enligt det fastställda ackordet om han

visste att ett belopp, som visserligen godkänts av gäldenären, var materiellt felaktigt. Han

ansågs då vara tvungen att underrätta gäldenären om denna felaktighet för att slippa undan

ansvar. Ett skadeståndsansvar kunde också föreligga om gode mannen själv genom egen

försummelse orsakat att en utbetalning blivit materiellt felaktig.95

                                                
95 Arnesdotter, Ingrid, s 388-390.
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5 Vilket skadeståndsansvar har en rekonstruktör?

I detta kapitel avser jag att diskutera vilket skadeståndsansvar en rekonstruktör ska anses

ha. Jag använder mig av de argument som framkommit tidigare vid presentationen av

gällande skadeståndsrättsliga regler och principer samt av en jämförelse med

konkursförvaltarens respektive gode mannens ansvar.

5.1 Bär rekonstruktören ett utomobligatoriskt ansvar?

Det förefaller uppenbart att både gäldenären och borgenärerna kan komma att lida skada

till följd av att rekonstruktören ger olämpliga eller t.o.m. felaktiga rekommendationer till

gäldenären om hur verksamheten bör bedrivas under rekonstruktionsförfarandet. Samma

gäller för de fall där rekonstruktören utför konkreta åtgärder, t.ex. vid utredning av

gäldenärens ekonomiska ställning och vid väckande av talan om återvinning. Ett ansvar

kan därför föreligga för rekonstruktören i de fall där det föreligger adekvat kausalitet.

Problemet gäller snarare vilket typ av skadeståndsansvar som rekonstruktören ska anses

bära. En möjlighet vore att, eftersom det inte föreligger något explicit avtal mellan

parterna, det skulle vara ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Eftersom det i det här

fallet rör sig om rena förmögenhetsskador skulle en sådan typ av ansvar förutsätta att

rekonstruktören begår ett brott för att skadestånd ska kunna utgå. Det vore enligt min

mening helt orimligt att rekonstruktörens ansvar för dennes uppdrag skulle vara så

begränsat, särskilt med tanke på den nära relation som föreligger mellan rekonstruktören

och gäldenären respektive borgenärerna, vilket särskiljer detta uppdrag från vanliga

utomobligatoriska förhållanden. Än mer orimligt blir det också vid en jämförelse med

konkursförvaltaren och gode mannen som ansetts kunna bära ansvar på grund av

oaktsamhet och inte enbart på grund av brott. Lösningen på problemet med

rekonstruktörens skadeståndsansvar måste därför sökas någon annanstans än i ett

utomobligatoriskt ansvar.

5.2 Rekonstruktörens uppdrag – myndighetsutövning?

Kärnan i problemet med vilket skadeståndsansvar en rekonstruktör ska anses bära ligger

primärt i frågan åt vem rekonstruktören ska anses utföra ett uppdrag. Rekonstruktören

utses visserligen av tingsrätten, men innebär det att uppdraget är en form av
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myndighetsutövning? Enligt min mening kan en rekonstruktör inte anses uppfylla de

kriterier som ligger till grund för bedömningen av om en verksamhet ska anses vara

myndighetsutövning. Varken gäldenären eller borgenärerna kan anses stå i en sådan

särskild beroendeställning till rekonstruktören som anses vara typiskt för

myndighetsutövning. Myndighetsutövning anses vanligen vara ett uttryck för samhällets

rätt att utöva makt över dess medborgare. Rekonstruktörens uppdrag kan svårligen anses

vara ett uttryck för en sådan rättighet. En jämförelse med konkursförvaltaren ger också

ytterligare stöd för att rekonstruktörens uppdrag inte kan anses vara myndighetsutövning.

Inte heller konkursförvaltares uppdrag anses nämligen utgöra myndighetsutövning, trots att

konkursförvaltaren numera också alltid utses av rätten.96

5.3 Vem är uppdragsgivare?

Frågan är alltså på vems uppdrag rekonstruktören handlar, gäldenärens eller

borgenärernas? Det är gäldenärens verksamhet som ska rekonstrueras samtidigt som det är

gäldenären som betalar rekonstruktörens arvode. Det är också till gäldenären som

rekonstruktören ska ge råd för den fortsatta driften. Samtidigt ska han enligt lag även se till

borgenärernas bästa. Gäldenären har också ålagts en lojalitetsplikt och en samrådsplikt

med rekonstruktören vilket skulle kunna peka på att han inte utför ett uppdrag å

gäldenärens vägnar eftersom dennes frihet har begränsats till skydd för

rekonstruktionsförfarandet men även för borgenärernas intressen.

Blir det då någon skillnad i uppdragets utformning beroende på vem, gäldenären eller en

borgenär, som ansökt om att gäldenärens verksamhet ska rekonstrueras? Svaret på denna

fråga är att det inte torde innebära någon skillnad, åtminstone inte i sak. Det faktum att

även borgenärerna kan initiera ett rekonstruktionsförfarande innebär ju inte att de kan

utlösa ett dylikt förfarande. Det är, som tidigare nämnts, av stor vikt att gäldenären själv

önskar ett rekonstruktionsförfarande för att ansökan ska medges av domstolen, eftersom

det inte finns stora utsikter att genomföra en rekonstruktion på ett framgångsrikt sätt utan

att gäldenären själv vill och medverkar. Båda parter kan alltså ta initiativ till ett

rekonstruktionsförfarande men det är i slutändan domstolen som bestämmer om ansökan

ska bifallas med hänsyn tagen till både gäldenärens och borgenärernas inställning.

                                                
96 Welamsson, Lars, s 58.
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Samma typ av växelspel mellan gäldenärens och borgenärernas inflytande över

rekonstruktionsförfarandet gäller också för utseendet av rekonstruktören. Vid ansökan av

gäldenären ska han samtidigt inge önskemål om rekonstruktör. Denne måste även ha

borgenärernas förtroende och gäldenären måste därför vid ansökan även lämna uppgift om

de viktigaste borgenärernas inställning. Lämnas ansökan in av en borgenär måste även han

ange önskemål om lämplig rekonstruktör. I denna situation måste förslaget också

godkännas av gäldenären. Givetvis måste även den föreslagna rekonstruktören tillfrågas

innan han utses, även om det inte är direkt uttryckt i lagtexten.

Slutsatsen av ovanstående, den dubbla lojalitetsplikten, växelspelet vid ansökan om

företagsrekonstruktion samt det faktum att det i slutändan endast är domstolen som kan

utlösa rekonstruktionsförfarandet och utse lämplig rekonstruktör, måste bli att varken

gäldenären eller borgenärerna kan anses vara rekonstruktörens uppdragsgivare.

En konkursförvaltare har karakteriserats som ”en fristående mellanman med ett på

konkurslagen grundat uppdrag”, vilket enbart kan ges av domstolen.97 Det vore enligt min

mening rimligt att definiera även rekonstruktören på liknande sätt. Denne skulle med andra

ord vara att anse som en fristående mellanman med ett på LFR grundat uppdrag, vilket

enbart kan ges av domstolen. Rent formellt måste det enligt min mening alltså vara den

domstol som utser rekonstruktören som är dennes uppdragsgivare. En annan sak är att

sedan domstolen fattat beslut om företagsrekonstruktion, utsett en rekonstruktör och satt en

tid för borgenärssammanträdet så anses den ha fullgjort sina åligganden i inledningsskedet.

Domstolens funktion blir därefter snarast kontrollerande.98

5.3.1 Förhållandet till gäldenären

Det är alltså inte domstolen som ger rekonstruktören instruktioner under det pågående

arbetet med uppdraget. I vanliga uppdrag avseende immateriella tjänster, t.ex.

sysslomannauppdrag, så är uppdragsgivaren och huvudmannen en och densamme.

Rekonstruktörens uppdrag har emellertid vissa särdrag som skiljer det från andra uppdrag

avseende immateriella tjänster. Det måste som sagt vara domstolen som anses vara

                                                
97 Millqvist, Göran, s 2.
98 Stangendahl, Peter, s 47.
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uppdragsgivaren, men det bör i det här fallet särskiljas från vem som ska anses vara

huvudman. Den som närmast kan anses vara huvudman i detta sammanhang måste istället

anses vara gäldenären. Det är gäldenärens verksamhet som ska rekonstrueras och det är

med denne som rekonstruktören samarbetar, genom att t.ex. ge rekommendationer om

lämpliga men även möjliga åtgärder samtidigt som det enligt LFR är gäldenären som också

ska betala rekonstruktörens arvode (LFR 4:6).

5.3.2 Förhållandet till borgenären

Samtidigt som rekonstruktören ska samarbeta med gäldenären måste han när han fullgör

sitt uppdrag ”verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts” (LFR 1:2).

Rekonstruktören ska därvid se till hela borgenärskollektivet och inte bara de största

fordringsägarna.99 Om nu gäldenären ska anses vara huvudmannen, vilket förhållande

föreligger då mellan rekonstruktören och borgenärerna? Lika orimligt som det vore att

rekonstruktören bara skulle bära ett utomobligatoriskt ansvar gentemot gäldenären vore

det, som jag nyss nämnde i avsnitt 5.1, att rekonstruktören enbart skulle bära en sådan form

av ansvar gentemot borgenärerna. Rekonstruktörens uppdrag företer så speciella drag

genom den lojalitetsplikt som föreligger gentemot borgenärerna att dessa inte kan jämföras

med tredje man i ett sedvanligt uppdragsförhållande. Denna åsikt stöds också av en

jämförelse med konkursförvaltaren och gode mannen. Konkursförvaltaren anses inte

ansvara enbart gentemot enbart en part, en ”huvudman”, utan kan enligt KL bli ansvarig

mot såväl gäldenären som konkursboet och konkursborgenärer. Vad gäller gode man har

HD i NJA 1980 s 383 menat att ett ansvar ska kunna anses föreligga gentemot tredje man

på grund av att ett kontraktsliknande förhållande föreligger, dock visserligen inte gentemot

en utanför ackordsförfarandet stående person. Stor vikt lades där vid den tillit som tredje

man hade haft till att den gode mannen lämnade korrekta uppgifter i den bouppteckning

som denne sammanställt och att gode mannen måste förstått att tredje man haft sådan tillit.

Huruvida det är lämpligt att ålägga ansvar på en kontraktsliknande grund, eller om det vore

bättre att utvidga det utomobligatoriska ansvaret, kan som jag nämnde i avsnitt 3.6

möjligen diskuteras. Men lagstiftaren har pekat på möjligheten att ålägga ansvar på

kontraktsliknande grunder och domstolen har vid ett flertal tillfällen använt sig av denna

möjlighet. I rättspraxis tycks tendensen just vara att möjligheten att ålägga ansvar på grund

                                                
99 SOU 1992:113, s 429.
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av kontraktsliknande förhållanden används i fler och fler fall av olika art. Med ledning av

detta och det faktum att domstolen åberopat kontraktsliknande förhållanden vad gäller

ansvar för en god man, vars uppdrag och situation måste anses vara mycket lika

rekonstruktörens, finner jag det troligt att domstolen skulle tillämpa samma grund för att

bestämma en rekonstruktörs ansvar gentemot borgenärerna i ett rekonstruktionsförfarande.

Det speciella förhållande som föreligger mellan rekonstruktören och borgenärerna skulle

kunna vara just ett sådant förhållande som kan betecknas som kontraktsliknande.

5.4 Vilken typ av uppdrag är det?

Helt klart är att rör sig om ett uppdrag avseende immateriella tjänster och att ett

oaktsamhetsansvar därför föreligger för rekonstruktören vid fullgörandet av uppdraget.

Eftersom jag redan uteslutit att det skulle röra sig om ett utomobligatoriskt

skadeståndsansvar eller myndighetsutövning återstår nu att utreda huruvida det rör sig om

ett sysslomannauppdrag eller inte. Som jag tidigare nämnt kan det vara av stor vikt att

avgöra huruvida ett uppdrag ska anses falla under reglerna för sysslomän eller under

allmänna regler för uppdragstagare avseende immateriella tjänster då

preskriptionsbestämmelserna skiljer sig kraftigt.100 Nedan diskuterar jag vilka uppgifter

som egentligen omfattas av rekonstruktörens uppdrag enligt lag, för att se om dessa

uppgifter kan anses utgöra karakteristiska sysslomannauppgifter.

5.4.1 Rekonstruktörens ansvar för sina olika arbetsuppgifter vid utövande av sitt

uppdrag

Vilka uppgifter ingår i rekonstruktörens uppdrag? Som kunde ses i kapitel två består en

rekonstruktörs uppdrag av flera olika delar. Rekonstruktören ska först och främst utreda

gäldenärens ekonomiska ställning. Övriga uppgifter är i huvudsak att upprätta en

rekonstruktionsplan, ge råd till gäldenären om den fortsatta driften av verksamheten, ge

fortlöpande information till borgenärerna om förfarandet, samråda med en eventuell

borgenärskommitté, förhandla med borgenärerna för att uppnå en ekonomisk uppgörelse,

samt föra en eventuell talan om återvinning. Dessutom ska rekonstruktören vara behjälplig

vid en eventuell ackordsförhandling genom att bl.a. upprätta en bouppteckning, en

                                                
100 Se avsnitt 3.4.
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berättelse om boets tillstånd och orsakerna till gäldenärens ekonomiska svårigheter. Till

dessa handlingar ska också bifogas ett yttrande över huruvida borgenärerna bör anta

ackordsförslaget och intyg över att vissa, i lagen definierade, borgenärer ansett förslaget

vara antagbart (se LFR 3:11).

5.4.1.1 Utredningen av gäldenärens ekonomiska ställning

Rekonstruktörens utredning av gäldenärens ekonomiska ställning ligger till grund för

dennes ställningstagande om gäldenärens företag lämpar sig för ett

rekonstruktionsförfarande. Bouppteckningen, de övriga handlingar om gäldenärens

ekonomiska ställning och orsaken till gäldenärens ekonomiska svårigheter ligger också till

grund för borgenärernas beslut huruvida de anser att förfarandet ska få fortlöpa.

Rekonstruktören måste därför anses ansvara för att den information som lämnas om

gäldenärens ekonomiska ställning är korrekt. Detsamma gäller givetvis även de handlingar

som rekonstruktören upprättar med anledning av ett eventuellt ackordsförfarande.

5.4.1.2 Rekonstruktörens ansvar för rådgivning

Rekonstruktören ska under förfarandets gång ge råd till gäldenären om den fortsatta driften

av verksamheten. Vidare ska han upprätta en rekonstruktionsplan innehållande förslag till

hur gäldenärens finansiella problem ska lösas och verksamhetens resultat förbättras eller

förslag till hel eller delvis avveckling av verksamheten. Denna uppgift måste också räknas

som rådgivning.

Vid bedömning av rekonstruktörens ansvar för denna rådgivning bör skiljas på juridiska

råd och så kallade lämplighetsråd. För de senare kan rekonstruktören bara anses bära ett

tämligen begränsat ansvar eftersom sådana råd vanligen enbart grundas på

rekonstruktörens personliga uppfattning i en fråga. Undantag kan dock gälla för situationer

där rekonstruktören måste anses vara särskilt sakkunnig inom det område han blivit

ombedd att avge råd. För juridiska råd anses inget ansvar föreligga vid tveksamma

rättsfrågor även om en domstol senare kommer fram till en annan slutsats än rådgivaren.101

Min uppfattning är dock att rådgivaren, i det här fallet rekonstruktören, måste informera

                                                
101 Arnesdotter, Ingrid, s 383.
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motparten om att rättsfrågan och därmed rådet är osäkert. Givetvis måste däremot ansvar

alltid föreligga vid uppenbara felaktigheter. En rekonstruktör ansvarar för att hans råd inte

klart strider mot lagstiftning eller andra rättsprinciper och rättsregler som är klart fastlagda

i praxis och är allmänt kända.

Precis som vid andra uppdrag avseende immateriella tjänster kan vid rekonstruktörens

rådgivning och utförande av övriga uppgifter hänsyn tas till individuella kunskaper. Som

jag nämnde i avsnitt 2.5.1 ska utgångspunkten vid en oaktsamhetsbedömning vara en

normalperson, men att högre krav ansetts kunna ställas på personer som yrkesmässigt utför

en viss typ av syssla och därvid än högre krav på en person som specialiserat sig inom

berört område. En sådan uppfattning gäller exempelvis för konkursförvaltaren som anses

omfattas av tämligen höga krav på grund av sin specialisering inom obeståndsrätt.102 En

rekonstruktör ska normalt vara en jurist (i undantagsfall kan en ekonom eller liknande

utses, denne måste emellertid ändå ha bl.a. goda allmänna juridiska kunskaper) och relativt

höga krav kan därför, i likhet med vad som gäller för konkursförvaltaren, ställas på hur

rekonstruktören utför sitt uppdrag.

5.4.1.3 Förhandling med borgenärerna för att nå en ekonomisk lösning

Rekonstruktörens ansvar vid förhandlingarna med borgenärerna kan inte omfatta att en

uppgörelse faktiskt nås. Något särskilt resultatansvar kan rekonstruktören alltså inte anses

ha utan ett eventuellt ansvar kan endast anses innebära ett så kallat metodansvar, d.v.s. att

rekonstruktören genomfört sin uppgift på ett godtagbart sätt och inte varit försumlig i sitt

arbete.

Inte heller kan ansvaret omfatta att en eventuell uppgörelse är ändamålsenlig, d.v.s. att

uppgörelsen leder till att gäldenärens verksamhet kan rekonstrueras. Möjligen skulle

rekonstruktören, i likhet med god man, kunna anses bära ett rådgivningsansvar för

lämplighetsråd i detta fall då det närmast skulle kunna ses som ett förslag från

rekonstruktörens sida på hur denna uppgörelse ska kunna leda till att verksamheten kan

rekonstrueras.

                                                
102 Se avsnitt 4.1.
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5.4.1.4 Ansvar för att borgenärer får fortlöpande information och att

rekonstruktören iakttar sin samrådsplikt

Rekonstruktören är skyldig att i viktigare frågor, t.ex. frågor avseende förändringar av

verksamhetens omfattning eller personalstyrkan, samråda med en eventuell

borgenärskommitté som utses av rätten på begäran av en borgenär. Undantag från denna

samrådsplikt medges dock enligt, LFR 2:16 3 st, om hinder föreligger. Det kan t.ex. vara

omöjligt att samråda på grund av tidsbrist då ett beslut måste fattas snabbt. I sådana fall

ansvarar rekonstruktören emellertid för att han så snart som möjligt informerar

borgenärskommittén om de åtgärder som vidtagits.

Rekonstruktören ansvarar också för att erforderlig information lämnas kontinuerligt till

borgenärerna så att dessa kan fatta väl grundande beslut avseende

rekonstruktionsförfarandet. Denna information måste givetvis också vara korrekt.

5.4.1.5 Väckande av talan om återvinning

Enligt AckL hade inte gäldenären talerätt avseende återvinning, utan sådan talerätt tillkom

enbart ackordsborgenärerna. Motsvarande gäller även vid företagsrekonstruktion.

Skillnaden mot ackordsförfarandet är att talerätt tillkommer, förutom borgenärerna, även

rekonstruktören. Rekonstruktören har alltså, i motsats till god man, givits rätt att väcka

talan om återvinning. I förarbetena har sagts just att rekonstruktören ska ges en form av

legal fullmakt att föra talan för gäldenärens räkning. I lagtexten sägs heller inget utöver

detta, utan bara att rekonstruktören kan väcka talan om återvinning. Problemet i denna

situation är vem som ska anses vara part i återvinningsmålet. När en borgenär väcker talan

är det givetvis denne som är part. Men vem är egentligen part när rekonstruktören väcker

talan, rekonstruktören eller gäldenären?

I förarbetena uttrycks en förhoppning om att rekonstruktören, med risk för att själv få stå

för kostnaden om talan ogillas, bara kommer väcka talan i mycket säkra fall eller där

rekonstruktören fått stöd av en eller flera borgenärer.103 Min uppfattning är att detta

uttalande pekar på att lagstiftaren avsett att det är rekonstruktören som ska anses vara part i

en talan om återvinning. Det kan förstås så att rekonstruktören för talan för annans räkning,
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d.v.s. gäldenärens, men i eget namn. Viss parallell har i litteraturen också ansetts kunna

dras till konkursförfarandet, där gäldenären inte anses kunna vara part. Där anses det

istället vara boet som utgör part i ett återvinningsmål. Detta skulle tala mot att gäldenären i

ett rekonstruktionsförfarande skulle kunna anses vara part.104 En sådan jämförelse håller

emellertid, enligt min mening, inte riktigt. I en företagsrekonstruktion har gäldenären

fortfarande kvar rådigheten över egendomen, medan konkursgäldenären har förlorat sin

rådighet. Det är i det sistnämnda fallet därför tämligen naturligt att gäldenären inte kan

anses vara part i ett mål om återvinning. Oavsett om en sådan jämförelse kan betraktas som

helt relevant finner jag ändå att, med lagtextens utformning och förarbetenas uttalanden i

åtanke, det verkar troligt att domstolen skulle behandla rekonstruktören, och inte

gäldenären, som part. Det kan också påpekas att de som har störst intresse av en

återvinningsprocess troligen är borgenärerna och inte gäldenären. Som påpekades i

förarbetena kan gäldenären visserligen ha ett intresse av en talan om återvinning för att

stärka borgenärernas förtroende om gäldenären tidigare förfarit illojalt.105 Men då bör

också kommas ihåg att det är osannolikt att en gäldenär som förfarit grovt illojalt mot

borgenärerna överhuvudtaget kan komma ifråga för företagsrekonstruktion.

Rekonstruktören får därmed själv svara för eventuella rättegångskostnader om talan skulle

ogillas. Något särskilt skadeståndsansvar gentemot vare sig gäldenären eller borgenärerna

behövs därför inte i detta avseende. Det finns dock inget som hindrar att rekonstruktören,

som jag tidigare nämnde i 2.1.2.5., förmår en eller flera borgenärer att ställa säkerhet för

dennes talan och betala processkostnaderna. Det vore i och för sig inte heller omöjligt att

gäldenären kan förmås att stå för kostnaderna, men för att sådan finansiering ska vara

lämpligt bör ett godkännande fås också av borgenärerna.

5.5 Omfattas uppdraget av sysslomannabestämmelserna?

Kriteriet för att en uppgift ska omfattas av den tämligen korta preskriptionstiden i

sysslomannabestämmelserna är att uppgiften omfattas av en redovisningsskyldighet.

Bestämmelserna avser närmast sådana fall där uppdragstagaren har tagit hand om egendom

eller medel och därför måste redovisa för dessa. Ingen av de uppgifter som rekonstruktören
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105 Prop. 1995/96:5, s 98-99.
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har kan anses vara sådan att en slutredovisning enligt HB 18:9 måste lämnas för dem. Ett

sådant ställningstagande stöds också av att Insolvensutredningens förslag att

rekonstruktören skulle kallas för administrator inte godtogs då denna benämning ansågs

vara missvisande eftersom uppdraget inte innebär förvaltning av gäldenärens verksamhet

eller egendom som tillhör denna.106 Ingen av rekonstruktörens uppgifter kan därmed anses

omfattad av den ettåriga preskriptionsbestämmelsen i HB 18:9. Min uppfattningen är

istället att hela uppdraget ska omfattas av bestämmelserna i PreskL.

5.6 Rekonstruktörens ansvar för eventuell medhjälpare

En rekonstruktör har, enligt LFR 2:12 2 st., rätt att anlita ett sakkunnigt biträde. En

syssloman har sedan länge ansetts bära ett principalansvar för sina eventuell

medhjälpare.107 Detta anses dock bara gälla då medhjälparen utför mer eller mindre

okvalificerade sysslor. När situationen istället är sådan att sysslomannen inte har eller inte

ens är skyldig att besitta viss fackkunskaper och därför anlitar en sakkunnig medhjälpare

ska sysslomannen däremot inte anses bära ett principalansvar utan dennes medhjälpare får

själv svara för utförandet av sina uppgifter.108

I enlighet med lagtextens utformning vore det därmed det sistnämnda som skulle gälla i

rekonstruktörens fall. Rekonstruktören skulle därmed i princip inte behöva ansvara för de

uppgifter som utförts av biträdet som denne anlitat. Ett sådant generellt synsätt på

rekonstruktörens ansvar kan dock inte vara helt rimligt. Istället anser jag att hänsyn alltid

bör tas till biträdets faktiska funktion under förfarandet, oavsett om medhjälparen i

lagtexten kallats för sakkunnigt biträde.

5.7 Vad blir effekterna av att rekonstruktören redan innan ansökan om

rekonstruktion hjälpt till att utreda gäldenärens ekonomiska ställning?

En ansökan om företagsrekonstruktion ska åtföljas av en kortare redogörelse för

gäldenärens ekonomiska ställning, orsakerna till dennes betalningssvårigheter, förslag på

hur verksamheten ska rekonstrueras och hur en uppgörelse med borgenärerna ska kunna
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ske. Det har ansetts vara troligt att den sedermera föreslagna rekonstruktören hjälper till

med denna utredningen redan innan ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in. Sådan

kunskap om gäldenärens företag redan vid ansökan skulle underlätta för den eventuellt

blivande rekonstruktören att ta ställning till uppdraget.109

Har det några konsekvenser för vilket ansvar rekonstruktören ska anses ha? Enligt min

mening måste det som utgör grund för rekonstruktörens ansvar anses vara den utredning av

gäldenärens ekonomiska ställning som redovisas vid borgenärssammanträdet.

Rekonstruktörens ansvar för denna kan knappast förändras av att rekonstruktören hjälpt till

med en liknande utredning innan han blev utsedd till rekonstruktör. Vad gäller denna

tidigare utredning kan den, å andra sidan, knappast anses omfattas av rekonstruktörens

ansvar för dennes uppdrag. Istället är det mest rimligt att en eventuell talan på grund av

skada till följd av denna tidigare utredning får föras mot rekonstruktören på annan grund än

rekonstruktionsuppdraget.

                                                
109 Hellners, Trygve och Mellqvist Mikael, s 96.
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6 Sammanfattning

Nedan sammanfattas kort de resultat som hittills framkommit i uppsatsen. Målet är att

uppfylla syftet med uppsatsen avseende hur en svensk domstol kan komma att resonera

avseende en rekonstruktörs skadeståndsansvar genom att besvara frågeställningarna som

presenterades i det inledande kapitlet.

6.1 Bär rekonstruktören överhuvudtaget ett ansvar för sina råd och

åtgärder under uppdraget?

Det är uppenbart att rekonstruktören genom felaktiga råd eller vårdslöst utförande av olika

åtgärder under rekonstruktionsförfarandet kan komma att orsaka skada för såväl

gäldenären som borgenärerna, både enskilda och som kollektiv. Givetvis måste en

rekonstruktör anses bära ansvar för dessa skador om det föreligger adekvat kausalitet. Det

minsta ansvar en rekonstruktör skulle kunna anses bära för sådana skador är ett

utomobligatoriskt ansvar. Då det enbart rör sig om ren förmögenhetsskada skulle ett

skadeståndsansvar i så fall kräva att ett brott begåtts. Jag har kommit fram till att ett sådant

begränsat ansvar vore helt orimligt med tanke på den speciella relation som föreligger

mellan rekonstruktören och gäldenären respektive borgenärerna. Efter att ha uteslutit att

det skulle röra sig om ett utomobligatoriskt ansvar grundat på brott, uteslöt jag också att

det skulle kunna röra sig om myndighetsutövning på grund av att rekonstruktören utses av

rätten. Jag har visat att rekonstruktörens uppdrag inte företer de drag som anses vara

karakteristiska för en verksamhet som omfattas av bestämmelserna om

myndighetsutövning, nämligen den beroendeställning som brukar föreligga mellan

myndigheten och den enskilde samt det faktum att myndighetsutövning anses vara ett

uttryck för samhällets rätt att utöva makt över sina medborgare. Istället ska

rekonstruktörens uppdrag omfattas av samma regler, principer och praxis som gäller för

andra uppdrag avseende immateriella tjänster.
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6.2 Mot vem kan rekonstruktören i så fall komma att bli skadestånds-

skyldig; mot gäldenären, mot borgenärerna eller mot båda dessa

parter?

Efter att ha konstaterat att det rör sig om ett uppdragsförhållande avseende immateriella

tjänster, diskuterade jag huruvida rekonstruktören kan bli skadeståndsskyldig gentemot

både gäldenären och borgenären. Till att börja med konstaterade jag att det är domstolen

som måste anses vara rekonstruktörens uppdragsgivare. I sedvanliga uppdragsförhållande

brukare uppdragsgivaren och huvudmannen vara densamma, men i det här fallet

argumenterade jag för att dessa roller bör särskiljas. Istället är det gäldenären som bär de

drag som är karakteristiska för en huvudman i ett uppdragsförhållande. Rekonstruktören

bär därför ett ansvar gentemot gäldenären på grund av dennes roll som huvudman. Som en

följd av att domstolen anses vara uppdragsgivare och gäldenären huvudman, måste

borgenärerna betraktas som tredje man. Gentemot dessa ansåg jag det troligt att

rekonstruktören, av en domstol, skulle åläggas ett ansvar på kontraktsrättsliga grunder,

eftersom ett kontraktsliknande förhållande kan anses föreligga.

6.3 På vilka grunder kan ett eventuellt skadestånd komma att utgå?

I och med det rör sig om ett uppdrag avseende immateriella tjänster, kan en

oaktsamhetsregel sägas ligga i botten för rekonstruktörens ansvar. Generellt kan sägas att

relativt höga krav kan ställas på en rekonstruktör för hur denne utför sina åtaganden med

anledning av uppdraget, då en rekonstruktör vanligen är en jurist som troligen ofta också

har specialistkunskaper. Rekonstruktörens ansvar begränsas till ett metodansvar och han

kan alltså inte anses bära ett resultatansvar. Kort kan sägas att rekonstruktören ansvarar för

att de åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget, t.ex. upprättande av handlingar

avseende gäldenärens ekonomiska ställning, utförs korrekt. Vad gäller rådgivning ställs

tämligen höga krav på rekonstruktören avseende juridiska råd. Vid tveksamma rättsfrågor

anses inget ansvar föreligga, även om en domstol senare kommer fram till en annan

slutsats än vad rekonstruktören gjorde. Rekonstruktören bör emellertid informera

motparten om att rättsläget är osäkert. För så kallade lämplighetsråd, eller subjektiva råd,

anses generellt inget ansvar föreligga. Undantag gäller för de situationer där den som

arbetar som rekonstruktör kan anses vara särskilt sakkunnig. Rekonstruktören bär också ett

principalansvar för en eventuell medhjälpare om inte denne anses vara en sakkunnig som

anlitats för en uppgift som rekonstruktören inte besitter eller ens är skyldig att besitta
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kunskaper om. I ett sådant fall bär den sakkunnige medhjälparen ett eget ansvar för

utförandet av sina uppgifter. Vad gäller väckande av talan om återvinning kom jag fram till

att det troligen är rekonstruktören, och inte gäldenären, som kommer att anses vara part i

ett mål där rekonstruktören har väckt talan. I och med att det är rekonstruktören som

betraktas som part av domstolen får denne själv stå för eventuella kostnader om talan

ogillas.

Slutligen har i litteraturen framförts att rekonstruktören troligen bär ett sedvanligt

sysslomannaansvar. De regler och principer som gäller för en sysslomans ansvar

överensstämmer, om inga specialregleringar föreligger, med vad som gäller för andra

uppdragstagare, t.ex. ansvar för rådgivning etc. Att benämna rekonstruktörens uppdrag

sysslomannauppdrag vore dock, enligt min mening, missvisande eftersom inga av

rekonstruktörens uppgifter kan anses omfattade av preskriptionsbestämmelsen i HB 18:9

för sysslomannauppdrag. Termen immateriell tjänst är visserligen inte allmänt vedertaget i

den juridiska doktrinen, men i brist på bättre anser jag att det vore tydligare och mer

rättvisande att benämna rekonstruktörens uppdrag just uppdrag avseende immateriell

tjänst.
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7 Rättsekonomiska teorier om skadeståndsansvar

I detta kapitel redovisar jag de vanligaste rättsekonomiska teorierna avseende

skadeståndsansvar. Rättsekonomi är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige, men som

på senare tid har fått mer och mer uppmärksamhet i bl.a. juridisk litteratur110. Dessutom

bedrivs idag även forskning på universitetsnivå.111 En diskussion om rekonstruktörens

skadeståndsansvar utifrån rättsekonomiska teorier kan därför vara mycket intressant.

Eftersom rekonstruktionsinstitutet inte innefattar ett konkret avtal men heller inte

uppträder som ett konventionellt utomobligatoriskt förhållande behandlar jag därvid först

teorier om både skadeståndsansvar vid avtalsförhållanden och vid utomobligatoriska

förhållanden för att kunna se vilka skillnader respektive likheter det finns vad gäller att ge

incitament till parterna att uppträda effektivitet i de olika situationerna. Därefter kommer

jag att utifrån denna diskussionen argumentera för vilket skadeståndsansvar en

rekonstruktör enligt rättsekonomiska teorier bör bära och knyta samman detta med min

diskussion om hur domstolen torde döma enligt dagens rättsläge. Det blir där snarast

fråga om att försöka bedöma ett sådant skadeståndsansvar bör utformas och regleras för

att optimalt resultat ska uppnås.

7.1 Några inledande ord om rättsekonomi och skadeståndsrätt

Rättsekonomisk forskning (som är baserad på mikroekonomi) har rönt stora framgångar

genom bl.a. nobelpristagaren Ronald Coase och ekonomerna Berle och Means, som var

bland de första att komma med teorier inom detta område. Till en början användes

ekonomiska teorier främst för att analysera företagssammanslagningar och

konkurrensrätt.112 Idag finns det dock teorier på de flesta områden t.o.m. familjerättsliga

sådana, t.ex. giftermål och skilsmässa.113 Skadeståndsrätten är ett väl utvecklat område

                                                
110 Se t.ex. Hellner, Jan, Skadeståndsrätt.
111 Se t.ex. Uppsala universitet, Juridiska institutionen, området för företagsrätt,

http://www.jur.uu.se/forskning/katalog/foretagsratt.html. Till hösten startas även en doktorandutbildning vid

Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet.
112 Posner, Richard A., s 21.
113 Bl. a. har Gary S. Becker skrivit ”A Treatise on the Family” om den ekonomiska effektiviteten av

äktenskap. skilsmässa och barnuppfostran. Se också Richard A. Posner, ”Sex and Reason, en utredning av

den ekonomiska effekten av sexuella relationer.
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inom rättsekonomin vad avser skadestånd i både utomobligatoriska och avtalsmässiga

förhållanden. Rättsligt ansvar för olyckor anses vara ett verktyg för samhället, med vilket

det kan minska risken för skada genom att hota potentiella skadevållare med att behöva stå

för hela kostnaden för en skada som de vållar.

Enligt skadeståndsrättsliga principer har skadeståndsersättningar huvudsakligen två

funktioner, en reparativ funktion och en preventiv funktion. De flesta rättsekonomer är

emellertid överens om att den reparativa funktionen, d.v.s. kompensation till den

skadelidande för den uppstådda skadan, kan skötas mycket billigare genom försäkringar än

genom skadeståndsansvar.114 Den viktigaste funktionen för skadeståndet skulle därmed

vara den preventiva, d.v.s. vilka incitament, för att minska risken för skada, som kan ges

till de olika berörda parterna beroende på hur systemet för skadeståndsansvar är utformat

och reglerat.

För att kunna ställa upp enkla modeller i syfte att förutsäga hur olika individer kommer att

bete sig, beroende på vilka incitament som ges, krävs att vissa antaganden görs. En

fundamental förutsättning inom rättsekonomin är att individer alltid försöker maximera sin

egen nytta, d.v.s. de är egoistiska.115 Dessa individer fattar också alltid rationella beslut,

genom att de förutsätts kunna rangordna sina alternativ och välja det bästa alternativet

utifrån de restriktioner som i praktiken finns i det specifika sammanhanget.

7.2 Utomobligatoriskt skadeståndsansvar

Det finns två grundläggande ansvarsregler; strikt ansvar och ansvar vid oaktsamhet. Enligt

strikt ansvarsregeln måste skadevållaren alltid betala för en skada som han orsakat. Enligt

oaktsamhetsregeln behöver han bara betala för den uppkomna skadan i de fall han har

uppträtt oaktsamt, d.v.s. när hans aktsamhetsnivå låg under den aktsamhetsstandard som

fastställs av en domstol. Denna standard brukar inom rättsekonomin kallas för lämplig eller

                                                
114 Kaplow, Louis och Shavell, Steven, s 2.
115 Dessa tankar kan härledas redan till Adam Smith. Han menade att individen, genom att kämpa för att

maximera sin egen nytta, kommer att ledas av en ”osynlig hand” till att främja ändamål, samhällsnyttan, som

denne egentligen inte hade för avsikt att främja. För att detta ska fungera krävs dock fri konkurrens. Idag är

konkurrensen på marknaden sällan helt fri eller perfekt och maximering av individens nytta och samhällets

nytta sammanfaller inte alltid helt. Individen måste därför ges incitament till agera samhällsnyttigt optimalt.
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tillbörlig aktsamhet (”due care”). Det finns också ett flertal, modifierade, varianter av dessa

regler där även den skadelidandes beteende vägs in i bedömningen.

Förutom de grundläggande förutsättningar som nämndes i sista stycket i 6.1 förutsätts

vanligen i ekonomiska teorier om utomobligatoriska skadestånd att det finns två parter,

skadevållaren och den skadelidande som inte känner varandra, åtminstone inte på så sätt att

de står i något avtalsmässigt förhållande till varandra, och som dessutom är, i

grundmodellen, risk-neutrala116. Det finns också två typer av olyckor (det tillfälle då en

skada uppstår). De kan vara unilaterala eller bilaterala.

I den unilaterala varianten kan bara skadevållaren påverka risken för att skada ska uppstå. I

denna variant ges skadevållaren incitament till att uppträda optimalt117 aktsamt under både

strikt ansvarsregeln och under oaktsamhetsregeln.118 Problemet med oaktsamhetsregeln är

att den kräver att domstolen kan beräkna nivån för optimal aktsamhet och att den samtidigt

kan observera den uppkomna skadan samt observera vilken grad av aktsamhet som

skadevållaren faktiskt visat.

I den bilaterala varianten kan både skadevållaren och den skadelidande påverka risken för

att skada ska uppkomma.119 Under regeln för strikt ansvar skulle då skadevållaren bete sig

optimalt aktsamt beroende på hur den skadelidande beter sig. Den skadelidande behöver

dock aldrig bete sig aktsamt eftersom han alltid får ersättning för sina förluster. Om regeln

för strikt ansvar modifieras så att skadevållaren istället slipper bära ansvaret i de fall där

den skadelidande uppträtt oaktsamt (”strict liability with the defence of contributory

negligence”) blir effekten att det istället blir optimalt för båda parter att uppträda

aktsamt.120 Samma effekt får vi om vi tillämpar oaktsamhetsregeln, där skadevållaren blir

                                                
116 Det finns tre grundläggande inställningar till risk. En part kan vara ”risk-adverse”, ”risk-neutral” eller

”risk-lover”.
117 Optimalt står i denna text för vad som är bäst ur samhällets vinkel, med hänsyn tagen till samhällets nytta

och kostnaderna för att uppnå denna nytta.
118 Kaplow, Louis och Shavell, Steven, s 3.
119 Eftersom båda parter kan medverka till att öka eller minska risken för att skada ska uppstå kan det tyckas

vara godtyckligt vilken av dessa parter som ska kallas skadevållare respektive skadelidande. En sådan

indelning är dock nödvändig för att underlätta analysen.
120 Kaplow, Louis och Shavell, Steven, s 3.
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ansvarig bara om han uppträtt oaktsamt. Den skadelidande kommer då, i fall skadevållaren

uppträder aktsamt, att själv få bära kostnaden för skadan och därför också uppträda aktsamt

så att ingen skada uppstår. Det finns varianter av oaktsamhetsregeln, t.ex. kan en oaktsam

skadevållare behöva bära ansvar bara om den skadelidande inte uppträder oaktsamt

(”negligence with the defence of contributory negligence”) eller så kan en oaktsam

skadevållare anses behöva bära enbart partiellt ansvar ifall den skadelidande också uppträtt

oaktsamt (”comparative negligence”). Också dessa regler ger incitament som kan ge

optimalt resultat där båda parter uppträder aktsamt.121

Alla oaktsamhetsregler, plus regeln för strikt ansvar där skadevållaren behöver bära

kostnaden bara ifall den skadelidande inte uppträtt oaktsamt, ger alltså incitament till båda

parter som kan ge ett optimalt resultat.

I de flesta modeller ovan, utom den där skadevållaren kan bli partiellt ansvarig beroende på

den skadelidandes beteende, läggs hela skadekostnaden på den ena parten. Att lägga hela

kostnaden på den ena parten kan ses som ett rättvisekrav, men det kan också vara bra ur

effektivitetssynpunkt. Antag att kostnaden istället fördelas lika mellan parterna. Då

kommer effekten bli att parterna bara tar hänsyn till halva den förväntade olyckskostnaden

vid deras bedömning av vilken aktsamhets- respektive aktivitetsnivå de ska ligga på.122

7.3 Hur stort bör skadeståndet vara i utomobligatoriska förhållanden?

I en enkel, unilateral modell bör skadeståndet vid strikt ansvar, för att vara optimalt,

generellt vara lika med skadan. Samma storlek på skadeståndet är optimalt också under

oaktsamhetsregeln. Där tillkommer dock problemet med osäkerhet vid bestämmandet av

om oaktsamhet förelegat. Felbedömningar vid bestämmandet av oaktsamhet kan nämligen

ge incitament till den potentiella skadevållaren att uppträda för försiktigt, istället för

optimalt, i syfte att minska risken att för att bli bedömd som oaktsam av misstag. I detta

fall har domstolen inte kunnat iaktta vilken aktsamhetsgrad olika skadevållare verkligen

iakttagit och ansett att de iakttagit en lägre grad än optimalt, även i fall där skadevållaren

faktiskt har iakttagit optimal aktsamhetsgrad, och fäller därför också fler än vad som vore

                                                
121 Kaplow, Louis och Shavell, Steven, s 4.
122 Skogh, Göran s 39-40.
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optimalt. Det motsatta vore förstås också möjligt, nämligen att domstolen inte klarar av att

iaktta faktisk grad av aktsamhet och istället bedömer att skadevållarna uppträtt optimalt,

även i fall där de iakttagit en lägre grad av oaktsamhet än optimalt. Sådana felbedömningar

kan förstås istället leda till en högre aktivitetsnivå än optimalt.123

I en bilateral modell blir det lite mer komplicerat att bestämma nivån på det optimala

skadeståndet. I det fallet skulle ett skadestånd som motsvarar den uppkomna skadan vara

optimalt under en strikt ansvarsregel där skadevållaren anses ansvarig så länge den

skadelidande inte varit oaktsam. Detta gäller dock enbart så länge den skadelidandes

aktivitetsnivå inte förändras. Om aktivitetsnivån skulle variera så kan den optimala

storleken vara lägre än den faktiska skadan eftersom detta skulle ge incitament till den

skadelidande att anpassa sitt beteende, d.v.s. sin aktivitetsnivå.

Vissa förluster kan vara svåra att bedöma, t.ex. framtida vinstförluster och vissa icke-

monetära förluster. Sådana förluster anses av rätten därför inte alltid vara ersättningsgilla.

Att inte inkludera sådana förluster i beräkningen av vilket skadestånd en skadevållare ska

åläggas att betala kan enligt ekonomiska teorier vara befogat om kostnaden för att

uppskatta förlusten är högre än den nytta som en förbättring av incitamenten till att minska

skaderisken skulle medföra. Kostnaden för att beräkna svårbestämda förluster skulle

emellertid vara låg om rätten använde sig av en ungefärlig beräkning. Att använda

ungefärliga beräkningar skulle inte påverka incitamentstrukturen nämnvärt eftersom en

potentiell skadevållare ofta saknar (och inte heller rimligen kan införskaffa) fullständig

information om skadan som han kan orsaka när han bestämmer vilka försiktighetsåtgärder

han ska vidta.124

7.3.1 Bestraffande skadestånd (”punitive damages”)

Skadestånd som överstiger kostnaden för den uppkomna skadan, så kallade straffande

skadestånd, kan vara motiverade när en skadevållares beteende avviker avsevärt från vad

som lämpligt. Problemet med denna form av skadestånd är att om det förväntade ansvaret,

                                                
123 Ovanstående resonemang förutsätter även att domstolarna klarat att fastställa optimal aktsamhetgrad.

Motsvarande situation kan emellertid uppkomma om domstolen t.ex. kan iaktta faktisk aktsamhetsgrad men

inte lyckats fastställa vad som är en optimal grad av aktsamhet o.s.v.
124 Kaplow, Louis och Shavell, Steven, s 9.
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och därmed skadeståndet, överstiger den förväntade skadan så kan skadevållaren bli

föranledd att vara överdrivet försiktig, åtminstone under en strikt ansvarsregel. Det innebär

att en potentiell skadevållare kan komma att lägga sin aktivitetsnivå under den önskvärda.

Denna form av skadestånd är emellertid ändå önskvärd om det föreligger ett

osäkerhetsmoment i bestämningen av en skadevållares oaktsamhet med följd att en

”skyldig” skadevållare ibland kan undkomma ansvar.

7.4 Blir det någon skillnad om skadan uppstod på grund av uppsåt och inte

genom ren olyckshändelse?

I det ovanstående har en förutsättning varit att inget uppsåt förelegat från skadevållarens

sida. Det finns dock fall där en skadevållare uppsåtligen orsakar en skada eller åtminstone

genom att medvetet vara oaktsam ökar risken för skada. I dessa fall brukar skadevållaren

antingen ha betett sig på ett sätt som avsevärt ökat sannolikheten för skada eller så har

skadevållaren erhållit direkt nytta av den skadelidandes lidande i sig. Skada genom uppsåt

gränsar så starkt till brott (och är ofta brott) att jag här väljer att inte gå närmare in vilka

konsekvenserna blir av ett uppsåtligt handlande.

7.5 Skadeståndsansvar i ett avtalsförhållande

När en av avtalsparterna, av någon anledning, inte fullgör sin del av avtalet såsom utfäst

kan den förlustdrabbade parten vända sig till domstol för att få hjälp. Det kan vara fastställt

i avtalet vad som ska ske vid ett eventuellt avtalsbrott. Ett effektivt avtal innehåller dock

inte uttryckliga bestämmelser om alla eventuella situationer som kan uppkomma.

Anledningen är att förhandlingar och upprättandet av kontrakt innebär stora

transaktionskostnader. En domstol kan då utdöma skadestånd eller förelägga den felande

parten att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt. Nedan koncentrerar jag mig av naturliga skäl

på skadestånd.

Det finns flera olika former av skadestånd. Det kan t.ex. utgå för förväntade skador

(”expectation damages”) som också kallas för positivt skadestånd eftersom det inbegriper

ersättning också för framtida inkomster som gått förlorade. Ett perfekt skadestånd för
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förväntade skador ska göra den skadelidande indifferent mellan fullgörelse av avtalet och

en skadeståndsersättning.125

En annan typ av skadestånd ersätter den skadelidande för de skador som han har erhållit på

grund av att han förlitat sig på ett avtal. De kallas ofta också för negativa skadestånd då de

enbart ersätter faktiskt förlorade inkomster och inte eventuella framtida. Sådan form av

tillit kan öka kostnaderna för ett avtalsbrott eftersom ett avtalsbrott vanligen förstör eller

åtminstone minskar värdet av investeringar som den skadelidande gjort på grund av att han

litat på att avtalet kommer att fullgöras. Ett negativt skadestånd innebär att den

skadelidande ska göras indifferent mellan avtalsbrott och inget avtal alls.126 En köpare får

vid att avtal emellertid inte investera för mycket i tillit till att en säljare ska fullgöra sin del

av avtalet (”over-reliance”). Istället ska en säljares ansvar för avtalsbrott begränsas till en

”vanlig” skadenivå, om inte köparen informerat säljaren om att han sätter ett särskilt högt

värde på att ett uppdrag eller en vara utförs respektive levereras på t.ex. ett bra sätt och i

tid. Säljaren ska, med andra ord, bara behöva ansvara för förutsebara skador. Denna

begränsade ansvarsregel ger incitament till köparen (som har mest information om risken

för skada och dennas storlek) att själv vidta lämpliga försiktighetsåtgärder eller att

informera motparten, om han tror att denne har större möjligheter att förebygga eller sprida

risken (genom försäkring). Incitament till effektiv risk-allokering skapas alltså.127

En tredje typ av skadestånd kan kallas för alternativkostnads-skadestånd. Att sluta ett avtal

innebär vanligen att parterna, av olika anledningar, missar möjligheter att sluta andra,

alternativa avtal. Denna missade möjlighet kan sägas innebär en förlust som brukar kallas

för alternativkostnad. Skadestånd baserade på alternativkostnader ska, om de är perfekta,

göra en skadelidande part indifferent mellan avtalsbrott och fullgörelse av det bästa

alternativa avtalet.128

Så hur förhåller sig dessa skadeståndstyper till varandra? Vanligen brukar med perfekt

ersättning menas att den skadelidande får en summa pengar som är tillräckligt stor för att

göra den skadelidande indifferent mellan en situation med ersättningen och skadan och en

                                                
125 Cooter, Robert och Ulen, Thomas, s 204.
126 Cooter, Robert och Ulen, Thomas, s 206.
127 Posner, Richard A., s 127.
128 Cooter, Robert och Ulen, Thomas, s 207.
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situation utan ersättningen och utan skadan. Det innebär att de ovan beskrivna

skadeståndstyperna kan rangordnas enligt följande;

Perfekt positivt skadestånd �� SHUIHNW� alternativkostnads-skadestånd �� SHUIHNW� QHJDWLYW

skadestånd.129

7.5.1 Hur kan parterna fås att iaktta en optimal grad av fullgörelse av avtal och

hysa optimal tillit till att fullgörelse kommer att ske

I en enkel modell av ett avtalsförhållande finns det två parter, en löftesgivare (”promisor”)

och en löftestagare (”promisee”). Dessa kan också kallas för säljare respektive köpare. För

att göra det enkelt förutsätts att det är säljaren som är den potentiella skadevållaren och

köparen som är den potentiella skadelidande. Diskussionen nedan förutsätter också att

avtalsbrottet är ofrivilligt. Om skadevållaren, eller säljaren, uppsåtligen bryter avtalet för

att utnyttja motpartens sårbarhet (detta förutsätter att parternas agerande sker i följd och

inte samtidigt) är detta alltid ineffektivt. Syftet är då alltid att tjäna pengar, genom vad som

i ekonomiska teorier brukar kallas för opportunistiskt beteende, vilket alltid ska motarbetas

genom att skadevållaren tvingas lämna hela sin vinst av avtalsbrottet till den

skadelidande.130 De flesta avtalsbrott är emellertid inte opportunistiska. Det är inte alltid

möjligt att fullgöra ett avtal till en rimlig kostnad och då måste parternas kostnader

respektive nytta av avtalet och avtalsbrottet vägas mot varandra för att se vad som är mest

effektivt.

Ekonomisk effektivitet innebär här att nivån av försiktighetsåtgärder och tillit väljs för att

maximera köparens vinst minus säljarens kostnader. Fler och mer omfattande

försiktighetsåtgärder av säljaren ökar dennes kostnader samtidigt som köparens vinst ökar.

För att effektivitet ska uppnås måste alltså säljarens kostnader balanseras mot köparens

vinst. Dessutom måste köparen välja optimal nivå av tillit genom att balansera förväntade

vinster, som ökar om säljaren fullgör avtalet, mot förväntade förluster, som ökar om

säljaren inte fullgör.

                                                
129 Cooter Robert och Ulen Thomas, s 209.
130 Posner, Richard A., s 117-118.
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Ekonomiska teorier visar att effektiva incitament för säljaren att investera optimalt i

försiktighetsåtgärder är beroende av nivån på det totala skadeståndet. Skadestånd för

förväntade skador, eller positivt skadestånd, internaliserar nyttan av säljarens investering i

försiktighetsåtgärder, d.v.s. säljaren kommer att räkna in hela skadekostnaden vid

bestämmandet av vilken försiktighetsgrad han ska iaktta. Negativa skadestånd och

alternativkostnads-skadestånd externaliserar istället vissa fördelar med att investera i

försiktighetsåtgärder, vilket innebär att säljaren inte kommer räkna in hela den faktiska

skadan vid bestämmandet av försiktighetsgrad. Hur effektiva incitament för köparen att

investera optimalt i tillit utformas beror, å andra sidan, istället på de förändringar i

skadeståndsnivåer som sker på grund av graden av denna tillit. Eftersom perfekta positiva

skadestånd inte ökar när investeringar i tillit ökar till en ineffektiv nivå, är det denna form

av skadestånd som får köparen att internalisera risken för att ha för mycket tillit till att

säljaren kommer att fullgöra avtalet, alltså räkna in denna risk vid bestämmandet av grad

av tillit.131

7.5.2 Ursäkter för avtalsbrott

En skadevållare kan ibland undslippa ansvar genom att åberopa att ursäktande

omständigheter förelegat. Sådana omständigheter kan t.ex. vara force majeur, nödtvång, att

omständigheter har förändrats så att avtalet inte längre kan fylla det tänkta syftet eller att

ett avtal kommit till på grund av bedrägeri. Att ej ålägga ansvar i dylika fall kan, enligt

ekonomiska teorier, ofta vara ekonomisk effektivt. Vilka effekterna blir beror på hur vitt

eller snävt dessa ursäkter formuleras.132 Jag går här dock inte närmare in på de olika

varianterna av befogade ursäkter, utan nöjer mig med att konstatera att många av de

ursäktsrekvisit som ställs upp i lagstiftningen kan motiveras med att de är ekonomiskt

effektiva.

7.6 Kommentar till incitamentstrukturerna vid utomobligatoriska

förhållanden och vid avtalsförhållande

Det finns tämligen stora likheter mellan incitamentstrukturerna i utomobligatoriska

förhållanden och i avtalsförhållanden. Som exempel kan nämnas att i båda fallen måste den

                                                
131 Cooter, Robert och Ulen, Thomas, s 232.
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potentiella skadevållaren iaktta en viss grad av försiktighet. Vad gäller den skadelidande

kan situationen att den skadelidande i utomobligatoriska förhållanden vidtar fler

försiktighetsåtgärder jämföras med att den skadelidande i ett avtalsförhållande lägger sig

på en lägre tillitsnivå eftersom effekten i båda fallen blir att skadan av en olycka eller ett

avtalsbrott minskar.133

Vidare kan de incitament som ges av de ursäktsrekvisit som kan tillämpas för att en

skadevållare ska slippa ansvar för ett avtalsbrott jämföras med de incitament som ges av

strikt ansvarsregeln och reglerna för när inget ansvar ska åläggas. Om ursäkterna är snävt

definierade och perfekt positivt skadestånd utgår vid avtalsbrott kommer den potentiella

skadelidande att förlita sig på att avtalet helt säkert kommer att fullgöras och därmed

investera för mycket. Detta kan liknas vid att den skadelidande i ett utomobligatoriskt

förhållande inte vidtar några som helst försiktighetsåtgärder under strikt ansvarsregeln. Om

ursäkterna istället är brett definierade får det den motsatta effekten. Den potentiella

skadelidande kommer att investera för lite och vara alldeles för försiktig. Samtidigt

kommer den potentiella skadevållaren att förvänta sig att undkomma ansvar och därför inte

vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att ett avtalsbrott eller att en olycka sker.134

7.7 Diskussion om rekonstruktörens skadeståndsansvar utifrån

rättsekonomiska teorier

Tidigare i uppsatsen har jag visat att trots att det inte föreligger något formellt

avtalsförhållande mellan rekonstruktören och gäldenären respektive borgenärerna, företer

rekonstruktörens uppdrag så stora likheter med ett sedvanligt uppdragsavtal att ett ansvar

inte kan anses utgå enbart på en utomobligatorisk grund. I detta avsnitt applicerar jag

därför de incitamentstrukturer som uppkommer vid avtalsförhållande avseende tillit på

rekontruktörens uppdrag för att bilden av vilket ansvar rekonstruktören bör bära ska bli så

rättvisande som möjligt.

                                                                                                                                                   
132 Cooter, Robert och Ulen, Thomas, s 234-250.
133 Cooter, Robert, s 11.
134 Cooter, Robert, s 12-13.



Rekonstruktörens skadeståndsansvar 57

De ansvarsregler, strikt ansvar och de olika oaktsamhetsreglerna, som redovisades under

avsnittet om utomobligatoriskt skadeståndsansvar kan tillämpas även vid ett

avtalsförhållande. Även om det föreligger ett avtalsförhållande måste det avgöras huruvida

en skadevållare ska tvingas stå för alla skador som uppkommer eller bara för de skador

som uppkommer på grund av att han varit oaktsam. Det som tillkommer i ett

avtalsförhållande är att incitament kan ges till optimal tillitsnivå beroende på hur

skadeståndet är utformat, alltså vilka kostnader det omfattar. Nedan kommer jag därför att

använda mig av termerna strikt ansvar respektive oaktsamhet för att så enkelt som möjligt

kunna visa hur de olika aktörerna kan komma att agera beroende på vilket ansvar som

föreligger. Jag utgår där också ifrån att det rör sig om en bilateral variant, där alltså både

rekonstruktören och gäldenären respektive borgenärerna kan påverka risken för skada.

Dessutom antar jag att domstolen klarar att fastställa lämplig akstamhetsstandard (”due

care”) Jag bortser även från eventuell risk-aversion och eventuella möjligheter till

försäkring. Slutligen förutsätter jag också att rekonstruktören inte orsakar skada genom

uppsåt, d.v.s. genom brott.

7.7.1 Vilka incitament ska ges till rekonstruktören, gäldenären respektive

borgenärerna?

De incitament som ska ges till en rekonstruktör är främst att denne givetvis ska fullgöra

uppdraget och därvid vara aktsam. Han ska ge övertänkta (korrekta) råd till gäldenären och

i övrigt vara aktsam när han utför de åtgärder som ankommer på honom. Dessutom ska han

ge korrekt och nödvändig information till borgenärerna.

Gäldenären måste också ges incitament till att bete sig aktsamt. Han måste fås att ge

korrekt och nödvändig information till rekonstruktören samt fås att samråda med

rekonstruktören innan eventuella åtgärder vidtas. Dessutom måste han ges incitament till

att iaktta en optimal nivå av tillit till att rekonstruktören utför sina uppgifter på ett korrekt

sätt.

Vad gäller borgenärerna måste de ges incitament till att samarbeta med rekonstruktören så

att en rekonstruktion av företaget kan genomföras. Det kan emellertid påpekas att

borgenärerna kommer att samarbeta i de flesta situationer. Deras enda intresse torde vara

att få tillbaka så mycket som möjlig av sina fordringar och effekten av om de inte
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samarbetar kan bli att gäldenären måste träda i konkurs, vilket kan få till följd att

borgenärerna får en mindre utdelning än om de samarbetat eller kanske t.o.m. ingen alls.135

7.7.2 Vad händer om rekonstruktören inte bär något ansvar?

Om rekonstruktören inte alls bär något ansvar för sina råd och de åtgärder som han ska

vidta under fullgörelse av uppdraget kommer han inte vidta tillräckliga

försiktighetsåtgärder, eller kanske inga alls. Det finns ingen anledning för honom att lägga

kostnader på att vara aktsam om han ändå får ut sitt arvode och samtidigt inte behöver

betala ersättning till vare sig gäldenären eller borgenärerna för skador som de drabbats

av.136

Både gäldenären och borgenärerna kommer istället att iaktta en högre grad av aktsamhet än

vad som vore optimalt för att i möjligaste mån undvika skador.

7.7.3 Vad händer under en regel om strikt ansvar för rekonstruktören?

Under en strikt ansvarsregel kan rekonstruktören komma att agera optimalt, kanske

kommer han dock att agera för försiktigt för att undvika att skada uppstår. Det negativa är

också att en sådan regel kan komma att leda till att många rekonstruktörer väljer att

engagera sig på en icke-optimal aktivitetsnivå. De kommer helt enkelt att tacka nej till

uppdraget då risken för att behöva betala ersättning för skada är överhängande.

                                                
135 Som jag påpekade redan i avsnitt 7.1 förutsätts individen alltid agera i syfte att maximera sin egen nytta.

Borgenärerna skulle i och för sig kunna avstå från att samarbeta för att få till stånd en rekonstruktion, om det

vore bättre ur samhällets synvinkel, om detta ger dem en känsla av välbefinnande som kan värderas högre än

deras kostnad. Ett resonemang utifrån värdet av välbefinnande kan emellertid leda tämligen långt

(borgenärerna kanske hyser agg mot gäldenären och därför känner stort välbefinnande av att se dennes

företag träda i konkurs), och jag utgår därför ifrån penningmässiga värden.
136 Rekonstruktören kan i och för sig förmås att uppträda optimalt även i dessa fall om en ryktes-faktor läggs

in i resonemanget. Rekonstruktören skulle då uppträda optimalt i de fall han vill erhålla uppdrag.

Förutsättningen för att en ryktes-faktor ska kunna ge korrekta incitament är emellertid att andra har full

information om och kan iaktta hur rekonstruktören faktiskt uppträtt samt att rekonstruktören agerar

långsiktigt. Vi kommer här in på spelteoretiska resonemang, t.ex. fångarnas dilemma, vilket jag inte redogör

närmare för här.
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Gäldenären å sin sida kommer inte att bete sig optimalt, genom att hjälpa till tillräckligt.

Hur han än beter sig kommer han nämligen att få ersättning för sina förluster. Ett perfekt

skadestånd ska ju som tidigare sagts lämna den skadelidande indifferent mellan ersättning

och skada eller fullgörelse av uppdraget, i det här fallet en framgångsrik rekonstruktion,

utan skada. Det får till följd att gäldenären kanske inte ens bryr sig om

rekonstruktionsförfarandet utan till och med föredrar att bli försatt i konkurs.137

Borgenärerna kommer inte heller att agera på ett önskvärt sätt och samarbeta med

rekonstruktören om de vet att denne alltid får bära ansvaret vid en eventuell skada. Om

rekonstruktören bär ett strikt ansvar för alla skador som kan drabba borgenärerna kommer

de, precis som gäldenären att vara indifferenta mellan att få utdelning från gäldenärens

verksamhet för sina fordringar eller att få en ersättning från rekonstruktören.

7.7.4 Strikt ansvar utom där motparten uppträtt oaktsamt

Om rekonstruktören bär ett strikt ansvar utom i de fall där motparten betett sig oaktsamt

blir effekten att rekonstruktören kommer att bete sig optimalt aktsamt beroende på hur

gäldenären respektive borgenärerna agerar.

Gäldenären kommer att bete sig aktsamt och ge rekonstruktören nödvändig information

och i övrigt samarbeta med denne eftersom gäldenären annars måste bära kostnaden för

sina förluster själv.

Ovanstående gäller även för borgenärerna. Om de inte samarbetar med rekonstruktören för

att få till ett stånd ett rekonstruktionsförfarande riskerar de att få stå för sina förluster

själva.

7.7.5 Situationer där rekonstruktören enbart bär ett ansvar ifall han varit oaktsam

Under en ren oaktsamhetsregel kommer alla parter att ges incitament till att agera optimalt.

Rekonstruktören kommer uppträda aktsamt så att ingen skada uppstår, för vilken han måste

ersätta antingen gäldenären eller borgenärerna. Gäldenären samt borgenärerna kommer

                                                
137 Som jag tidigare nämnde i avsnitt 7.6 kan regeln om strikt ansvar jämföras med snäva ursäktsrekvisit och

perfekt positivt skadestånd. Ett perfekt skadestånd i det här fallet är alltså ett perfekt positivt skadestånd,

vilket inte enbart täcker de faktiska förlusterna utan även framtida, t.ex. kostnader för konkurs.
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även de att agera aktsamt i syfte att minska risken för skada eftersom de själva måste stå

för sina kostnader vid en eventuell skada.

7.8 Vilket ansvar bör en rekonstruktör bära?

Strikt ansvar för rekonstruktören gentemot gäldenären respektive borgenärerna skulle alltså

kunna leda till att rekonstruktören uppträder optimalt under utförandet av sitt uppdrag. För

att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik måste emellertid hänsyn tas till inte bara

rekonstruktörens beteende utan även gäldenärens och borgenärernas.

För att minska risken för att rekonstruktion inte kan genomföras och därmed skador uppstå

vore det alltså bättre med ett oaktsamhetsansvar för rekonstruktören där han tvingas

uppträda optimalt för att undvika kostnader för skadestånd  samtidigt som gäldenären

respektive borgenärerna tvingas att uppträda optimalt för att minska risken för

skadekostnader för vilka de själva måste stå för.

Gällande rätt i Sverige torde, enligt min tidigare analys, vara att en oaktsamhetsregel ska

tillämpas, vilket alltså är helt i enlighet med vad ekonomiska teorier säger är mest effektivt.

I ett avtalsförhållande måste dock även ges incitament till den potentiella skadelidande att

iaktta en optimal grad av tillit till att motparten fullgör uppdraget såsom avsett. Som jag

tidigare skrivit138 har det genom ekonomiska teorier visats att det är ett perfekt positivt

skadestånd, där alltså den skadelidande får ersättningen för sina förväntade skador, som

fungerar bäst. Det får den potentiella skadelidande att internalisera risken för att han

förlitar sig för mycket på motparten genom att han räknar in den när han bestämmer vilken

grad av försiktighetsåtgärder/aktsamhet han ska iaktta. Det är också ett perfekt positivt

skadestånd som får den potentiella skadevållare att internalisera nyttan av att investera i en

viss nivå av försiktighetsåtgärder/aktsamhet.

7.9 Kommentar till vilket ansvar en rekonstruktör bör bära

Jag har här genom en tämligen grov analys visat att gällande rätt i Sverige kan vara

effektiv vad gäller att ge incitament till de olika parterna att uppträda optimalt under

                                                
138 Se avsnitt 6.5.1.
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rekonstruktionen. I analysen förutsattes dock att alla visste med säkerhet vilken

ansvarsregel som gällde. Så är emellertid inte fallet i Sverige idag. Så länge det inte finns

någon reglering om vad som gäller så kan följden bli att parterna iakttar en för låg grad av

aktsamhet eller vidtar för många, kostsamma, försiktighetsåtgärder eller helt enkelt väljer

att engagera sig på en aktivitetsnivå som inte vore optimal.

Vilket är då den bästa lösningen på det här problemet? Enligt rättsekonomiska teorier kan

en lagstiftning aldrig vara lika effektiv som ett avtal som berörda parter själva har

förhandlat fram. En tvingande lagstiftning är därför sällan aktuell.

Enligt Coase teoremet139 så kan de berörda parterna, mycket enkelt uttryckt, själva

förhandla sig till den mest effektiva lösningen om transaktionskostnaderna140 är noll. I den

aktuella situationen är transaktionskostnaderna långt ifrån noll (de är sällan noll eftersom

vi inte lever i en perfekt värld med fullständig information o.s.v.) i och med att det vore

mycket svårt att förutse alla möjliga skadesituationer som kan uppkomma ex ante vid

skrivandet av ett avtal. Att låta parterna avtala fritt om vilket ansvar en rekonstruktör ska

bära vore alltså inte möjligt.

Om transaktionskostnaderna inte är noll, med följd att fullständiga avtal inte kan skrivas,

säger det normativa Coase teoremet att lagen ska struktureras i syfte att avlägsna hindren

för privata överenskommelser. Enligt 1700-tals filosofen Thomas Hobbes är det emellertid

inte troligt att människor kan komma överens om att dela överskottet av ett samarbete

(”cooperative surplus”) på ett effektivt sätt eftersom människan är naturligt sniken och

därmed alltid skulle tvista om inte en tredje part tvingar dem att komma överens. Därför

används inom rättsekonomin ofta det så kallade normativa Hobbes teoremet istället. Det

säger att lagen ska struktureras i syfte att minimera de skador som uppkommer på grund av

misslyckade privata överenskommelser.

                                                
139 Det så kallade Coase teoremet är grundläggande för många rättsekonomiska teorier och diskuterades

första gången av Ronald H. Coase 1960 i en, inom rättsekonomiska forskarkretsar, mycket berömd artikel;

”The Problem of Social Cost”.
140 Transaktionskostnader består av bl.a. kostnader för att söka avtalspartner, kostnader för slutande av avtal

och kostnader för övervakning av att motparten uppfyller sina åtaganden.
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Det mest effektiva enligt rättsekonomiska teorier vore alltså en dispositiv lagstiftning

under vilken rekonstruktören tillåts avtala med gäldenären respektive borgenärerna om

vilket skadeståndsansvar han ska bära. Det hindrar i och för sig inte att, eftersom det är av

stor vikt att han är lojal mot både gäldenären och borgenärerna, det är domstolen som utser

rekonstruktören, vilken ju både gäldenären och borgenärerna också måste godkänna för att

ett rekonstruktionsförfarande ska kunna antas bli framgångsrikt.

Det viktiga är alltså att undanröja osäkerheten kring vilket ansvar en rekonstruktör ska bära

för sitt uppdrag. Det mest effektiva, enligt rättsekonomiska teorier, vore då som nyss sades,

en dispositiv lagstiftning. Parterna kan sedan, efter att rekonstruktören utsetts av rätten,

välja att antingen förlita sig på denna dispositiva lag eller, om de så önskar, istället sluta ett

avtal om rekonstruktörens skadeståndsansvar, vars eventuella luckor täpps till av den

dispositiva lagstiftningen. Detta avtal kan sedan en domstol genomdriva.

7.10 Slutlig kommentar

I ovanstående resonemang har jag utgått från att det är fastställt att företagsrekonstruktion

är önskvärt ur samhällets synvinkel och att skada uppstår om en företagsrekonstruktion inte

kan genomföras på ett framgångsrikt sätt på grund av att rekonstruktören inte uppträtt

optimalt. Men är det så självklart att företagsrekonstruktioner är samhällsekonomiskt

effektiva? I en strikt marknadsekonomi slås företag som inte kan anpassa sig till

marknadens villkor ut och ersätts av andra företag som är t.ex. mer kostnadseffektiva.

Genom rekonstruktionsförfarandet ingriper samhället och räddar företag som i en strikt

marknadsekonomi kanske inte skulle ha överlevt. Är det verkligen effektivt att sätta

marknaden ur spel på detta sätt? För att rekonstruktionsförfarandet som företeelse ska vara

samhällsekonomiskt effektivt, krävs att samhällets nytta överstiger de kostnader som

rekonstruktioner innebär. En enskild rekonstruktion kan visserligen kosta mer än den nytta

som samhällets erhåller, men den sammanlagda kostnaden av alla rekonstruktioner måste

understiga samhällets totala nytta. En undersökning av om företagsrekonstruktioner är

samhällsekonomiskt effektivt vore i hög grad intressant, men faller tyvärr utanför syftet

med denna uppsats.
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