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Sammanfattning 

Grunden i svensk insolvenslagstiftning utgörs av konkurslagen. Lagen om 

företagsrekonstruktion trädde i kraft för ett drygt decennium sedan och syftar till att rädda 

verksamheten och göra den lönsam igen. Ett effektivt saneringsförfarande kan bidra till att 

upparbetade värden kan behållas inom företaget och att verksamheten genom vissa 

ingripanden, som till exempel byte av företagsledning, effektivare produktion eller andra 

effektiviserande åtgärder kan omorganiseras och åter bli lönsam. Framför allt kan detta 

förfarande rädda arbetstillfällen och bibehålla immateriella värden som exempelvis 

upparbetad goodwill eller know-how, vilka ofta utanför sitt sammanhang knappast kan 

tillmätas något värde. Lagen har dock inte haft den genomslagskraft som avsetts och kritik 

har riktats mot den nuvarande lagstiftningen.  

 

I Tyskland finns sedan 1 januari 1999 en enhetlig insolvensordning i vilken 

motsvarigheterna till konkurslagen och lagen om ackordsförfarande slogs ihop. Problemen 

som föranledde sammanslagningen av de båda lagarna var företrädesvis det snabbt ökande 

antal konkurser som knappt gav någon utdelning till oprioriterade borgenärer och det 

minskande antalet företagsrekonstruktioner. Med ett enhetligt förfarande erbjuds rättsliga 

instrument för att kunna göra en snabb och rättvisande bedömning av ett företag i kris för 

att bästa möjliga förfarande ska kunna väljas. I och med ett enhetligt förfarande skapas 

möjlighet att effektivisera insolvensförfarandet både tids- och kostnadsmässigt.  

 

Reglerna bör ha karaktären av en ramlagstiftning så att de aktörer som berörs av 

förfarandet också ska ha möjlighet att påverka tillvägagångssätt och utfall. Dock kan det 

inte ske i fullt samma utsträckning som i Tyskland då det har visat sig att effekten blivit 

den motsatta. Borgenärernas inflytande får inte bli så stort och oreglerat att osäkerhet och 

ineffektivitet uppstår. Detsamma gäller för reglerna kring insolvensförvaltaren. För att 

saneringsförfarandet ska bli mer konsekvent använt av tillämparna, krävs det att reglerna 

vad gäller uppgifter, befogenheter och ansvar är tydligt reglerade. Vidare bör också 

betänkas om inte en specialdomstol för insolvensmål skulle vara ändamålsenligt, för att på 

så sätt centralisera kompetens och erfarenhet vilket otvivelaktigt skulle komma det 

enhetliga förfarandet till nytta. 
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Kapitel 1.  Inledning 

 

1.1   Problembakgrund  

Den svenska insolvensrättens framtida gestaltning är i skrivande stund ett mycket aktuellt 

ämne. Insolvens har funnits lika länge som handel och krediter mellan människor på något 

sätt har förekommit.
1
 Genom tiderna har samhället dock valt olika tillvägagångssätt att 

bemöta och handskas med betalningsoförmåga beroende på vilken slags politik som 

dominerat.
2
 Till en början var insolvensrätten starkt knuten till straffrätten och en konkurs 

ansågs mycket vanhedrande för gäldenären. Ändamålet var att tillfredställa borgenärerna, 

inte allmän välfärd och andra ekonomiska realiteter. En utveckling skedde emellertid under 

1700- och 1800-talen då merkantilismen respektive industrialismen gjorde sina intåg. I och 

med ökad handel, ett utvecklat kreditväsen och penningsystem samt moderna bolagsformer 

utan personligt betalningsansvar kom insolvensrätten att spela en allt större roll.
3
  

 

Först på senare tid har insolvensrätten allt tydligare kommit att förknippas med det 

marknadsekonomiska systemet.
4
 Ett dynamiskt näringsliv kännetecknas av ett stort in- och 

utflöde av företag och för att gynna en sådan utveckling gäller det att den insolvensrättsliga 

lagstiftningen öppnar upp för att ickeproduktiva företag effektivt kan rensas ut, men 

samtidigt möjliggöra för företag med långsiktig livskraft att leva vidare.
5
 Då företagande i 

mer eller mindre utsträckning är ett risktagande måste det finnas en balans mellan att 

främja detta risktagande och acceptera ett misslyckande och motverka att lagstiftningen 

används som verktyg för illojala beteenden eller för att skapa snedvriden konkurrens. Ett 

effektivt insolvensförfarande främjar således entreprenörskap, företagande och tillväxt.
6
 

Grunden i svensk insolvenslagstiftning utgörs av konkurslagen
7
 vilken föreskriver att en 

gäldenärs tillgångar vid en konkurs tvångsvis tas i anspråk för att betala borgenärens 

fordringar. Lagen om företagsrekonstruktion
8
 trädde i kraft för ett drygt decennium sedan 

och lagen syftar till att genom både finansiella och sakliga åtgärder, rädda verksamheten 

                                                
1 Mellqvist, M., Internationell insolvens – en diskussionspromemoria, Justitiedepartementet, Ds 2007:6, 

Stockholm 2007, s. 11. 
2 Uhlenbruck, W.,*Zur Geschichte des Konkurses, Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht, 

Heft 1, 17. Jahrgang, Januar 2007, s. 1. 
3 Mellqvist, s. 14 ff. 
4 Uhlenbruck, W., Zur Geschichte des Konkurses, s. 5. 
5 Ström, M., Zackrisson, M., Rätten att misslyckas - En studie av insolvenslagstiftningar i EU och USA samt 

dess konsekvenser för entreprenörskap, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), A2006:010, Ödeshög 

2006, s. 15. 
6 Kommittédirektiv 2007:29, Justitiedepartementet, s. 2. 
7
 Konkurslag (1987:672). 

8 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 
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och göra den lönsam igen. Lagen har dock inte haft den genomslagskraft som avsetts och 

kritik har riktats mot den nuvarande lagstiftningen. Det anses vara både för dyrt och 

tidsödande att genomföra en företagskonstruktion och dessutom är lagen dålig anpassad till 

små företag.
9
 Undersökningar visar dessutom att Sveriges småföretagare har dålig 

kännedom om vad lagen om företagsrekonstruktion egentligen innebär och hur den kan 

användas. Detta leder ofta till att ansökningar om företagsrekonstruktion kommer in i ett 

alltför sent skede när företaget inte längre går att rädda.
10

 Ett ytterligare problem är att en 

företagsrekonstruktion som misslyckas ofta leder till att värdefull tid gått och den 

efterkommande konkursen får sämre förutsättningar att bli lyckosam. År 2008 fattade 

tingsrätterna beslut om 6 298 företagskonkurser
11

, medan antal företagsrekonstruktioner, 

såväl lyckade som misslyckade, endast uppgick till 220 stycken
12

. Sammanfattningsvis kan 

sägas att företag i kris fortfarande använder sig av konkurs som redskap för att 

återuppbygga sin verksamhet då det är effektivare i och med att verksamheten snabbt kan 

säljas ut till en ny juridisk person, vars ägare inte sällan är den tidigare företagaren, som på 

så sätt kan bedriva företaget vidare under nya former.
13

  

 

Nackdelarna med att använda konkurs som rekonstruktionsform är flera och kan ses ur 

olika perspektiv. Ur ett borgenärsperspektiv kan ofta en företagsrekonstruktion vara att 

föredra framför en konkurs då borgenärerna på längre sikt kan få bättre betalt för sina 

fordringar om företaget lyckas komma på fötter igen, istället för att i en konkurs som 

oprioriterad fordringsägare kanske helt bli utan betalning.
14

 Samhällsekonomin gynnas 

också vid en lyckad företagskonstruktion då konkurser ofta i någon mån innebär en viss 

kapitalförstöring i och med snabba avvecklingar av företag. Ägarna förlorar satsat kapital, 

skatteinkomster går förlorade och anställda mister sina jobb.
15

  

 

Eftersom reglerna om konkurs och företagsrekonstruktion reglerar två skilda förfaranden 

skiljer sig naturligtvis de materiella reglerna åt i flera avseenden. Det faktum att avtal 

upphör vid en konkurs kan vara ett incitament för företagare att välja en konkurs framför 

en företagsrekonstruktion om det finns avtal som denne vill komma ur, trots att företaget 

                                                
9 Kommittédirektiv 2007:29, s. 2.  
10 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, 1:a uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm 2001, s. 32 ff. 
11 Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), S2009:001, Konkurser och offentliga ackord 2008, s. 2.  
12 Statistik från Domstolsverket, inkommet e-mail 16.03.2009. 
13 Advokaten, Nr 9 2007, årgång 73, Konkurs och företagsrekonstruktion – nya tider stundar, s. 21. 
14 Smid, S., Praxishandbuch Insolvenzrecht, 5:e uppl., De Greuyter Rechtwissenschaften Verlags-GmbH, 

Berlin 2007, s. 10 f. 
15 Mellqvist, s. 22. 
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har förutsättningar för en lyckad företagsrekonstruktion. Detta kan i längden ses som en 

ofördelaktig konkurrensfördel gentemot andra företagare. Även immateriella värden, 

framför allt i tjänste- och kunskapsföretag, bevaras lättare i en företagsrekonstruktion, 

vilket i ett samhällsperspektiv är positivt då människors upparbetade kunskap ofta är mer 

värd i kollektivet än enskilt. Ett samlat insolvensförfarande skulle innebära att man 

beslutar om valet av lämpliga åtgärder mot en gäldenär med betalningssvårigheter först 

efter det att man utrett orsaken till de ekonomiska problemen och gäldenärens 

framtidsutsikter och att hanteringen av gäldenärens insolvens anpassas till vad som är bäst 

i varje enskilt fall.
16

     

  

I Tyskland finns sedan 1 januari 1999 en enhetlig insolvensordning
17

 i vilken 

motsvarigheterna till konkurslagen
18

 och lagen om ackordsförfarande
19

 slogs ihop. 

Problemen som föranledde sammanslagningen av de båda lagarna var företrädesvis det 

snabbt ökande antal konkurser som knappt gav någon utdelning till oprioriterade 

borgenärer och det minskande antalet företagsrekonstruktioner. Detta ledde i sin tur till att 

åtskilliga konkursförbehåll och liknande villkor utvecklades vilket i viss mån urholkade 

principen om likabehandling av borgenärerna. Resultaten av den tyska konkurslagens 

oförmåga att reglera detta ledde till stora samhällsekonomiska skador på grund av den 

höga kapitalförstöringen genom förluster av fordringar samt företagsnedläggningar, vilket i 

sin tur också ledde till att många arbetstillfällen försvann.
20

 Det ”nya” 

insolvensförfarandets syfte återfinns i första paragrafen; 

 

”Insolvensförfarandet tjänar till att gemensamt tillfredsställa en 

gäldenärs fordringsägare, genom att gäldenärens förmögenhet 

värderas och antingen fördelas eller att det träffas en 

överenskommelse med syfte att driva företaget vidare med hjälp av en 

insolvensplan.”
21

 

 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 april 2007 tillkallade chefen för 

Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att överväga huruvida ett samlat 

                                                
16 Kieβner i Braun, Insolvenzordnung (InsO) – Kommentar, 2:a uppl., Verlag C. H. Beck oHG, München 

2004, s. 4, rad 16.  
17 Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866) 
18 Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (RGBl. S. 351) 
19 Vergleichsordnung vom 26. Februar 1935 (RGBl. I S. 321, ber. S. 356) 
20

 Tashiro, A., Restrukturierung von Kapitalgesellschaften, Carl Heymanns Verlag GmbH, Köln 2006, s. 9. 
21 1 § 1 men. Insolvenzordnung, (fri översättning av uppsatsförfattaren). 
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förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs även ska införas i Sverige.
22

 Uppdraget 

var tänkt att redovisa den 15 september 2008, men tidsfristen har förlängts två gånger och 

ska nu redovisas 15 november 2009.
23

 Frågan är då om ett samlat insolvensförfarande är 

nyckeln till ett effektivare insolvenssystem som klarar av att tillgodose såväl borgenärer 

och gäldenärer som samhällsekonomin. Hur ska lagstiftningen utformas för att 

insolvensförfarandet ska fungera så effektiv som möjligt? 

 

1.2  Problemfrågeställningar  

 Hur valde lagstiftaren i Tyskland att samordna förfarandena för konkurs och sanering 

av företag?  

 Hur tillämpas reglerna, vems intressen prioriteras och hur väl har detta fallit ut i 

praktiken? 

 Kan lagstiftningsarbetet i Sverige bli hjälpt av att studera Tysklands lösningar? 

 Hur kan den svenska insolvenslagstiftningen utformas för att på bästa sätt undvika de 

problem som förekommer idag? 

 

1.3 Syfte och målgrupp 

Syftet med denna uppsats är att på ett tydligt och överskådligt sätt beskriva gällande 

insolvensrätt i Tyskland och på vilket sätt den tyska lagstiftaren valt att samordna 

förfarandet för konkurs och företagsrekonstruktion. Vidare undersöks hur detta förfarande 

har fungerat i praktiken och huruvida de tilltänkta syftena och målsättningarna med 

lagstiftningen har uppnåtts. Jag har för avsikt att klarlägga vilka problem som har 

avhjälpts, vilka problem som kvarstår och eventuellt vilka nya spörsmål som uppstått i och 

med det samlade insolvensförfarandet. Även en diskussion kring vilka intressen som 

tillgodoses av reglerna och om detta har förändrats genom den nya lagstiftningen tas upp.  

Med bakgrund av vad som konstateras genom studien av den tyska utvecklingen, ämnar 

jag applicera dessa tillvägagångssätt på den svenska insolvensrätten och jämföra hur väl 

utfallet skulle kunna komma att bli i Sverige. Slutligen avser jag, på ett antal relevanta 

områden, föreslå hur den svenska lagstiftningen bör utformas för att bli så flexibel och 

effektiv som möjligt. Genom att studera hur utvecklingen sett ut i Tyskland och vilka 

följder vissa typer av lösningar på det insolvensrättsliga området har haft, är mitt mål att 

denna studie kan bidra till den svenska insolvenslagstiftningsdebatten i egenskap av 

kunskapsunderlag. 

                                                
22

 Dir. 2007:29. 
23 Dir. 2008:77 och dir. 2009:41. 
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Den tänkta målgruppen är företrädesvis personer, såväl studenter som yrkesverksamma, 

med grundläggande kunskaper inom den rättsvetenskapliga systematiken och terminologin 

vilka har intresse av den kommande insolvensrättsliga utvecklingen i Sverige. Då 

uppsatsen syfte är att analysera hur det svenska insolvensförfarandet skulle kunna utformas 

med bakgrund mot en internationell jämförelse, riktar sig arbetet i första hand mot svenska 

läsare. Då uppsatsen behandlar två länders rättsordningar kan den deskriptiva 

framställningen bitvis förefalla relativt grundläggande. Detta är ett medvetet val som 

ämnar sörja för att läsaren utan förkunskaper får tillräcklig kunskap för att senare kunna 

tillgodogöra sig analysen och slutsatserna. Den läsare som känner sig tillräckligt förtrogen 

med delar av den teoretiska framställningen kan därför utelämna dessa avsnitt om så 

önskas. 

 

1.4  Avgränsningar  

Jag ämnar inte göra en fullständig beskrivning av varken det tyska eller svenska 

insolvensrättsliga regelverket, utan har presenterat de delar som är berörda av viktiga 

förändringar och som är relevanta att ta upp till diskussion för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Eftersom banker, kreditinstitut och försäkringsbolag ofta har speciella 

konkursregler har jag valt att inte behandla dessa i uppsatsen. Angående reglerna kring 

lönegarantin återfinns en viss diskussion kring detta i arbetet, men enbart i syfte att göra 

läsaren uppmärksam på dess förekomst och påverkan på de olika insolvensförfarandena.  

 

Angående de perspektiv som jag utgår från i min framställning har jag begränsat mig till 

borgenärs-, gäldenärs- och samhällsekonomiska intressen med fokus på juridiska personers 

insolvens.  Personlig konkurs och överskuldsättning av privatpersoner berörs därför endast 

i den mån det är relevant ur de perspektiv jag begränsat mig till.  

 

Den 3:e oktober 1990 förenades Östtyskland med Republiken Tyskland och fem nya 

regioner tillkom. I dessa kom inte, de i övriga Tyskland gällande insolvenslagarna att gälla, 

utan en tvåspårig insolvensrätt uppstod.
24

 Denna rätt behandlas inte vidare i uppsatsen. 

Intervjuer och expertutlåtanden rörande det tyska insolvensområdet har på grund av 

praktiska skäl inhämtats i München, Tyskland, där jag befunnit mig under 

uppsatsskrivandet.  

 

                                                
24

 Kübler, B. M., Das Gesamtvollstreckungsrecht in den neuen Bundesländern, RSW-Dokumentation 9, 

Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 1991, s. V. 
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1.5 Metod 

Avsikten med detta avsnitt är att redogöra för det valda tillvägagångssättet med 

uppsatsskrivandet. Vanligt förekommande i rättsvetenskapliga arbeten är en beskrivning av 

medvetet valda metoder vid insamling av material och källurval. Jag har valt att 

inledningsvis behandla ytterligare ett perspektiv, nämligen vilken påverkan förförståelse 

och kunskapssyn kan ha haft på mitt arbete med uppsatsen. Avslutningsvis beskriver jag 

min materialinsamlingsmetod samt för en diskussion kring källkritik och trovärdighet.  

 

1.5.1 Ämnesval 

Jag blev uppmärksam på ämnet genom en artikel i en svensk juridisk tidsskrift där brister i 

den svenska insolvenslagstiftningen påtalades. När det visade sig att en statlig utredning 

tillsatts för att utreda frågan om ett enhetligt insolvensförfarande i Sverige kändes ämnet 

mycket aktuellt. Valet att studera Tysklands insolvenslagstiftning i syftet att jämföra med 

Sveriges kommande utveckling på det insolvensrättsliga området gjordes i första hand på 

grund av att en just en sådan studie, mig veterligen, inte genomförts tidigare. Ett flertal 

studier med andra länder återfinns dock i den svenska insolvensrättsliga debatten, till 

exempel Danmark, England, Nederländerna och USA.
25

 Dessa länder representerar såväl 

rättsordningar där insolvenslagstiftningen funnits ett antal år och fungerar som förebilder 

för andra länder som rättsordningar där reformer nyligen genomgåtts eller är under 

utformande.  

 

Tyskland hör till dem som nu har haft en samlad insolvensordning i över tio år och relativt 

tillförlitliga resultat har börjat urskiljas och dokumenteras. Samtidigt är debatten 

fortfarande livlig om hur reformarbetet ska fortgå för att undanskaffa de problem som 

alltjämt återfinns på området vilket gav en mycket bra bredd av material att arbeta med i 

denna komparativa studie. Då Tyskland och Sverige har ett liknande affärsklimat och 

kultur, känns det relevant att utvärdera Tysklands insolvensreglering och hur den har 

fungerat i praktiken. Dessutom har det i flera studier och i flertalet rättsvetenskapliga 

artiklar påpekats att en jämförelse med Tysklands valda insolvenslösning skulle vara av 

stort intresse för svensk del. 

 

                                                
25 T.ex. Ström, M., Zackrisson, M., Rätten att misslyckas - En studie av insolvenslagstiftningar i EU och USA 

samt dess konsekvenser för entreprenörskap och Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom 

insolvenslagstiftningens ramar. En jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt, 

Doktorsavhandling Stockholms Universitet, Stockholm 2001. 
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1.5.2 Förhållningssätt till rättsvetenskapen 

Vid juridiskt arbete uppstår det alltid mer eller mindre ett tolkningsbehov. Ibland behövs 

förvisso ingen tolkning då förståelse kan uppnås direkt, det finns så att säga inget 

tolkningsutrymme. Så är fallet när föremål för tolkningen exempelvis är en regel som 

stadgar att en styrelse ska ha ett visst antal ledamöter.
26

 Det vetenskapliga förhållningssätt 

som innebär att meningen förstås genom helheten kallas för hermeneutik. Hermeneutiken 

går ut på att förstå och inte bara begripa.
27

  När man studerar texter eller paragrafer vägs 

olika värderingar och förkunskaper in och detta påverkar således hur texten uppfattas. 

Sådan förförståelse, vilken oftast är omedveten, sätter alltså sin prägel på det sätt som 

verkligheten uppfattas.
28

  

 

Vad gäller rättsområdet som denna uppsats behandlar, insolvensrätt, består tolkningen till 

stor del av att tolka reglerna i förhållande till samhällsutvecklingen och sociala mönster. 

Vilken syn samhället har på till exempel gäldenärens ansvar och borgenärsskydd styr också 

hur bestämmelserna tolkas och tillämpas. Jag har haft detta tankesätt som utgångspunkt för 

mitt arbete med uppsatsen. 

 

1.5.3 Rättsvetenskaplig metod  

Tillvägagångssättet för att skriva denna uppsats har varit en tillämpning av 

rättsvetenskaplig metod. Denna rymmer den traditionella juridiska metoden, det vill säga 

att behärska rättskällorna samt den juridiska argumentationen, begreppsbildningen och 

systematiken men också andra metoder att analysera rätten på, i mitt fall den komparativa 

metoden.
29

 Den rättsvetenskapliga metoden rymmer argumentation, empiriska studier, 

intervjuer eller andra kvantitativa metoder. Den kan dessutom innehålla insikter från andra 

vetenskaper, exempelvis rättsekonomi.
30

  

 

För min del har detta inneburit att jag först studerat och kartlagt bestämmelserna i de båda 

rättssystemen var för sig. För att lyckas med det har jag använt mig av författningar, 

förarbeten och kommentarer. Sedan har jag undersökt vilka problem som förekommer på 

området i dagsläget genom att läsa aktuella artiklar, propositioner och motioner. Jag har 

                                                
26 Bull, T., Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens 

innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, Iustus Förlag, Uppsala 1997, s 299f. 
27 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, 2:a uppl., Liber, Malmö 2007, s. 94. 
28 Thurén, T., s. 62. 
29

 Om komparativ metod, se nedan 1.5.6. 
30

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2:a uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm 2007, s. 37 ff. 
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även studerat empiriskt material, såsom relevant statistik. För att få en djupare insikt i de 

praktiska funktionerna inom det tyska rättsområdet har en komplettering till detta också 

varit de intervjuer jag genomfört. Avslutningsvis har jag använt de slutsatser som kunnat 

dras av den tyska utvecklingen och applicerat detta på svenska förhållanden. 

 

1.5.4 Materialinsamlingsmetod 

 

1.5.4.1 Litteraturöversikt 

På området finns ett mycket omfattande underlag av litteratur och informationskällor. Jag 

har företrädesvis använt mig av litteratur som är allmänt erkänd inom insolvensrätten. 

Inom den tyska rätten har jag arbetat mycket med förarbeten, utredningar och flertalet 

lagkommentarer samt huvudsakligen litteratur som tillhandahölls från institutionen för 

civilrätt på Ludwig-Maximilians-Universität i München. Jag har även beställt litteratur från 

andra universitetsbibliotek i Tyskland. Vad gäller den svenska rätten har jag använt mig 

mycket av förarbeten och utredningar samt litteratur från universitetsbibliotek.  

Då ämnet är högst aktuellt finns det också många rättsvetenskapliga artiklar som jag noga 

studerat för att kunna utläsa vilka olika problem som finns på området, såväl i Sverige som 

i Tyskland, samt ur vilka perspektiv dessa är betydelsefulla. För att söka efter relevanta 

artiklar har jag använt mig av sökfunktionen för tidsskriftsdatabaser på Bayrische 

Staatsbibliothek i München respektive digitalt publicerade artiklar via databaser samt 

tidskriftsavdelningen på Linköpings universitet. Jag har dessutom fått hjälp med förslag på 

artiklar och andra publikationer av de insolvensrättsligt sakkunniga som jag pratat med. 

 

Jag har vidare tagit del av doktorsavhandlingar och andra rapporter som skrivits på 

området. Övervägande del av rapporterna har haft ett samhällsperspektiv och en 

ekonomisk inriktning, det vill säga de har givits ut av organisationer eller institut 

företrädande vissa intressen. Den statistik jag använt mig av i arbetets gång är beställd 

direkt ifrån det officiella institut som ansvarar för sådan statistik. I Sveriges fall, 

Domstolsverket och för Tyskland, Statistischer Bundesamt. Statistiken avser endast 

näringsidkare. 

 

1.5.4.2 Intervjumetod 

Tanken med de intervjuer jag har haft med sakkunniga på området är inte att få fram några 

empiriska resultat som jag kan stödja mina argument på utan enbart för att fördjupa mina 
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kunskaper på området. Eftersom mina problemformuleringar har en tydlig praktisk 

anknytning fann jag det ändamålsenligt att erhålla åsikter från praktiker om hur väl den 

enhetliga insolvensordningen har fallit ut. Dessutom har dessa samtal hjälpt mig att förstå 

de materiella reglerna på ett bättre sätt, vilket kan vara svårt och tidsödande när man 

studerar nya utländska rättsområden. Vid samtalen har jag haft vissa intervjufrågor som 

stöd, men fört diskussionen i den riktning som passat respondentens kompetens och svar. 

På grund av detta har jag valt att inte bifoga frågemallen i denna uppsats. Kriterierna i mitt 

urval av intervjupersoner har varit att få åsikter från olika typer av praktiker, det vill säga 

någon som har arbetat med båda systemen och någon som enbart arbetat med det nya. 

Även befattningarna som såväl jurist som insolvensförvaltare var önskvärda för att erhålla 

en så bred bild som möjligt. 

 

1.5.4.3 Fotnotsapparat 

I fotnoterna anges hela källinformationen första gången materialet används. Förekommer 

samma författare med olika böcker anges den aktuella titeln fortsatt löpande i uppsatsen. 

För flera av de tyska källorna anges även radnummer för att underlätta för läsaren då 

framförallt de tyska lagkommentarerna rymmer mycket text på varje sida. För kapitlet om 

den tyska lagstiftningen innan reformen har jag valt att inte sätta ut specifika lagrum för 

bestämmelserna i fotnoterna, undantaget om lagtexten använts som primärkälla, då lagen 

inte gäller längre. 

 

1.5.5 Källanalys 

Angående den litteratur jag har använt mig av kan först påpekas att då materialets 

omfattning är så pass bred har jag inte kunnat ta del av alla åsikter och skilda 

uppfattningar, men har ändå lyckats urskilja de huvudströmmar som finns på området och 

som representeras av flertalet personer. Artiklarna har hämtats från erkända och 

väletablerade tidsskrifter. Då jag skriver om lagar som tillkom för länge sedan är den delen 

av litteraturen relativt gammal, jag har dock försökt att få tag på de senaste upplagorna. 

Tillgången till dessa böcker var emellertid aningen begränsad. Den statistik som används i 

arbetet är tagen från källor där resultaten kan anses vara tillförlitliga, det vill säga statliga 

inrättningar. För att vara säker på riktigheten och uppdateringen har jag beställt önskad 

information direkt från en handläggare. 
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En del av uppsatsen är också baserad på en kvalitativ metod, genom att intervjuer 

genomförts med ett antal utvalda sakkunniga på området. Jag anser att en kvalitativ metod 

ger bästa resultat i detta fall, då jag önskar få en djupare förståelse för praktisk tillämpning 

och problematik. Jag är medveten om att en kvantitativ metod hade gett ett bredare och 

kanske mer rättvisande resultat av vilka de gällande problemen är på området. Av denna 

orsak tar jag hänsyn till att åsikterna i de gjorda intervjuerna inte på något sett 

representerar den allmänna uppfattningen utan väger detta mot andra meningar som 

återfinns i doktrin och i den aktuella debatten.  

 

1.5.6 Något om komparativ rättsvetenskap 

Att skaffa sig kunskaper om ett annat lands rättssystem har ett stort värde i sig.  Att gå ett 

steg vidare och jämföra innehållet i den främmande rätten med rättsreglerna i det egna 

landet ökar dock såväl det teoretiska och praktiska värdet väsentligt. Det kan skapa en ny 

syn på juridiska lösningar och öppna upp andra perspektiv. I ett komparativt arbete krävs 

av naturliga skäl en djupgående genomgång av det främmande rättssystemet då läsaren ofta 

saknar grundläggande utbildning inom detta område.
31

 Att dra lärdom av andra länders 

erfarenheter och kunskaper är ett självklart val inom många områden, framförallt teknik 

och medicin. Även inom juridiken refereras ofta till andra länders rättsordningar, dock 

behandlas detta oftast inte djupare och utländska erfarenheter värderas inte eller beaktas 

riktigt på allvar. Självklart får andra länders rättsordningar inte studeras okritiskt eller antas 

fungera rakt av på det egna landets rättsförhållanden men framförallt i lagstiftningsarbetet 

de lege ferenda kan värdefull information och praktiska erfarenheter från andra länder få 

stor betydelse.
32

 

 

1.5.7 Begreppsförklaringar 

Då jag behandlar tysk rätt uppkommer vissa begrepp som för den svenska läsaren kan 

kännas främmande. Nedan förklaras dessa begrepp och avsnittet tjänar därför som 

uppslagshjälp i den kommande läsningen. 

Amtsgericht   Motsvarigheten till den svenska Tingsrätten. 

Bundesgesetzblatt Kungörelseforum. Motsvarar Svensk Författningssamling. 

Bundesland    Förbundsland eller delstat. Tyskland är en förbundsrepublik som 

utgörs av 16 förbundsländer. 

                                                
31 Bogdan, M, Komparativ rätt, Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund, Nr 26, Lund 1985, s. 13 f. 
32

 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003, s. 28 f. 
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1.6  Disposition  

Eftersom uppsatsen syfte är att analysera utfallet av den samlade insolvenslagstiftningen i 

Tyskland för att sedan ställa denna mot den kommande svenska utvecklingen har det 

krävts ett omfattande arbete med att först kartlägga de båda rättsordningarna och vilka 

problem som förekommer på området innan själva diskussionen kring 

problemformuleringarna kunnat vidtas. För att kunna tillgodogöra sig uppsatsens analys 

och diskussion, vilka återfinns i uppsatsen andra del, krävs alltså den förkunskap som ges i 

första delen av uppsatsen.  

 

Del I omfattar inledningsvis kapitel två där en introduktion till insolvensrättens funktion 

och syften ges. Uppsatsens tredje kapitel behandlar den gällande svenska lagstiftningen på 

insolvensrättsområdet. De tyska insolvensrättsliga bestämmelserna, före respektive efter 

insolvensrättsreformen, återfinns i kapitel fyra och fem. Kapitel fyra avslutas dessutom 

med ett avsnitt vilket förklarar bakgrunden till den tyska reformen. I sjätte kapitlet 

redogörs för de problemområden som återfinns i Sverige vad gäller 

insolvenslagstiftningen.  

 

Del II inleds med kapitel sju som är tänkt att vara ett beskrivande kapitel vad gäller 

jämförelsepotentialen mellan Sverige och Tyskland, det vill säga framförallt företagsklimat 

och affärskultur och vilka parametrar man i detta fall bör ta hänsyn till vid den 

komparativa studien. Kapitel åtta är vidare en utvärdering och sammanfattning av vilka 

resultat den tyska reformen har genererat och hur det ser ut i praktiken. I nionde kapitlet 

återfinns analysen i vilken jag reflekterar över de resultat som framkommit i referensramen 

samt en diskussion kring förslag och eventuella lösningar gällande den svenska 

lagstiftningen. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser. Kapitel tio beskriver kort 

kommittédirektivet 2007:29 och hur långt detta utredningsarbete har kommit.  
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Kapitel 2.  Insolvensrättens betydelse 

 

2.1   Kort om insolvensbegreppet  

Ordet insolvens kommer från latinet och kan översättas med ”olöslig”. När en gäldenär inte 

kan lösa sina skulder innebär det också att denne hamnat på obestånd.
33

 Enligt 

legaldefinitionen som återfinns i den svenska konkurslagen är dessa två begrepp 

synonyma;  

 

”Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen 

betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast 

tillfällig.”
34

 

 

Variationer av ovanstående definition förekommer såväl inom svensk juridisk och 

ekonomisk doktrin som inom andra rättsordningar, men bortsett från olika språkval och 

uttryckssätt är den juridiska insolvensbegreppsbildningen internationellt sett mycket 

enhetlig.
35

 I den tyska lagstiftningen återfinns definitionen av insolvens i två paragrafer, 

den ena beskriver betalningsoförmåga och den andra överskuldsättning, vilket bara 

omfattar juridiska personer; 

 

”Gäldenären är betalningsoförmögen, när han inte kan uppfylla 

sina betalningsförpliktelser. Betalningsoförmåga kan i regel antas 

föreligga när gäldenären företagit betalningsinställelser.”
36

 

 

”Överskuldsättning föreligger när gäldenärens förmögenhet inte 

längre täcker de innestående förbindelserna, det vill säga, fortsatt 

drift av verksamheten är under omständigheterna högst 

tveksam.”
37

 

 

 Beroende på vilken rättsordning som studeras kan det dock variera mellan vad som läggs 

in i det insolvensrättsliga begreppet. Ur ett internationellt perspektiv handlar insolvensrätt å 

ena sidan om att med hjälp av juridiska medel hantera situationer där betalningssvårigheter 

                                                
33 Welamson, L., Mellqvist, M., Konkurs, 10:e uppl., Norstedt Juridik AB, Stockholm 2003, s.26. 
34 1 kap. 2 §, 2 st., konkurslagen. 
35 Mellqvist, M., Internationell insolvens – en diskussionspromemoria, s. 11 f., Arnold, H. in Gottwald, 

Insolvenzrechts-Handbuch, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1990, s. 5, rad 7. 
36

 17 § 2 st. Insolvenzordnung, (fri översättning av uppsatsförfattaren). 
37 19 § 2 st. 1 men., Insolvenzordnung, (fri översättning av uppsatsförfattaren). 
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på något sätt föreligger. Det kan å andra sidan också röra sig om förebyggande åtgärder för 

att undvika en framtida insolvenssituation. Åtgärderna kan vara såväl frivilliga som 

tvingande, offentliga eller privata.
38

 Trots dessa omfångsdifferenser handlar den 

insolvensrättsliga hanteringen i grund och botten om att en uppkommen 

betalningssvårighet ska behandlas kollektivt. På så sätt uppstod konkursbegreppet vilket 

även det härstammar från latinet. ”Concursus” betyder ”strömma samman” och syftar på 

att borgenärerna ska gå ihop för att tillsammans samla gäldenärens tillgångar och rättvist 

dela upp dem mellan sig.
39

 

 

2.2  Insolvensrättens intressen och funktion 

Historiskt sett har insolvensrättens huvudsakliga, tillika kortsiktiga, mål varit att så snabbt 

som möjligt tillfredsställa borgenärerna, det vill säga realisera gäldenärens tillgångar och 

därefter betala fordringarna i den mån som går för att upprätthålla den ”sociala friden”.
40

 

Först på senare tid, framförallt på 60- och 70-talet då antalet konkurser ökade markant, 

uppmärksammades insolvensrättens betydelse för det marknadsekonomiska systemet och 

man började skapa instrument för att kunna få företag i kris på rätt köl istället för att, som 

tidigare, avveckla och sälja.
41

 Tanken var att upparbetade värden kunde behållas inom 

företaget och verksamheten genom vissa ingripanden, som till exempel byte av 

företagsledning, effektivare produktion eller andra effektiviserande åtgärder kunde 

omorganiseras och åter bli lönsam.
42

 Framför allt kunde detta förfarande bibehålla 

immateriella värden som exempelvis upparbetad goodwill eller know-how, vilka utanför 

sitt sammanhang knappast kan tillmätas något värde.
43

 Gäldenärens roll var tidigare relativt 

central, men i takt med den konkursrättsliga utvecklingen har denne alltmer kommit att 

utgöra en informationskälla. I och med möjligheten till rekonstruktionsförfaranden har 

dock fokus återigen lagts på gäldenären då det ju är gäldenärens verksamhet som ska 

omstruktureras och denne alltjämt har rådighet över sina tillgångar under förfarandet.
44

 

Insolvensrätten kan sägas ha tre huvudsyften.
45

 För det första, som redan nämnts ovan, har 

den en tillfredsställande funktion. Borgenärernas krav ska inom en överskådlig framtid bli 

tillgodosedda. Skulle detta förfarande inte regleras explicit skulle det bli en kamp om 

                                                
38 Mellqvist, M., Internationell insolvens – en diskussionspromemoria, s. 12. 
39 Foerste, U., Insolvenzrecht, 4:e uppl., Verlag C.H. Beck, München 2008, s.1, 
40 Häsemeyer, L., Insolvenzrecht, 4:e uppl., Carl Heymanns Verlag, München 2007, s. 66. 
41 Se bl.a. Uhlenbruck, W.,*Zur Geschichte des Konkurses, s.5 och SOU 1999:1, s 93. 
42 Mellqvist, M., s. 22 f. 
43 Feuz, A., Trotz Konkurs geöffnet - Die Weiterführung von Betrieben im Konkurs kann erhebliche  Werte 

retten, Insolvenz- und Wirtschaftsrecht, Institut für Insolvenz- und Wirtschaftsrecht, Nr. 1 2008,  s. 14. 
44

 Mellqvist, M., s. 30. 
45 Smid, S., Praxishandbuch Insolvenzrecht, s.8 ff. 
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vilken borgenär som lyckades få betalt för sina fordringar först och då det ofta förekommer 

olika förhållanden mellan borgenärer och gäldenärer, exempelvis vänskap eller andra 

påtryckningsmedel, skulle detta tillvägagångssätt missgynna vissa borgenärer kraftigt.
46

 

Detta faktum leder till den andra funktionen vilken gäller likabehandling. Denna funktion 

ska säkerställa att borgenärer under ett insolvensförfarande i förhållande till varandra inte 

behöver ge efter sina rättigheter och att gäldenärens insolvens drabbar samtliga borgenärer 

enhetligt.
47

 Ett tredje ändamål är saneringsfunktionen. Kan det antas att det ekonomiska 

utfallet blir bättre vid en rekonstruktion än vid en likvidation kan ett sådant förfarande 

gynna alla parter. Denna funktion är dock att betrakta som sekundär efter de två först 

nämnda.
48

 Det reglerade insolvensförfarandet kan alltså sägas fungera som ett skydd såväl 

för borgenärer som för gäldenärer, då borgenärerna å ena sidan blir rättvist behandlade 

samt har ett visst inflytande under förfarandet och gäldenären å andra sidan blir skyddad 

från enskilda anspråk från fordringsägarna samt möjliggör en nystart i affärslivet.
49

 

 

2.3  Insolvensrätten ur ett ekonomiskt perspektiv 

I den juridiska forskningen läggs oftast tyngdpunkt på rättviseaspekterna vid en konkurs, 

medan det i den ekonomiska forskningen handlar om ekonomisk effektivitet och till viss 

del hur reglernas utformning påverkar tillväxten.
50

 En marknad med kreditgivning bygger 

på förtroende. Kreditgivaren måste kunna lita på att gäldenären är i stånd att betala 

fordringen enligt överrenskommelse. En fungerande marknad kräver alltså att det finns 

vissa moraliska, ekonomiska och rättsliga garantier när det kommer till betalningsanspråk 

om detta förtroende inte kan uppfyllas eller missbrukas.
51

 En effektiv insolvenslagstiftning 

ska vidare se till att olönsamma verksamheter avvecklas och att företag med 

lönsamhetspotential ges möjligheten att drivas vidare.  

 

 

 

 

 

                                                
46 Foerste, U., s. 3 f, Ström, M., Zackrisson, M., s. 21. 
47 Häsemeyer, L., s. 66, Frege, M. C., Keller, U., Riedel, E., Insolvenzrecht – Handbuch der Rechtspraxis, 7:e 

uppl., Verlag C.H. Beck, München 2008, s.3.  
48 Smid, S., s. 10 f. 
49 Frege, M. C., Keller, U., Riedel, E., s.3.  
50 Ström, M., Zackrisson, M., s. 22. 
51

 Pape, G., Uhlenbruck, W., Insolvenzrecht, Verlag C.H. Beck, München 2002 (Schriftenreihe der Neuen 

Juristischen Wochenschrift; Bd. 67), s. 1. 
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En vanlig definition av en effektiv lagstiftning på insolvensområdet lyder; 

 

”Insolvensrätten har, inom ramarna för principen om den fria 

marknaden, funktionen att skilja företag som inte är livsdugliga och 

konkurrenskraftiga från affärslivet och den ekonomiska marknaden med 

hjälp av ett lagligt reglerat avvecklingsförfarande.”
52

  

 

Fortsättningsvis ska den också medverka till att såväl direkta som indirekta kostnader 

relaterade till obestånd minimeras. Med sådana kostnader åsyftas bland annat företagets 

kostnader i samband med ineffektivitet gällande investeringsbeslut, borgenärernas förluster 

om företaget säljs ut till underpris, företagets förluster på grund av svikande försäljning 

och/eller kompetensförluster då anställda söker sig till säkrare verksamheter under 

konkurs- respektive rekonstruktionstiden samt direkta kostnader såsom arvoden till 

förvaltare.
53

 

 

Som framgår ovan spelar insolvensrättens utformning en viktig roll för samhällets 

ekonomi. Men det är inte bara rent lagtekniska aspekter som bör diskuteras och utvärderas. 

Hur en konkurs uppfattas i sociala sammanhang har självklart också betydelse för hur väl 

insolvensreglerna faller ut i praktiken. Inte sällan påpekas det att konkursens 

stigmatiserande effekt är orsaken till den låga grad av entreprenörskap som råder idag.
54

 

Skulle lagstiftningen utformas mer ”förlåtande” vid en insolvens, det vill säga att 

exempelvis mer av gäldenärens tillgångar kunde skiljas från konkursboet och så vidare, 

kanske det skulle generera fler entreprenörer. Här träder dock den konflikt som finns vid 

insolvenslagstiftningen återigen tydligt fram, då syftet att borgenärerna ska bli 

tillfredsställda trots allt är den dominerande målsättningen samtidigt som företaget ska 

kunna ges förutsättningar att rekonstrueras.
55

 

 

 

                                                
52 Uhlenbruck, W., Delhaes, K., Konkurs- und Vergleichsverfahren, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 

München 1990, s. 1, rd. 1.  
53 Sundgren, S., Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi, Konkurser och företagsrekonstruktioner ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv – en litteraturöversikt, Gidlunds Förlag, Stockholm 1999, s. 62 ff. 
54

 Ström, M., Zackrisson, M., s. 24. 
55 Ström, M., Zackrisson, M., s. 25. 
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Kapitel 3.  Svensk insolvenslagstiftning 

 

3.1 Historisk utveckling 

Jag inleder detta kapitel med en överblick av hur insolvensreglerna i Sverige har 

uppkommit och utvecklats i ett historiskt perspektiv. När ändringar av lagstiftningar 

genomförs är det ofta beroende på att våra sociala mönster och levnadssätt ändras och att 

reglerna inte längre passar att tillämpa på dessa nya förhållanden, inte nödvändigtvis att 

lagen är dålig i sig.
56

 Jag anser att det är viktigt att vara medveten om hur och varför lagar 

och specifika bestämmelser har uppkommit för att kunna föra diskussionen vidare. 

 

3.1.1 Konkurslagstiftningen 

På 1800-talet skedde en rad förändringar vad gällde regelverk för produktion och näring. 

1862 års konkurslag var influerad av franska idéer om att konkurs mer borde handla om 

likvidation istället för om tvister och som följd av detta kortades många tidsfrister ner. Den 

omfattande domstolsprövningen behölls dock. Lagstiftaren verkade inte sätta någon större 

tilltro till gäldenären, utgångspunkten var att denne var oärlig och rymningsbenägen. Från 

ansökningsdagen till dess att boet var frånträtt var husarrest föreskriven. Borgenärerna 

hade även rätt att kräva betalning efter att konkursen var avslutad, det fanns dock 

bestämmelser om att gäldenären kunde erhålla ackord.
57

 I takt med att ekonomin 

utvecklades mot att bli alltmer komplex, började det bildas luckor i konkurslagen. Denna 

ersattes således med 1921 års konkurslag. En särskild konkursdomstol med en utnämnd 

konkursdomare skulle enligt den nya lagen ta hand om konkursmålen och en förvaltare 

skulle se till att förmögenheten togs hand om på bästa sätt. Denna lag kom att uppvisa 

regler som tillhör ett modernt industrisamhälle.
58

 

 

Den nuvarande lagstiftningen på konkursområdet är resultatet av ett långvarigt arbete med 

reformationen av den tidigare konkurslagen från 1921. Efter att åtskilliga ändringar och 

tillägg genomförts ersattes denna av nu gällande 1987 års konkurslag med motiveringen att 

en bättre översiktlighet och entydighet krävdes.
59

 

 

                                                
56 Henckel, G. in Jaeger, Insolvenzordnung, Band I, §§ 1- 55, De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-

GmbH, Berlin 2004, s. 3, rad 5.  
57 Albinsson Bruhner, G., Att lyss till en sträng som brast – fyra essäer om konkursinstitutet, Ratio, Falun 

2004, s. 71 f.  
58

 Albinsson Bruhner, G., s. 73. 
59 Albinsson Bruhner, G., s. 78. 
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3.1.2 Lag om företagsrekonstruktion 

Antalet företagskonkurser tilltog drastiskt i början på 1990-talet. Mellan 1985 och 1992 

skedde en ökning med 360 %.
60

 Orsakerna var bland annat att antalet nystartade företag 

under 1980-talet hade ökat vilka på grund av bristande kompetens, den nedåtgående 

konjunkturen eller överetablering inom vissa branscher tvingades avveckla sina 

verksamheter.
61

 Behovet av att på något sätt reformera den gällande 

insolvenslagstiftningen kom tydligt till uttryck då ett snabbt avvecklande av företag ofta är 

förenat med värdeförstörelse om företaget i sig är konkurrenskraftigt och har 

förutsättningar att klara sig på marknaden.
62

 Redan 1979 fanns det dock tankar på att 

situationen för näringsidkare med betalningssvårigheter skulle underlättas. Bland förslagen 

fanns att en lag om registrering av betalningsinställelse och att ett visst rådrumsstöd för 

näringsidkaren kunde utgå skulle införas.
63

 Dessa lagförslag kom dock aldrig att antas. 

Behovet av ett rekonstruktionsförfarande undersöktes på nytt 1985 av Statens Industriverk 

vilken även den påvisade att kapitalförluster för leverantörer och andra borgenärer skulle 

kunna minskas om det vore möjligt att återställa livskraften hos företag som hamnat i 

kris.
64

 Något konkret lagförslag ledde dock inte rapporten till. 

 

År 1988 fick den så kallade insolvensutredningen bland annat i uppdrag att utreda hur 

rekonstruktion av företag i kris kunde hanteras.
65

 Utredningen mynnade ut i ett förslag till 

lag om företagsrekonstruktion
66

 och ett nytt insolvensrättsligt förfarande trädde i kraft 

1 september 1996 genom lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (FrekL). Lagens 

syfte var att en näringsidkare med betalningssvårigheter skulle få möjlighet att under 

ordnade former och vissa förutsättningar rekonstruera sin verksamhet. Att nå 

betalningsuppgörelser med borgenärerna, så kallade ackord, var inte nödvändigtvis ett 

inslag i detta förfarande men torde enligt lagens förarbeten vanligtvis ingå som ett moment 

i rekonstruktionen.
67

 FrekL ersatte den tidigare lagen om ackord (AckL)
68

. Bakgrunden var 

bland annat att ackordförfarandet i praktiken inte kunnat fungera som ett verksamt 

alternativ till konkurs och att således konkursinstituten hade kommit att nyttjas i långt 

                                                
60 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 13. 
61 Lindstrand, J., Företagsrekonstruktion – problem och föreslagna lösningar, Ny Juridik, 1:04, s. 36. 
62 Ds 2003:60, Omstart – ett seminarium om de samhällsekonomiska aspekterna på företagskonkurser och 

rekonstruktioner av företag, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm 2003, s. 6. 
63 DsA 1979:7, Betalningsinställelse och rådrumsstöd mm., s. 1 ff. 
64 SIND 1985:7, Konkursutredningen, Statens industriverk, Liber/Allmänna förlaget, 1986, s. 161 ff. 
65 Direktiv 1988:52, Utredning av vissa konkursrättsliga frågor. 
66 SOU 1992:113, Lag om företagsrekonstruktion. 
67

 Prop. 1995/96:5, s. 172 f. 
68 Ackordslagen (1970:847). 
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större utsträckning än vad man hade trott. Vidare syftade AckL främst till att reglera redan 

uppkomna betalningssituationer och inte framtida lösningar.
69

 Dessutom då den statliga 

lönegarantin slog till vid konkursförfaranden kom detta att bli ett mer förmånligt 

förfarande än att ingå överrenskommelser med borgenärerna enligt AckL vilket i sin tur 

ledde till väldigt höga kostnader för staten. En annan orsak var också att de borgenärer som 

inte hade några säkerheter för sina fordringar ofta inte fick någon utdelning i en konkurs. 

Genom ett rekonstruktionsförfarande hoppades man kunna öka utdelningen till dessa 

borgenärsgrupper.
70

 Dessutom var AckL inte ett instrument att använda om en 

verksamhetsorienterad rekonstruktion skulle genomföras utan var enbart inriktad på en 

finansiell rekonstruktion. För en effektiv företagsrekonstruktion krävdes även åtgärder vad 

gäller verksamhetens inriktning och företagsledning vilket det nya förfarandet skulle 

underlätta.
71

   

 

3.2 Insolvenslagstiftningens struktur 

Sveriges insolvenslagstiftning bygger i dagsläget på två lagar, KL och FrekL. Dessa 

kompletteras i sin tur av flera lagar såsom förmånsrättslagen (FRL), lönegarantilagen 

(LGL) och skuldsaneringslagen (SksanL).
72

 Nedan presenteras de nuvarande 

bestämmelserna i KL, FrekL och FRL. 

 

3.3 Konkurs 

 

3.3.1 Subjekt i konkursförfarandet  

 

3.3.1.1 Konkursdomstolen 

Behörig domstol för konkurser är Tingsrätten (TR) på den ort där gäldenären har sin 

hemvist alternativt säte om det rör sig om en juridisk person. Begreppet konkursdomstol 

har uppkommit på grund av att en konkurs alltid är anhängig vid en tingsrätt, inte att det 

rör sig om en specialdomstol.
73

 Tingsrättens uppgifter vid ett konkursförfarande är 

huvudsakligen begränsade till formella beslut, bestämmande av arvoden och rättsliga 

                                                
69 Prop. 1995/96:5, s. 53. 
70 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 19. 
71 Prop. 1995/96:5, s. 57, 97. 
72

 Förmånsrättslagen (1970:979), Lönegarantilagen (1992:497) och Skuldsaneringslagen (1994:334). 
73 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 21. 
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frågor som uppkommer vid eventuella tvister. Det åligger också rätten att utfärda 

kungörelser, underrättelser och kallelser till borgenärerna.
74

 

 

3.3.1.2 Gäldenären 

En gäldenär vars förmögenhet är föremål för en konkurs mister rådigheten över denna och 

får inte ingå förbindelser som kan göras gällande i konkursen.
75

 Gäldenären får inte heller 

bedriva näringsverksamhet under den tid som konkursen pågår.
76

 Vissa förpliktelser 

uppstår också vid en konkurs. Gäldenären ska till exempel lämna upplysningar om 

konkursboet till rätten, tillsynsmyndigheten och konkursförvaltaren om de begär sådana. 

Framförallt aktualiseras gäldenärens medverkandeplikt vid bouppteckningen, som denne 

dessutom ska beediga.
77

 Har gäldenären grovt åsidosatt sina uppgifter inom 

näringsverksamheten kan under vissa förutsättningar ett näringsförbud för bestämd tid 

meddelas.
78

 Föreligger det dessutom risk att gäldenären lämnar landet innan 

konkursprövningen har skett kan även olika begränsningar i dennes rörelsefrihet 

föreskrivas.
79

 

 

3.3.1.3 Borgenärerna 

I en konkurs finns det olika typer av borgenärer. De fordringsägare som innehar fordringar 

riktade mot konkursboet kallas för massaborgenärer. Dessa har rätt till betalning före andra 

borgenärer vars fordringar riktar sig mot gäldenären. En ytterligare uppdelning inom 

borgenärskollektivet sker också mellan prioriterade och oprioriterade fordringar, i 

anledning av vilken förmånsrätt fordringen tilldelas genom FRL.
80

 

 

Borgenärskollektivet har ingen beslutanderätt i förvaltningsfrågor, däremot bland annat i 

fråga om antagande av ackordförslag. En enskild borgenär kan i vissa frågor ha rätt till 

yttranderätt, att påkalla åtgärd eller överklaga beslut. Har borgenären särskild förmånsrätt i 

viss egendom kan också dennes godkännande behöva inhämtas för åtgärder rörande denna 

egendom.
81

 

 

                                                
74 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 55. 
75 3 kap. 1 § KL. 
76 6 kap. 1 § KL. 
77 6 kap. 3 – 5 §§ KL, Welamson, L., Mellqvist, M., s. 56. 
78 Lagen (1986:436) om näringsförbud. 
79 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 56 f. 
80

 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, 4:e uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2007, s. 83 f. 
81 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 62 f. 
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3.3.1.4 Konkursförvaltaren 

Som ansvarig för konkursens utformning beställer rätten en konkursförvaltare. Vanligtvis 

beställs denna i samband med konkursbeslutet.
82

 Är det nödvändigt med hänsyn till 

konkursboets omfattning och beskaffenhet kan flera konkursförvaltare beställas.
83

 I 

samtliga förvaltningsfrågor är konkursförvaltaren självständig gentemot borgenärerna, det 

innebär att denne allena fattar beslut och ansvarar för dem utan att behöva inhämta 

samtycke från någon.
84

 Konkursförvaltarens uppgift består i att ta vara på borgenärernas 

gemensamma rätt och på bästa sätt vidta åtgärder för att snabbt och förmånligt avveckla 

konkursboet.
85

 Denne ska också ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget 

kräver samt vara lämpad för uppdraget i allmänhet.
86

 Sanktioner som kan vidtas mot en 

konkursförvaltare är att denne entledigas från uppdraget samt skadeståndsansvar för skador 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogats konkursboet.
87

 Konkursförvaltarens arvode 

bestäms av rätten.
88

 

 

3.3.1.5 Tillsynsmyndighet och granskningsman 

Kronofogdemyndigheten fungerar som tillsynsmyndighet (TSM) över 

konkursförvaltningen.
89

 Dess uppgift är att se till att förvaltningen sker på ett 

ändamålsenligt sätt i överrensstämmelse med lagens föreskrifter. Den ska också se till att 

förfarandet inte drar ut på tiden i onödan och de har rätt till att inventera konkursboets 

kassa samt begära uppgifter från konkursförvaltaren.
90

 En ytterligare möjlighet till kontroll 

över förvaltningen är borgenärens rätt att kräva rättens förordnande av en särskild 

granskningsman. Denne ska då övervaka förfarandet å borgenärens vägnar. Ersättning till 

granskningsmannen betalas av borgenären.
91

 

 

                                                
82 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 70. 
83 7 kap. 2 § 1, 2 st. KL. 
84 Prop. 1986/87:90, Om ny konkurslag, s. 113. 
85 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 68 f. 
86 7 kap. 1 § 1 st. KL. 
87 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 234. 
88 14 kap. 4 § KL.  
89 7 kap. 25 § KL. 
90

 7 kap. 27 § KL. 
91 7 kap. 30 § KL. 
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3.3.2 Konkursförfarandet 

 

3.3.2.1 Konkursgrunder och konkursansökan 

Konkurs anknyter till ett visst förmögenhetsläge som innebär att gäldenären inte kan betala 

sina skulder och detta tillstånd inte kan antas vara tillfälligt, det vill säga gäldenären är 

insolvent tillika på obestånd.
92

 Enbart det faktum att gäldenären är illikvid eller insufficient 

räcker alltså inte som konkursgrund.
93

 Insolvensbedömningen kan vara relativt komplex. 

Ansöker gäldenären själv om konkurs räcker detta faktum för att konkursansökan ska 

bifallas. Är det däremot en borgenär som ansöker om gäldenärens konkurs och gäldenären 

inte medger denna, krävs en saklig prövning.
94

 

 

I ansökan bör gäldenärens bifoga en bouppteckning, för borgenären gäller att denne 

åberopar sin fordring och beskriver de omständigheter på vilka han grundar sitt yrkande 

samt bifoga handlingar som styrker detta. Pågår en företagsrekonstruktion förklaras en 

konkursansökan vanligtvis vilande tills rekonstruktionen upphör. Det finns dock undantag 

om det finns särskilda skäl att anta att borgenärens ställning kraftigt kan försämras. I 

sådana fall ska rekonstruktören få tillfälle att uttala sig i ärendet.
95

 När beslut om konkurs 

fattats ska tingsrätten fastställa en tidpunkt för ett så kallat edgångssammanträde där 

gäldenären får avlägga en bouppteckningsed. Till sammanträdet kallas gäldenären, 

förvaltaren, tillsynsmyndighet och borgenären som ansökt om konkurs. Konkursbeslutet 

skall omgående kungöras genom vilket övriga borgenärer kallas till sammanträdet.
96

 

 

3.3.2.2 Rättsliga verkningar och fortsatt förvaltning 

I och med konkursbeslutet inträder rådighetsförbudet gentemot gäldenären. Istället är det 

förvaltaren som utövar rådigheten och gäldenärens egendomsmassa bildar ett så kallat 

konkursbo. Konkursboet är i sig en juridisk person som kan ikläda sig rättigheter och 

skyldigheter.
97

 Förvaltaren ska se till att sådana rättshandlingar vilka inte är giltiga 

gentemot konkursboet går tillbaka, det vill säga egendom som enligt återvinningsreglerna 

                                                
92 1 kap. 2 § 2 st. KL. 
93 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och Ackord, 4:e uppl., Fritzes förlag, Smedjebacken 

1998, s. 52. 
94 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 26 f. 
95 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 42 f. 
96

 2 kap 24 § KL. 
97 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 70. 
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kan återföras till boet ska också göra detta.
98

 Det är sedan upp till förvaltaren att omvandla 

konkursboets tillgångar till pengar som kan delas ut till borgenärerna. Kraven på 

försäljningen är att det ska ske så snart som möjligt och att den ska inbringa högsta möjliga 

betalning.
99

  

 

Utdelningsförslaget som förvaltaren har utformat ska sändas till rätten, vilken också ska 

kungöra detsamma, och TSM. Skulle någon anse att utdelningsförslaget är behäftat med fel 

kan en anmärkning, inom en viss tidsgräns, framställas hos rätten.
 100

 Rätten kan behandla 

utdelningsförslaget på olika sätt; antingen fastställs förslaget i sitt befintliga skick eller så 

ändrar rätten förslaget för att sedan fastställa det. Rätten kan också återvisa ärendet till 

förvaltaren.
101

 Utöver utdelningsförslaget ska förvaltaren avge en slutredovisning, ett slags 

bokslut över konkursen, samt en arvodesframställning. Arvodesframställningen kungörs 

inte, till skillnad från de övriga handlingarna.
102

 Angrips inte ovanstående handlingar på 

något vis avslutas konkursen i och med att utdelningsförslaget fastställs.
103

 

 

3.4 Företagsrekonstruktion 

 

3.4.1 Förutsättningar och ansökan 

Rekvisiten för att få inleda en företagsrekonstruktion är att betalningssvårigheter 

föreligger.
104

 Det definieras vidare att så är fallet när gäldenären inte kan betala sina 

skulder eller att ett sådant tillstånd inträder inom kort. Enbart insufficiens, det vill säga att 

gäldenärens skulder inte motsvaras av andra tillgångar än den egna förvärvsförmågan 

värderade efter vad en realisation vid lämplig tidpunkt kan väntas inbringa
105

, är inte 

tillräckligt för att ett förfarande ska kunna inledas.
106

 Såväl gäldenären som borgenären kan 

ansöka om företagsrekonstruktion genom ansökan till tingsrätt, men det krävs att 

gäldenären medger borgenärens ansökan för att förfarandet ska inledas.
107

 

 

                                                
98 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och Ackord, s.88 f. Reglerna om återvinning finns i 

4 kap. KL. 
99 8 kap. 1 § KL. 
100 11 kap. 5,6 §§ KL. 
101 11 kap. 7 § KL. 
102 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 89. 
103 11 kap. 18 § KL. 
104 1 kap. 1 § FrekL. 
105 Welamson, L., Mellqvist, M., s. 25. 
106

 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 59. 
107 2 kap. 1 §, 6 § 3 st. FrekL. 
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Innehållet i ansökan omfattar uppgifter om företagets ekonomiska förhållanden och vilka 

orsakerna till betalningssvårigheterna är. Vidare ska en borgenärsförteckning bifogas samt 

en beskrivning av hur företaget avser bedriva verksamheten i fortsättningen och hur 

eventuella överrenskommelser kan göras med borgenärerna.
108

 Det senast nämnda är ett 

viktigt inslag i rättens bedömning av om rekonstruktionens syften kan uppnås.
109

 

Gäldenären ska också ge förslag på vem som kan tillsättas som rekonstruktör.
110

 Uppfyller 

ansökan föreskrifterna ska rätten besluta om företagsrekonstruktion och samtidigt utse en 

eller flera rekonstruktörer. I samband med beslutet fastställs också en tidpunkt för 

borgenärssammanträdet, vilket normalt ska hållas inom tre veckor.
111

 

 

3.4.1.1 Domstolens roll 

Det föreligger inte något beviskrav för att det ska kunna antas att gäldenären är illikvid och 

domstolen har inte något utredningsansvar angående detta förhållande. Domstolens uppgift 

är istället att se till att förfarandet kan genomföras så framgångsrikt som möjligt. Såväl en 

formell som materiell prövning ska genomföras. Rätten ska pröva vilka framtidsutsikter 

gäldenärsföretaget har och att gäldenären verkligen har för avsikt att genomföra 

rekonstruktionen.
112

 Angående sammansättningen av domstolen saknas bestämmelser om 

detta, istället sker en hänvisning till lagen om handläggning av domstolsärenden (ÄL)
113

 

där det framgår att ärenden ska handläggas av en lagfaren domare eller vid särskilda skäl 

av tre domare.
114

 

 

3.4.2 Rekonstruktionsförfarandet 

Eftersom ett rekonstruktionsförfarande syftar till att rekonstruera såväl verksamheten i sig 

som företagets finanser kan, men behöver inte, företagsrekonstruktionen vara förenad med 

ett offentligt ackord eller underhandsackord.
115

 Detta innebär att borgenärer med 

oprioriterade fordringar får sina fordringar nedskrivna till en viss procent, dock till minst 

en fjärdedel av fordringens belopp.
116

 

 

 

                                                
108 2 kap. 13 § FrekL. 
109 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 108. 
110 2 kap. 3 § 4 p. FrekL. 
111 2 kap. 10 § 1 st. FrekL. 
112 Prop. 1995/96:5, s. 72 f. 
113 Lagen (1996:242) om handläggning av domstolsärenden 
114 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 64. 
115

 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 118. 
116 3 kap. 2 § FrekL. 
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3.4.2.1 Rekonstruktörens uppgifter 

Rekonstruktören ska utreda huruvida förutsättningar för en lyckad företagsrekonstruktion 

föreligger och hur överrenskommelser med gäldenärens borgenärer skulle kunna träffas. 

Denne ska dock under hela uppdragets gång se till att borgenärernas intressen inte 

åsidosätts.
117

 Vidare ska rekonstruktören i samråd med gäldenären upprätta en 

rekonstruktionsplan i vilken det ska redovisas hur syftet med företagsrekonstruktionen ska 

uppnås och denna plan ska sedan överlämnas till såväl rätten som borgenärerna.
118

 Det 

finns inga bestämmelser som reglerar vad rekonstruktionsplanen ska innehålla eller om den 

ska godkännas av borgenärerna eller rätten. Den ses mer som ett instrument för 

rekonstruktören för att kunna redovisa åtgärder och tillvägagångssätt under förfarandet.
119

 

 

3.4.2.2 Gäldenärens rådighet och inflytande 

Till skillnad från konkursförfarandet behåller gäldenären rådighet över sin egendom under 

en företagsrekonstruktion. Denne får dock inte utan rekonstruktörens samtycke, betala 

skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för 

sådana skulder, åta sig nya förpliktelser eller överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till 

egendom av väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet. Avtal, genom vilket 

gäldenären åsidosätter vad som ovan beskrivs, blir dock civilrättsligt bindande även om 

rekonstruktören inte har gett sitt godkännande.
 120

 Sammanfattningsvis kan ändå sägas att 

gäldenärens handlingskapacitet inskränks i relativt hög grad eftersom denne måste följa 

rekonstruktörens råd och hänvisningar, följer inte gäldenären dessa kan rekonstruktören 

nämligen ansöka om att förfarandet ska upphöra.
121

 

 

3.4.2.3 Borgenärernas roll 

Bestämmelser angående borgenärernas inflytande reglerar bland annat att dessa ska kunna 

påverka valet av rekonstruktör. De har även rätt till viss information angående förfarandet. 

Fortsättningsvis har de på borgenärssammanträdet möjlighet att yttra sig i frågan om hur 

företagsrekonstruktionen ska fortgå och bedrivas.
122

 Dessutom kan borgenärerna begära att 

rätten utser en borgenärskommitté. Denna kommitté ska fungera som ett så kallat 

medlingsorgan mellan rekonstruktören och borgenärskollektivet. Oftast torde företrädarna, 

                                                
117 1 kap. 2 § FrekL. 
118 2 kap. 12 § FrekL. 
119 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s.91 f. 
120 2 kap. 15 § 1, 2 st. FrekL. 
121

 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 82. 
122 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 115. 
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som får vara maximalt fyra stycken, bestå av en företrädare för gäldenärernas största 

kreditgivare (prioriterade borgenärer), en företrädare för staten och en företrädare för till 

exempel gäldenärens leverantörer (oprioriterade borgenärer).
123

  

 

3.4.2.4 Rättsverkningar 

Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får inga enskilda utmätningsförsök 

företas mot gäldenären. Inte heller beslut om kvarstad eller betalningssäkring får meddelas. 

Detta gäller gentemot alla borgenärer, även de som har säkerheter i gäldenärens 

egendom.
124

 Bestämmelserna ska se till att företagsrekonstruktionen kan företas utan 

störande säraktioner från enskilda borgenärer eftersom det är viktigare att se till att 

borgenärskollektivet kan skapa en lönsam affärsrelation till gäldenären igen.
125

 

 

Vad gäller ingångna avtal ger förfarandet också skydd mot att dessa upphävs av enskilda 

avtalsparter. Betydelsen av skyddet är att avtalsparter som innan beslutet av 

företagsrekonstruktionen fått rätt att häva avtalet inte får nyttja hävanderätten under 

förfarandet.
126

 Omfattas gör alla avtal förutom anställningsavtal. För att skyddet ska uppstå 

krävs dock att ansökan om detta görs, det inträder inte per automatik. Även borgenärernas 

rätt att kvitta fordringar begränsas i viss utsträckning under en företagsrekonstruktion.
 127

 

 

3.4.2.5 Förfarandets upphörande 

Om syftet med företagsrekonstruktionen anses vara uppnått ska företagsrekonstruktionen 

upphöra. Detsamma gäller om det kan antas att syftet inte kan uppfyllas. Dessutom kan 

såväl rätten som gäldenären få förfarandet att upphöra om så begärs.
 128

 En 

företagsrekonstruktion får i utgångsläget pågå i maximalt tre månader. Om denna frist löpt 

ut och inte någon förlängning har begärts, upphör också förfarandet. Rätten kan dock 

förlänga tidsfristen med tre månader i taget, dock inte till längre tid än sammanlagt ett år, 

om det finns särskilda skäl.
129

 Pågår förhandlingar om offentligt ackord, kan trots denna 

maximifrist förlängningen överstiga ett år.
130

 

 

                                                
123 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 115. 
124 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 85. 
125 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion och Ackord, s. 251. 
126 2 kap. 20 § FrekL. 
127 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 116 f. 
128 4 kap. 7 § FrekL. 
129

 4 kap. 8 § FrekL.  
130 Mellqvist, M., Obeståndsrätten – En introduktion, s. 120. 
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3.5 Förmånsrättslagen 

Vid en konkurs har borgenärerna inbördes rätt till betalning enligt bestämmelserna i 

FRL.
131

 Förmånsrätten delas upp i särskild och allmän. Den särskilda förmånsrätten får 

enbart göras gällande i viss egendom och exempel på sådana fordringar är således de som 

är förenade med panträtt i lös eller fast egendom. Fordringar som tillkommer gentemot 

konkursboet kallas för massafordringar och har företräde framför de övriga 

förmånsrätterna.
 132

 

 

År 2004 genomfördes en reform på området som bland annat innebar att förmånsrätten för 

skatter och allmänna avgifter samt hyra och arrende avskaffades. Vidare höjdes det 

maximala beloppet för lönegaranti till fyra prisbasbelopp och den maximala 

utbetalningstiden från sex till åtta månader. Ett av syftena med ändringarna var att 

underlätta företagsrekonstruktioner.
 133

 

                                                
131 1 § FRL. 
132 Heuman, L., Specialprocess – Utsökning och konkurs, 6:e uppl., Norstedts Juridik AB, Vällingby 2007, 

s. 161. 
133 Prop. 2002/03:49, Nya förmånsrättsregler. 
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Kapitel 4.  Tysk insolvenslagstiftning före insolvensreformen 

 

4.1 Historisk utveckling 

Med detta kapitel ämnar jag, liksom i föregående kapitel om svensk insolvensrätt, ge en 

översikt av den historiska utvecklingen på det tyska insolvensrättsliga området samt 

huvuddragen i den tidigare lagstiftningen. I slutet av kapitlet återfinns en utredning av 

vilka problem och diskussioner som föranledde insolvensreformen 1999. Jag anser att en 

historisk tillbakablick är befogad för att kunna förstå de nya reglerna, varför de tillkom och 

vad de ersatte samt hur de har samspelat med den samhällspolitiska utvecklingen.   

 

4.1.1 Konkurslagstiftningen 

Den tyska Konkursordnung vom 10.2.1877 (KO) var en av de så kallade 

”Reichsjustizgesetze”
134

 vilka utgjorde grunden till det förenade Tyskland som ett enhetligt 

rättsområde och ersatte tidigare insolvensregler vilka var influerade av spansk rättslära. 

Förebilder var bland annat Frankrikes Code de commerce från 1807/1838 och Italiens 

Grande ordonnance från 1673.
135

 Kort om innehållet i KO kan sägas att förmånsrätten i en 

konkurs starkt reducerades till att egentligen enbart omfatta löne- och skattefordringar. 

Eftersom skattetrycket på den här tiden var mycket lågt ansågs inte statens förmånsrätt 

utgöra något hot mot övriga konkursborgenärer.
136

 Vidare infördes separationsrätt från 

konkursboet för sådan egendom som var belastad med säkerheter. Detta för att underlätta 

företagens finansiering genom krediter. Säkerheter som inte var kända utåt omfattades 

däremot inte.
137

 I ett tidigare lagförslag
138

 fanns ett utkast om regler kring 

rekonstruktionsförfarande för att förhindra en konkurs, men detta avslogs trots 

rekommendationer från näringslivet
139

 eftersom lagstiftaren fruktade att ett sådant 

förfarande skulle kunna missbrukas av gäldenären.
140

 Dock togs bestämmelser om 

tvångsackord för oprioriterade borgenärer med.
141

 

 

                                                
134 Riksjustitielagarna (fri översättning), Herbst, G., Einführung in das Konkurs- und Vergleichsrecht, 2:a 

uppl., Deutscher Sparkassenverlag GmbH, Köln 1976, s.16, rad 5. 
135 Arnold, H. in Gottwald, s. 5 f. 
136 Henckel, G. in Jaeger, s. 3, rad 6 ff.  
137 Henckel, G. in Jaeger, s. 4, rad 8. 
138 Hagens, C., Entwurf einer Deutschen Gemeinschuldordnung från 1873. 
139 Bley, E., Mohrbutter, J., Vergleichsordnung, Erster Band, §§ 1 – 81, 4:e uppl., Walter de Gruyter, Berlin 

1979, s. 35, rad 1. 
140

 Arnold, H. in Gottwald, s. 8, rad. 18. 
141 Se nedan 3.4. 
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På grund av utvecklingen på det tyska rättsområdet krävdes snart en anpassning av 

konkursreglerna och 20.5.1898 trädde en omarbetad version i kraft vilken kom att bestå i 

över 100 år. Materiella ändringar som skedde under denna tidsperiod var få till antalet och 

bestod huvudsakligen av anpassning till andra lagar som trädde i kraft eller ändrades. Men 

trots att lagen inte kom att revideras i sig, kom den innehållsmässigt ändå att påverkas av 

de nya politiska, ekonomiska och sociala ideologierna. Detta ledde till att den i slutet av 

1900-talet inte längre uppfyllde de krav som ställdes.
142

  

 

Redan innan första världskriget visades tendenser till att vissa borgenärsgrupper skaffade 

sig olika typer av säkerheter, egendomsförbehåll och andra säkerheter i lös egendom, vilket 

gav dessa privilegier och i stort sett full utdelning i gäldenärens konkurs.
143

  En anledning 

till denna utveckling var bland annat att staten utvidgade sin förmånsrätt i och med höjda 

skattesatser. I efterdyningarna av första världskriget, med inflation och en allmän svag 

konjunktur, vilket också senare utmynnade i en världsomfattande finanskris, förstärktes 

olikbehandlingen bland borgenärerna ytterligare.
144

 Antal konkurser steg för varje år och 

nådde år 1931 rekordhöga 19 254 stycken. Den nationalsocialistiska politiken vände 

trenden, men efter den följande valutareformen och då Tysklands ekonomi kom i rörelse på 

nytt, återkom problemen med ny kraft. Enligt undersökningar togs 86 % av 

förmögenhetsmassan i en konkurs i anspråk av borgenärer med säkerheter medan övriga 

konkursborgenärers andel nådde upp till knappa 2 %. KO klarade uppenbarligen inte 

längre av att upprätthålla det grundläggande kravet på likabehandling av borgenärer.
145

 

 

4.1.2 Ackordslagstiftningen  

Efter att ett rekonstruktionsförfarande som en del av KO hade avslagits var gäldenärer och 

borgenärer hänvisade till att själva avtala om ackord eller liknande avskrivningar av 

skulder när betalningssvårigheter uppstod. Först i anledning av första världskrigets utbrott 

blev lagstiftaren tvingad till att ingripa framförallt för att rädda och bibehålla 

samhällsekonomiska värden. För att ge företag skydd mot krigets verkningar infördes en 

förordning
146

 där det stadgades att en speciell övervakningsperson skulle ge stöd och hjälp 

med förvaltning av företagets förmögenhet och att ett konkursförfarande inte fick inledas 

                                                
142 Arnold, H. in Gottwald, s. 7, rad. 12 f. Se också nedan kap. 3.3. 
143 Henckel, G. in Jaeger, s. 5, rad 10. 
144 Arnold, H. in Gottwald, s. 7, rad. 15 f. 
145 Arnold, H. in Gottwald, s. 7, rad. 17. 
146

 Geschäftsaufsicht zur Abwendung des Konkursverfahrens, Bundesrats-Bekanntmachung vom 08.08.1914, 

RGBl S.363. 
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under denna period.
147

 Det var dock upp till gäldenären själv att förhandla med 

borgenärerna. Två år senare nödgade krigets konsekvenser till ytterligare åtgärder från 

lagstiftarens sida.
148

 Verksamheter som blivit insolventa på grund av direkta följder 

orsakade av kriget kunde därigenom tvångsrekonstrueras. Förfarandet begränsades till ett 

år och en obligatorisk borgenärsförsamling skulle tillsättas.
149

 

 

Dessa förordningar uppkomna under kriget kom att bli förebilder för kommande 

lagstiftning på området.
150

 Den fortsatta lågkonjunkturen på 20-talet ledde till att 

”nödrätten” fick omvandlas till ordinarie rätt och den befästes slutligen genom 

Vergleichsordnung vom 26.2.1935. Denna gällde i sin helhet ända fram till 

insolvensreformen 1999.
151

 I och med införandet av ett nytt rekonstruktionsförfarande 

ändrades också synen på insolvensrätten till viss del. Det traditionella exekutiva systemet 

ersattes således av en rättsordning som möjliggjorde att en gäldenärs finansiella kollaps på 

ett mer ekonomiskt givande sätt kunde lösas.
152

 KO vars rättstekniska perfektion och 

exceptionella förmåga att effektivt hantera konkurser tidigare hade lovordats, kom nu att 

kallas ”… ett högst kostsamt likvidationsförfarande” och ”… en värdeförstörare av värsta 

art”
153

. Den marknadsekonomiska betydelsen uppmärksammades således och en 

dimension utöver gäldenärs- och borgenärsperspektivet inom insolvensrätten 

bekräftades.
154

 

 

4.2 Konkurs 

Konkursreglerna i KO var indelade i två böcker; konkursrätten och konkursförfarandet. 

Den första innehöll bestämmelser om vilka verkningar inledandet av en konkurs hade för 

gäldenären, konkursmassan och borgenärerna.
155

 Första titeln reglerade vad som hörde till 

konkursboet, vilka borgenärer som hade rätt att delta i konkursen och hur förvaltningen 

och förfogandet över konkursmassan skulle vara utformade.
156

 Andra titeln innehöll de 

praktiskt viktiga föreskrifterna om hur ej avslutade rättshandlingar skulle behandlas vid ett 

                                                
147 Bley, E., Mohrbutter, J., s. 35, rad 1. 
148 Ergänzungsverordnung, Bundesrats-Bekanntmachung vom 14.12.1916, RGBl S.1363. 
149 Bley, E., Mohrbutter, J., s. 36, rad 1. 
150 Henckel, G. in Jaeger, s. 6, rad 13. 
151 Denna föregicks av Vergleichsordnung vom 5.7.1927, vilken reformerades då det ansågs vara för lätt för 

gäldenärer att göra sig av med sina förbindelser. Arnold, H. in Gottwald, s. 9, rad. 21. 
152 Arnold, H. in Gottwald, s. 9, rad. 23. 
153 Uhlenbruck, W., Zur Geschichte des Konkurses, s. 2.  
154 Arnold, H. in Gottwald, s. 9, rad. 23 
155

 Herbst, G., s.16, rad 6. 
156 1 -16 §§ KO. 
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konkursinledande.
157

 Den tredje titeln behandlade vilka rekvisit som skulle föreligga för att 

rättshandlingar som skadade konkursborgenärerna kunde återvinnas.
158

 Övriga titlar 

behandlade bland annat massaborgenärernas och övriga borgenärers ställning.
159

 Den andra 

boken var av processliknande karaktär och innehöll bland annat bestämmelser om själva 

förfarandet, konkursförvaltarens ställning, borgenärsutskottet och borgenärsförsamlingen 

samt specialkonkurser för juridiska personer.
160

 

 

4.2.1 Subjekt i konkursförfarandet  

De subjekt som förekom i konkursförfarandet är desamma som förekommer i den nya 

insolvensrätten. Däremot har utvidgningar respektive begränsningar skett vad gäller 

flertalet bestämmelser som reglerar dessa subjekts rättigheter, skyldigheter och andra 

förehavanden. I nästa kapitel som behandlar insolvensrätten efter reformen
161

 beaktas alltså 

de ändringar som skett med förankring i de förklaringar som följer i detta kapitel. 

 

4.2.1.1 Konkursdomstolen 

Behörig domstol för konkurser var Amtsgericht
162

 på den ort där gäldenären hade sin 

hemvist alternativt säte om det rörde sig om en juridisk person. Det fanns dock en 

möjlighet för varje Bundesland att centrera kompetensen till vissa utvalda domstolar.
163

 

Till dess uppgifter hörde att besluta om ett konkursförfarande, med anledning av 

gäldenärens eller borgenärens ansökan, skulle inledas eller ej. Vid själva förfarandet var 

konkursdomstolens uppgifter i stort sett av organisatorisk natur, det vill säga att beställa 

och övervaka konkursförvaltaren samt samordna och övervaka borgenärernas ställning. 

Några ekonomiskt förankrade avgöranden eller beräkningar ingick dock inte i domarens 

beslutsområde. Där fick istället konkursförvaltaren väljas ut med omsorg så att denne hade 

tillräcklig kompetens.
164

  

 

 

 

 

                                                
157 17- 28 §§ KO. 
158 29 - 42 §§ KO. 
159 43 - 70 §§ KO. 
160 71 - 238 §§ KO. 
161 Se nedan kap. 4. 
162 Amtsgericht motsvarar den svenska Tingsrätten. 
163 Kuhn, G., Uhlenbruck, W., Konkursordnung Kommentar, 11:e uppl., Verlag Franz Vahlen GmbH, 

München 1994, s. 1121, rad 1. 
164 Wagner, H., Konkursrecht, Forkel Verlag, Stuttgart 1980, s. 27. 
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4.2.1.2 Gäldenären 

En konkursgäldenär var den över vars förmögenhet ett konkursförfarande inleddes. Såväl 

fysiska som juridiska personer omfattades av bestämmelserna och ingen skillnad gjordes 

på om gäldenären var näringsidkare eller konsument. Undantagna från konkursreglerna var 

bland annat stiftelser, offentligrättsliga inrättningar och enkla bolag.
165

   

 

4.2.1.3 Borgenärerna 

Konkursborgenärer var de fordringsägare som vid tidpunkten för inledandet av konkursen 

hade ett personligt betalningsanspråk på gäldenären. Fordringen behövde dock inte vara 

förfallen till betalning.
166

 Trots principen om likabehandling var borgenärerna uppdelade i 

grupper och erhöll i och med skilda fordringstyper olika förmånsrätt i gäldenärens 

egendom. Borgenärer med separationsrätt och massafordringar fick betalt först innan de så 

kallade konkursborgenärerna kom i fråga.
167

 Konkursborgenärernas anspråk var vidare 

uppdelade i prioriterade och oprioriterade fordringar. Till de prioriterade hörde exempelvis 

arbetstagares löneanspråk, skatter, fordringar från kyrkor, skolor och läkare samt underhåll 

till barn.
 168

     

 

4.2.1.4 Konkursförvaltaren 

Konkursförvaltaren hade den mest centrala rollen i konkursförfarandet, framförallt för 

borgenärerna. Rådigheten för gäldenärens förmögenhet föll vid inledandet av konkursen på 

konkursförvaltaren och denne hade att se till att gäldenärens egendom värderades, 

avyttrades och fördelades bland borgenärerna i överensstämmelse med den enligt lagen 

förutbestämda ordningen.
169

 

Konkursförvaltaren övervakades av konkursdomstolen vilket innebar att denne hade en 

informationsplikt om domstolen skulle kräva upplysningar angående räkenskaperna eller 

andra förehavanden som rörde gäldenären. Arvode beräknades efter en fastställd 

procentsats av den fördelningsbara förmögenheten. Skulle särskilda insatser eller 

merarbete föreligga var konkursförvaltaren berättigad till tillägg.
170

   

 

 

                                                
165 Wagner, H., s. 29 f. 
166 Wagner, H., s. 30 f. 
167 Hess, H., Kommentar zur Konkursordnung, 5:e uppl., Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Berlin 1995, 

s. 765 f., rad 1. 
168 61 § KO. 
169

 Wagner, H., s. 42 ff. 
170 Wagner, H., s. 46 ff. 
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4.2.1.5 Borgenärsförsamlingen och borgenärsutskottet 

Borgenärerna kunde övervaka och ta tillvara på sina rättigheter genom två olika organ i 

konkursförfarandet. Genom dessa organ kunde de ta del av värderingen och avyttringen av 

gäldenärens förmögenhet. De hade dock ingen befogenhet att rättshandla i gäldenärens 

ställe och konkursförvaltaren behövde inte rätta sig efter deras anvisningar.
171

  

 

Till borgenärsförsamlingens uppgifter hörde istället mer konkret att vid behov beställa en 

ny konkursförvaltare, dock kunde domstolen avvisa denna ansökan, tillsätta ett 

borgenärsutskott och agera stöd för gäldenären och dennes familj.
172

 Borgenärsutskottet 

var ett fakultativt organ som mer djupgående skulle informera sig om förhållandena och 

aktivt följa utvecklingen. Uppgifterna innefattade också övervakning av 

konkursförvaltarens arbete, beslut om konkursförfarandets fortskridande och i vissa fall 

även godkännande av vissa av förvaltarens företaganden.
173

   

 

4.2.2 Konkursförfarandet 

 

4.2.2.1 Konkursgrunder och ansökan 

När det gäller fysiska personer och personbolag var konkursgrunden betalningsoförmåga, 

det vill säga att gäldenärens betalningsmedel inte räckte till för att, inte bara kortsiktigt, 

helt eller delvis betala sina förfallna skulder.
174

 Rörande juridiska personer var det 

överskuldsättning som var avgörande för att en konkurs skulle kunna inledas. Per 

definition innebar det att gäldenärens förmögenhet inte täckte de befintliga ekonomiska 

förbindelserna.
175

  

 

En konkursansökan kunde göras av såväl gäldenär som borgenär och skulle, när en 

konkursgrund inträtt, ofördröjligen ges in till konkursdomstolen. Under maximalt tre 

veckor fanns det dock möjlighet för gäldenären att undersöka vilka saneringsmöjligheter 

som fanns för att undanröja konkursgrunden. Skulle sådana åtgärder lyckas upphörde 

anmälningsplikten.
176

 En gäldenärsansökan godtogs av konkursdomstolen utan vidare 

prövning och en borgenärsansökan om denne kunde uppvisa underlag för sin fordring samt 

                                                
171 Kuhn, G., Uhlenbruck, W., s. 1305, rad 1. 
172 Wagner, H., s. 53. 
173 Wagner, H., s. 54 f. 
174 Kuhn, G., Uhlenbruck, W., s. 1325, rad 2. 
175

 Kilger, J., Schmidt, K., Insolvenzgesetze, 17:e uppl., Verlag C.H. Beck, München 1997, s.395. 
176 Kuhn, G., Uhlenbruck, W., s. 1394, rad 13 d. 
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göra det troligt att en konkursgrund förelåg.
177

 Hade gäldenären gjort en ackordansökan 

fungerade den som en konkursspärr och ansökan kunde inte behandlas. Misslyckades 

ackordsuppgörelsen fattade domstolen istället beslut om en så kallad 

”anslutningskonkurs”.
178

 

 

Förelåg inga hinder för konkursens inledande ansågs den vara öppnad när konkursdomaren 

skrivit under beslutet och efter kungörandet trädde detsamma i kraft. Vid inledandet 

tillsatte domstolen en konkursförvaltare samt fastlade en tidpunkt för första 

borgenärssammanträdet, vilket skulle gå av stapeln inom en månad efter att beslutet 

tagits.
179

 En anmälningsfrist bestämdes också, denna kunde variera mellan två veckor och 

tre månader, inom vilken borgenärerna måste anmäla sina fordringar. Efter att 

anmälningsfristen gått ut fastställdes sedan fordringarna vid ett sammanträde i domstolen 

där konkursförvaltaren och gäldenären behövde närvara. Konkursborgenärerna var 

berättigade att medverka.
180

 

 

4.2.2.2 Rättsliga verkningar 

I och med att konkursbeslutet tagits förlorade gäldenären rådigheten över sina tillgångar 

och det var konkursförvaltaren uppgift att upprätta en förteckning över boets tillgångar 

samt värdet på desamma. Om förvaltaren eller en borgenär krävde detta kunde gäldenären 

under ed behöva försäkra att förteckningen var sanningsenlig och fullständig.
181

 

Konkursförvaltaren kontrollerade att allt som skulle höra till konkursboet togs med och 

upptäcktes rättshandlingar som omfattades av återvinningsreglerna, skulle ansökan om 

återvinning av dessa ske. Denne ålades också att utreda om verksamheten kunde drivas 

vidare under konkursförfarandet eller om den skulle upphöra. Det slutgiltiga beslutet 

fattades dock av borgenärsförsamlingen.
182

 Konkursförvaltaren realiserade gäldenärens 

tillgångar på det sätt som var mest fördelaktigt för borgenärerna. När realisationen 

genomförts formulerade förvaltaren ett fördelningsförslag vilket var tvunget att godkännas 

av konkursdomstolen. Samtidigt hade borgenärerna möjlighet att göra eventuella 

invändningar. Godkändes planen skedde utdelning till borgenärerna i enlighet med 

denna.
183

   

                                                
177 Wagner, H., s. 65. 
178 Wagner, H., s. 68.  
179 Kilger, J., Schmidt, K., s.423 f. 
180 Herbst, G., s.70, rad 149 ff. 
181 Herbst, G., s.69, rad 145 f. 
182

 Wagner, H., s. 184 f. 
183 Herbst, G., s.75, rad 159. 



42 

 

4.2.3 Tvångsackord enligt KO 

Bakgrunden till att det i KO fanns en möjlighet till ett så kallat tvångsackord var, liksom de 

bakomliggande orsakerna till uppkomsten av Vergleichsordnung, att en konkurs och ett 

snabbt avvecklande av en verksamhet ofta hade till följd att stora ekonomiska värden gick 

förlorade. Dessutom förlorade gäldenären sin förmögenhet, men kunde oftast trots detta 

inte täcka sina skulder. I och med bestämmelserna som reglerade ett betalningsansvar för 

de kvarstående fordringarna i 30 år, försvårades eller helt omöjliggjordes utsikterna att 

starta om på nytt.
184

 Framförallt när betalningssvårigheterna berodde på yttre 

marknadsekonomiska faktorer och inte på gäldenärens inkompetens eller slarv kunde ett 

ackordsförfarande vara fördelaktigare än ett konkursförfarande.
185

 Till skillnad från 

ackordförfarandet enligt Vergleichsordnung ställde detta förfarande inte lika höga krav på 

gäldenären. Framförallt då ingen lägsta utdelningskvot var erforderlig och föreskrifterna 

om offentliggörande var annorlunda.
186

 

 

Förhandlingarna om tvångsackord inleddes med att gäldenären, av förklarliga skäl innan 

konkursutdelningen var fastställd och godkänd, lämnade ett ackordförslag till de 

oprioriterade borgenärerna.
187

 Massaborgenärer och prioriterade borgenärer berördes 

således inte av detta förfarande.
188

 I ackordförslaget skulle uppgifter rörande hur och i 

vilken mån betalning kunde ske eller säkerheter kunde ställas till borgenärerna. 

Förutsättningen var också att alla borgenärer behandlades lika. Utan ett godkännande av 

borgenärerna ledde olika förutsättningar till ackordförslagets ogiltighet.
189

 Det fanns tre 

olika ackord att välja på för gäldenären. Vid ett likvidationsackord erbjöd gäldenären 

borgenärerna att ta del av hela konkursmassan mot att resterande del av skulderna 

avskrevs. Detta var endast ett sätt för gäldenären att undkomma betalningsansvar för vad 

som inte kunde täckas av konkursen, inte att rädda verksamheten.
190

 En annan möjlighet 

var anståndsackord (ränteackord). Därigenom bestämdes fasta betalningsfrister inom vilka 

gäldenären skulle återbetala sina skulder. Då detta inte var förknippat med någon 

skuldavskrivning i sig ändrades således inte gäldenärens förmögenhetsstatus, utan detta 

kombinerades ofta istället med ett kvotackord.
191

 Kvotackordet var den vanligast 

                                                
184 Eickman, D. in Gottwald, s. 634, rad 1, 164 § KO och 218 § 2 st. 1 men. BGB. 
185 Wagner, H., s. 210. 
186 Kilger, J., Schmidt, K., Insolvenzgesetze, s.497. 
187 Hess, H., Kommentar zur Konkursordnung, s. 1108, rad 21 f. 
188 Kuhn, G., Uhlenbruck, W., s. 1817, rad 8. 
189 174,181 §§ KO. 
190

 Eickman, D. in Gottwald, s. 637, rad 9. 
191 Kuhn, G., Uhlenbruck, W., s. 1821, rad 1d. 
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förekommande typen av ackord och innebar att betalning av en viss procentsats av 

fordringarna utlovades medan resterande skulder skrevs av.
192

 Någon minsta kvot var inte 

föreskriven, dock kunde domstolen avvisa förslaget om kvoten var alltför låg och det 

kunde antas att gäldenären enbart företagit ackordförslaget i syfte att fördröja inledandet av 

konkurs. För att ackordförslaget skulle gå igenom krävdes enkel majoritet för de 

borgenärer som deltog vid röstningstillfället, samt trefjärdedels majoritet för samtliga 

kända fordringar som berördes av förslaget.
193

 

 

4.3 Ackord enligt Vergleichsordnung 

Reglerna om ett saneringsförfarande med syfte att förhindra en konkurs återfanns tidigare i 

Vergleichsordnung (VglO). Förfarandet uppvisar många likheter med tvångsackordet 

enligt KO, men syftar till att avlägsna de nackdelar som ett konkursinledande medför. 

Förfarandet syftar till att minska gäldenärens skulder, antingen genom nedskrivning eller 

förlängda betalningsfrister, för att på så sätt kunna rädda verksamheten.
194

 Ett rättsligt 

institut för ackord skulle dessutom hjälpa gäldenärer att få till stånd överrenskommelser 

med sina borgenärer i de fall en minoritet förhindrade en uppgörelse utan domstolens 

inblandning.
195

 

 

4.3.1. Ansökan och genomförande 

En ackordsansökan kunde enbart göras av gäldenären och ansökningsförutsättningarna 

motsvarade vad som gällde för en konkursansökan.
196

 Ansökningen bestod av ett 

ackordförslag som beskrev ackordförfarandet samt om och hur förfarandets genomförande 

kunde säkerställas gentemot borgenärerna.
197

 Till ansökan bifogades också en 

borgenärsförteckning. Det var bara de borgenärer som saknade säkerheter för sina 

fordringar som berördes av ackordförslaget, de så kallade ackordsborgenärerna.
198

 

 

När ackordsansökan kommit in fattade domstolen beslut om att tillsätta en förberedande 

förvaltare vilken skulle kartlägga gäldenärens ekonomiska förehavanden samt övervaka 

driften av verksamheten. Förvaltaren skulle ha tillträde till verksamhetens lokaler samt rätt 

                                                
192 Eickman, D. in Gottwald, s. 637, rad 11. 
193 182, 187 §§ KO. 
194 Böhle-Stamschräder, A., Kilger, J., Vergleichsordnung, 11:e uppl., C. H. Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, München 1986, s. 4. 
195 Kilger, J., Schmidt, K., Insolvenzgesetze, s.578. 
196 Böhle-Stamschräder, A., Kilger, J., s. 5. 
197

 3 § 1 st. VglO. 
198 Herbst, G., s.85 f., rad 181. 
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att få tillgång till relevant information för att kunna göra en riktig bedömning.
199

 Vid en 

förprövning fattade sedan domstolen beslut om ackordförslaget skulle antas eller inte. 

Avslag skedde om exempelvis gäldenären under de senaste fem åren hade ansökt om 

konkurs eller om beslutsunderlagen var för knappa för att kunna göra en realistisk 

bedömning av utsikterna för ett lyckat ackordgenomförande.
200

 Vid det kommande 

ackordssammanträdet skedde sedan förhandling och omröstning där det krävdes dubbel 

majoritet för ackordförslagets godkännas.
201

 I och med uppfylld majoritet blev 

ackordförslaget bindande för parterna, dock krävdes domstolens slutliga avgörande i 

frågan för att beslutet skulle få rättskraft.
202

 

 

4.3.2 Rättsliga verkningar 

Till skillnad från konkursförfarandet behöll gäldenären rådigheten över sina tillgångar 

under den tid förhandlingarna om ackord pågick. Däremot kunde domstolen, också på 

ackordförvaltarens, ackordsborgenärernas eller borgenärsutskottets inrådan, inskränka 

gäldenärens rådighet inom vissa områden om omständigheterna föranledde detta. Ett 

ackordförfarande hindrade borgenärerna från att företa enskilda utmätningsförsök.
203

 

 

4.4 Behovet av en reform 

Vad föranledde då Tysklands insolvensrättsreform och varför valde lagstiftaren att skapa 

en insolvensbalk, där de olika förfarandena för konkurs och rekonstruktion kom att 

samspela på ett helt nytt sätt? I följande avsnitt ämnar jag redogöra för vilka faktorer som 

bidrog till den tyska utvecklingen och hur de huvudsakliga argumenten och diskussionerna 

kring reformen gestaltades. 

 

4.4.1 Bakgrund 

Trots att i stort sett inga större ändringar av KO företogs under dess ikraftvarande har 

diskussioner om en reform funnits nästan lika länge som lagen själv.
204

 På mitten av 

70-talet tog dock diskussionerna fart på allvar och uttrycket ”Konkurs des Konkurses”
205

 

myntades. Ganska snart fastslogs av såväl teoretiker som praktiker att konkurs- och 

rekonstruktionsförfarandena inte längre kunde uppfylla de förändrade rättsliga och 

                                                
199 Bley, E., Mohrbutter, J., s. 258 f., rad 7. 
200 Böhle-Stamschräder, A., Kilger, J., s. 52 ff. 
201 73, 74 §§ VglO. 
202 Herbst, G., s. 92, rad 197 ff. 
203 Herbst, G., s.87, rad 185 ff 
204

 Hess, H., Insolvenzrecht, 3:e uppl., Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 1993, s. 240. 
205 Konkursens konkurs (övers.), Uhlenbruck, W., Neue Juristische Wochenschrift 75, 903 vor nr III. 
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ekonomiska kraven som det moderna industrisamhället ställde.
206

 År 1978 tillsattes en 

utredning som skulle lägga fram förslag på en insolvensrättslig reform. Kärnfrågan var hur 

ett företag som var insolvent, eller hotades av insolvens, kunde räddas undan den 

värdeförstöring som ett avvecklande av verksamheten ofta innebär, dock på ett sådant sätt 

att både borgenärer och samhällsekonomin gynnas.
207

 

 

Utredningen resulterade i en första och andra berättelse
208

 vilka inte var utformade som 

lagförslag utan innehöll viktiga synpunkter och ledsatser.
209

 Dessa följdes 1988 av ett 

första diskussionsutkast och lagförslaget till en insolvensordning lades fram av regeringen 

1992.
210

 Först efter ett antal förändringar och utskottsbetänkanden kunde lagen godkännas 

och den 5 oktober 1994 publicerades den i Bundesgesetzblatt
211

. Lagen trädde emellertid 

inte i kraft förrän 1 januari 1999, huvudsakligen för att det skulle finnas tillräckligt med tid 

för omställningarna. Dock skedde omfattande såväl redaktionella som materiella ändringar 

innan ikraftträdandet.
212

 

 

4.4.2 Orsaker 

De huvudsakliga orsakerna till att det ansågs nödvändigt med en reform var framförallt den 

oroväckande insolvensrättsliga statistiken. Antalet konkurser ökade, samtidigt som antalet 

ackorduppgörelser minskade. Dessutom avvisades ett ökat antal konkurser på grund av att 

konkursmassan inte kunde täcka konkurskostnaderna och borgenärernas utdelning nådde 

över lag mycket låga procentsatser.
213

 

 

                                                
206 Hess, H., Insolvenzrecht, 1:a uppl., Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 1989, s. 135 f.  
207 Frege, M. C., Keller, U., Riedel, E., s. 9, rad 15. 
208 1. Ber InsRKomm, 1985 och 2. Ber InsRKomm. 1986. 
209 Henckel, G. in Jaeger, s. 13, rad 36. 
210 Entwurf einer Insolvenzordnung (RegE InsO 1992), BT-Drucks. 12/2443. 
211 BGBl. I s. 2866. 
212 Frege, M. C., Keller, U., Riedel, E., s. 9, rad 15 ff. 
213 Gösche, A., Insolvenzen und Wirtschaftlicher Wandel, Beiheft 40 Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 

Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Stuttgart 1985, s. 20 ff., Hesselmann, S., Stefan, U., Sanierung 

oder Zerschlagung insolventer Unternehmen – Betriebswirtschaftliche Überlegungen und empirische 

Ergebnisse, Verlag C.E. Poeschel, Stuttgart 1990, s. 12 ff. 
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Källa: Statistisches Bundesamt 

 

 

På grund av denna utveckling och reglernas minskande funktion kom nu 

insolvenslagstiftningen att betraktas inte bara som ett rättspolitiskt misslyckande, utan 

också ett samhällsekonomiskt hot. Det ansågs att KO:s regler var för inriktade på att 

avveckla den berörda verksamheten, vars ekonomiska följder inte sällan var 

missgynnsamma för såväl borgenär och gäldenär som för samhället, istället för att under 
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vissa omständigheter förorda och underlätta en fortsatt drift.
214

 Den nya lagstiftningen 

skulle även fortsättningsvis vara ett medel för att realisera gäldenärens ansvar och således 

vidareutveckla bestämmelserna som främjar borgenärernas tillfredsställande och 

likabehandlande.
215

 

 

För det första krävdes ändringar så att insolvensförfarandet skulle kunna inledas tidigare, 

innan förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion eller högre utdelning till borgenärerna 

i en konkurs försämrades i för hög grad. För det andra var det nödvändigt att se över 

reglerna kring säkerheter i gäldenärens egendom, då dessa i sin ifrågavarande utformning 

urholkade grundsatsen om likabehandling av borgenärerna i och med att konkursmassan 

nästan helt togs i anspråk av sådana förbehåll.  Problematiken kring detta var dock att 

möjligheterna till den nödvändiga kreditgivningen inte fick äventyras i för stor 

utsträckning.
216

 

 

                                                
214 Frege, M. C., Keller, U., Riedel, E., s. 10, rad 16. 
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Kapitel 5.  Tysk insolvenslagstiftning efter insolvensreformen 

 

5.1  Insolvensreformens konsekvenser  

Följande kapitel syftar till att ge en sammanfattande bild av vad reformen på det tyska 

insolvensrättsliga området förde med sig och på ett överskådligt sätt presentera de 

viktigaste förändringarna gentemot den tidigare lagstiftningen. Det har dock skett flertalet 

revideringar sedan InsO trädde i kraft 1999. De bestämmelser som presenteras nedan 

inbegriper dock dessa ändringar och samtliga regler återges alltså i sin, vid uppsatsens 

datering, gällande utformning. I slutet av kapitlet återfinns en översikt över de viktigaste 

ändringarna reformen förde med sig. 

 

5.2 En enhetlig insolvensordning 

I och med ikraftträdandet av InsO den 1.1.1999 upphörde KO och VglO att gälla. Istället 

samlas de huvudsakliga elementen från de gamla lagbestämmelserna genom InsO i en enda 

författning. Därmed erbjuds olika gestaltningsmöjligheter för hur förbindelsen mellan 

gäldenär och borgenär kan utformas under ett insolvensförfarande.
217

 I första paragrafen 

stadgas lagens syfte. I lagförslagets första utkast var målsättningen något annorlunda 

utformad. Där behandlades möjligheten att upprätta, en från lagens bestämmelser 

avvikande, överrenskommelse i form av en insolvensplan vars ändamål var att 

verksamheten skulle bedrivas vidare i ett eget stycke i paragrafen. Med hänvisningen till 

insolvensplanen redan i inledningen hade lagstiftaren för avsikt att tydligt ge lagliga ramar 

till att insolvensförhandlingarna om möjligt kunde mynna ut i att verksamheten skulle 

drivas vidare på marknadsekonomiska premisser och att borgenärerna på så sätt kunde bli 

tillgodosedda.
218

 I den slutliga versionen gjordes dock relativt stora redaktionella ändringar 

där målsättningen med det enhetliga insolvensförfarandet samlades i ett enda stycke. 

Tanken bakom dessa ändringar var att det starkare skulle komma till uttryck att det primära 

målet med insolvenslagstiftningen fortfarande inte är att verksamheter med 

betalningssvårigheter ska drivas vidare utan att på bästa möjliga sätt tillfredsställa 

borgenärerna, där fortsatt drift enbart är ett medel för att uppnå detta mål, inte en 

självständig målsättning i sig.
219

 Detta medel ska dock ha samma prioritet som att realisera 

gäldenärens tillgångar och dela ut till borgenärerna om det inte kan antas att ett sådant 

                                                
217 BT-Drucks. 12/2443, s. 108, rad 301. 
218 Ganter, H. G. in Kirchhof, Lwowski & Stürner (utg.), Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 

Band I, §§ 1 – 102 InsVV, Verlag C. H. Beck, München 2001, s. 33, rad. 1 f.  
219 Ganter, H. G., s. 33, rad. 1 f. 
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förfarande skulle ge ett bättre resultat. Fortsatt drift av en verksamhet som omfattas av ett 

insolvensförfarande har alltså genom den nya definitionen vunnit ställningen som en 

likvärdig målsättning.
220

 

 

Den centrala föresatsen med den nya insolvensrätten är således att ett öppnat 

insolvensförfarande inte längre behöver innebära slutet för verksamheten i fråga. Istället 

ska insolvenslagstiftningen fungera som ett stöd för företag, som förvisso har 

betalningssvårigheter men samtidigt goda förutsättningar att åter bli vinstgivande, att 

använda de åtgärder som finns för att komma på rätt köl. Ingripanden och anspråk av 

borgenärerna kan nämligen i ett sådant kritiskt skede ofta kullkasta den möjligheten.
221

 

Vidare ska ett enhetligt förfarande också ställa alla olika tillvägagångssätt till förfogande 

med en gång och på så sätt ge största möjliga spelrum för parterna att välja det bästa 

alternativet utifrån de förutsättningar som finns.
222

 På grund av dessa målsättningar var tre 

viktiga punkter i reformarbetet följande; 

- en reduktion och förenkling av de statliga normerna och föreskrifterna på området, 

- en högre marknadskonformitetsgrad hos utformningen av reglerna och 

- en större förmögenhetsorientering, det vill säga, de som påverkas finansiellt är också de 

som ska ha inflytande på förfarandet.
223

 

 

Tydligt är alltså att borgenärernas inflytande är en viktig beståndsdel i den nya 

lagstiftningen. Lagstiftaren ämnar uppnå en hög grad av engagemang från borgenärernas 

sida, dels genom att vissa förmånsrätter avskaffats vilket gör att dessa borgenärer aktivt 

måste delta och dels genom att vissa fordringar som tidigare inte omfattats av förfarandet 

numera inkluderas. Å andra sidan har även vissa bestämmelser intagits vilka kan verka 

emot borgenärernas beslut. Exempelvis genom bestämmelsen som haft den amerikanska 

”cram-down-rule” som förebild, vilken stadgar att en insolvensplan kan antas trots att 

borgenärerna röstar emot densamma samt utvidgade regler om skuldavskrivning för 

gäldenären.
224

 

                                                
220 Ganter, H. G., s. 51, rad. 85. 
221 Wirtschaftspolitische Diskurse nr. 128, Die neue Insolvenzordnung – Mehr Sanierung statt Zerschlagung 

von Betrieben?, Wirtschafts- und sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-

Stiftung, Bonn 1999, s. 1. 
222 BT-Drucks. 12/2443, s. 83, rad 93. 
223 Uhlenbruck, W., Das neue Insolvenzrecht – Insolvenzordnung und Einführungsgesetz nebst Materialien, 

Verlag für die Rechts- und Anwaltspraxis, Berlin 1994, s. 36 f. 
224 Uhlenbruck, W., Das neue Insolvenzrecht, s. 37. Se också nedan; 4.3.3, 4.3.6 och 4.3.10. 



50 

 

5.3  Det nya förfarandet  

Den nya insolvenslagstiftningen ställer alltså ett brett spektra av tillvägagångssätt vid ett 

insolvensförfarande till förfogande. Flera lagändringar är gjorda för att underlätta en 

fortsatt drift av verksamheten framförallt genom att få företag att tidigare ansöka om att 

inleda ett insolvensförfarande. Ett av de viktigaste nya instrumenten är insolvensplanen, i 

vilken borgenärernas ställning är oerhört stark. Nedan återfinns de mest betydelsefulla 

ändringarna som lagstiftaren valt att ta med i den nya insolvensrätten. I slutet av kapitlet 

finns en översikt av de viktigaste ändringarna jämfört med den tidigare rätten på området.  

 

5.3.1 En översikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Modellen är hämtad från OECD
225

  

 

Figur 1. Det nya insolvensförfarandet bygger på att effektivt kunna hantera insolvens vars 

grundkonstruktion går att utläsa i ovanstående modell. Sådana förfaranden som sker utanför 

domstolen behandlas inte i uppsatsen. 

 

 

 

                                                
225 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Working party on small 

and medium-sized enterprises and entrepreneurship – entrepreneurship policy indicators for 

bankruptcy legislation in OECD member and non-member economies, Final report CFE/SME 
Division 2006, s. 6. 
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Figur 2. Insolvensförfarandets huvuddrag enligt InsO presenterade i en kronologisk tidslinje. 

 

 

5.3.1.1 Regelinsolvens, insolvensplan och egenförvaltning  

Begreppet regelinsolvens, det vill säga likvidation, uppkom redan första året efter att InsO 

trätt i kraft. Orsaken var att det ansågs vara likvidation av företaget som var regeln och 

eventuell sanering genom insolvensplan och gäldenärens egenförvaltning undantaget.
226

 

 

5.3.1.2 Avyttringssanering  

Om valet vid borgenärsförsamlingen faller på att genomföra en sanering av verksamheten 

finns två huvudsakliga vägar att gå; en rekonstruktion av verksamheten med hjälp av 

insolvensförvaltaren och/eller gäldenären eller att delar eller hela verksamheten säljs till en 

ny ägare. Båda dessa förfarandet kan regleras i insolvensplanen.
227

 Avyttringssaneringar 

ligger i linje med den nya lagstiftningens syften då ekonomiska värden och det så kallade 

”going-concern”-värdet behålls i och med en sådan försäljning till skillnad från en 

likvidation. 

                                                
226 Smid, S., s. 39, rad 1. 
227

 Seagon, C., i Buth & Hermanns, Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 3:e uppl., Verlag C. H. Beck, 

München 2009, s. 581, rad 16. 
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5.3.2 Ökat inflytande för borgenärerna 

I det tidigare ackordförfarandet enligt VglO hade borgenärerna i stort sett inget inflytande 

på förfarandets utformning alls. Det handlade bara om att godkänna eller avslå gäldenärens 

framlagda ackordförslag. I lagens förarbeten från 1933 begrundades detta val som följer; 

 

”En medbestämmanderätt för borgenärerna kräver att dessa är kunniga 

och villiga att på ett rationellt sätt värna om sina intressen. Denna 

egenskap återfinns uppenbarligen inte hos … borgenärerna i 

Tyskland.”
228

 

 

Enligt KO däremot gavs borgenärerna stora möjligheter till att påverka hur 

konkursförfarandet skulle formges och den nya insolvensrätten väljer att utöka detta 

inflytande för vederbörande parter ytterligare.
229

 Insolvensreformen har stärkt 

borgenärernas ställning framförallt på två områden, genom utvidgad medbestämmanderätt 

över förfarandets utformning och genom reglerna för upprättandet av en insolvensplan. 

Vad lagstiftarens resonemang kring borgenärernas ökade inflytande anbelangar, var det 

centrala framför allt det faktum att de vars förmögenhet står på spel också ska ha rätt till 

motsvarande insyn och medbestämmande. Lagstiftaren påpekade att beslut i 

insolvensrättsliga situationer alltid är förenade med ett visst risktagande och att det är 

skäligt att de som fattar beslut även ska vara de som drabbas av eventuella felberäkningar 

eller misslyckanden. Framför allt betonades att de borgenärer med särskilda säkerheter i 

gäldenärens förmögenhet, vilka vanligtvis kan förväntas få relativt god utdelning och på så 

vis har ett särskilt ekonomiskt intresse i verksamheten, ska erhålla ett utökat inflytande på 

förfarandet.
230

 

 

Till skillnad från tidigare rätt, då det var gäldenären som ansökte om antingen konkurs 

eller företagsrekonstruktion, ligger det numera i borgenärernas händer att besluta om 

huruvida gäldenärens verksamhet ska saneras eller likvideras. Till borgenärernas 

förfogande vad gäller beslutsfattande och övervakning står borgenärsförsamlingen och 

borgenärsutskottet. På grund av de tillkomna beslut som lagts över på borgenärerna tvingas 

helt enkelt bli mer delaktiga, sätta sig in i gäldenärens situation och aktivt på bästa sätt 

försöka ta tillvara på sina rättigheter.
231

 

                                                
228 Begründung des Entwurfs einer Vergleichsordnung 1933, s. 43 f.  
229 BT-Drucks. 12/2443, s. 99, rad 224. 
230

 BT-Drucks. 12/2443, s. 80, rad 64. 
231 Pape, G., Uhlenbruck, W., s. 190 f., rad 225. 
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5.3.3 Förmånsrättsliga ändringar 

Till skillnad från tidigare rätt försöker InsO i viss mån minska betydelsen av enskilda 

borgenärers särskilda rättigheter och öka likabehandlingen borgenärerna emellan.
232

 

Borgenärerna kan delas upp på följande vis: 

 

- Borgenärer med egendomsförbehåll. Dessa är inte insolvensborgenärer 

och får göra sina rätter gällande enligt lagar utanför insolvensområdet.
233

 

- Borgenärer med säkerheter i fast eller lös egendom samt panträtt.
234

 

- Massaborgenärer, som erhållit sin borgenärsställning på uppdrag av 

insolvensförvaltaren eller särskilda föreskrifter i lag.
235

 

- Prioriterade insolvensborgenärer.
236

 

- Oprioriterade insolvensborgenärer.
237

 

 

De största förmånsrättsliga förändringarna i den nya insolvensrätten handlar om att vissa 

prioriterade fordringar som enligt KO hade förmånsrätt i konkursen nu vid ett 

likvidationsförfarande mister sin prioritet. Det handlar bland annat om socialförsäkrings-, 

skatte- och lönefordringar. Beslutet grundades på att det inte går att rangordna alla 

skyddsvärda borgenärsgrupper samt att denna förmånsrätt ger en orättvis fördelning vid 

likvidationen. En jämnare fördelning inom borgenärsgrupperna gör dessutom att intresset 

bland samtliga borgenärerna ökar för att vara delaktiga i förfarandet vilket är en av 

målsättningen med det enhetliga insolvensförfarandet.
238

 

 

Vad gäller oprioriterade fordringar har detta begrepp utökats genom att fordringar som inte 

tidigare kunde göras gällande i insolvensförfarandet nu inkluderas.
239

 I den nya 

insolvensrätten omfattas även fordringar som gäller löpande ränta efter att 

insolvensförfarandet har öppnats, kostnader som uppstår för borgenärerna att delta i 

förfarandet, skadestånd och böter, kostnadsfria tjänster och återbetalning av lån givna av 

bolagsman.
240

 Lagstiftaren var medveten om att denna reglering i praktiken inte skulle få 

                                                
232 Braun, E., Riggert, R. & Kind, T., Die Neuregelungen der Insolvenzordnung in der Praxis, Schwerpunkte 

für Richter, Rechtspfleger, Gläubiger und andere Verfahrensbeteiligte mit Musterverfügungen, Richard 

Boorberg Verlag, Stuttgart 1999, s. 26. 
233 47 § InsO. 
234 49 § ff. InsO. 
235 54, 55 §§ InsO. 
236 38 § InsO. 
237 39 § InsO. 
238 BT-Drucks. 12/2443, s. 90, rad 149 ff. 
239

 Bäuerle, E. i Braun, s. 262, rad 1. 
240 39 § InsO. 
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en så stor genomslagskraft då det i ett ytterst fåtal fall kommer till att det blir något 

överskott att fördela efter att alla de övriga borgenärerna fått sin del. Tanken bakom 

utvidgningen är även här att dessa fordringsägare inte ska lämnas utanför utan bli delaktiga 

i insolvensförfarandet i och med att en insolvensplan upprättas. Insolvensförfarandet får 

dock inte tidsmässigt bli lidande av att dessa oprioriterade fordringar omfattas, utan det 

krävs att insolvensdomstolen särskilt begär att anmälning sker.
241

 

 

 

5.3.4  Lättare att inleda ett insolvensförfarande 

För att försöka motverka att så många insolvensansökningar avslås på grund av att 

gäldenärens förmögenhet inte räcker till kostnaderna för insolvensförfarandet har 

lagstiftaren dels tagit in regler med syfte att öka antalet ansökningar i ett tidigare stadium 

och dels minskat kraven för att inleda ett insolvensförfarande. 

 

5.3.4.1 Nya insolvenssubjekt 

Liksom i den tidigare konkursrätten definieras vilka rättspersonligheter som kan vara 

föremål för ett insolvensförfarande.
242

 Samtliga juridiska och fysiska person samt ideella 

föreningar träffas av bestämmelsen. Nytt för InsO är att definieringar av olika typer av 

personbolag finns intagna i lagtexten och att sådana associationer som enkla bolag och 

sjörederier numera också kan inleda ett insolvensförfarande.
243

  

 

5.3.4.2 Utvidgade insolvensgrunder 

Med anledning av att många konkurs- och rekonstruktionsansökningar kommer in i ett allt 

försent skede har lagstiftaren skapat ett nytt insolvensansökningsrekvisit. Utöver 

betalningsoförmåga och överskuldsättning räcker nu också hotande betalningsoförmåga 

som grund till insolvensansökan. Formuleringen innebär att gäldenären troligtvis inte 

kommer kunna betala sina skulder när dessa faller till betalning.
244

 Även förbindelser som 

inte uppstått ännu, men som kommer göra det, till exempel löner och skatter, ska tas med i 

beräkningen.
245

 Hotande betalningsförmåga är dock bara en insolvensansökningsgrund om 

det är gäldenären som gör ansökan då det enbart är denne, baserat på verksamhetens 

räkenskaper och övrig intern information, som med säkerhet kan ställa en sådan 

                                                
241 BR-Drucks. 1/92, s. 123 f. 
242 11§ InsO. 
243 Kind, T. in Braun, s.100, rad 2.  
244

 18 § 1,2 st. InsO. 
245 Häsemeyer, s. 152, rad 7.22. 
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prognos.
246

 Gäldenären är dessutom inte skyldig att ansöka om insolvens vid hotande 

betalningsoförmåga, utan enbart berättigad till att företa en sådan.
247

 Möjligheten att 

ansöka om insolvensförfarande innan en egentlig illikviditet har infunnit sig, ska underlätta 

för gäldenären att frivilligt i ett tidigt stadium kunna få det skydd som ett inlett 

insolvensförfarande för med sig, exempelvis utmätningsskydd och möjlighet att upprätta 

en insolvensplan.
248

 

 

5.3.4.3 Sänkta ansökningskrav och effektivare förfaranden  

Kraven för att kunna inleda ett insolvensförfarande har också sänkts i avseende på vilka 

kostnader massan ska kunna täcka. Bakgrunden till den nya definitionen har sin grund i att 

även sådana förfaranden där gäldenärens förmögenhet är väldigt liten ska kunna omfattas 

av ett insolvensförfarande, då ett sådant säkerställer ett effektivt och marknadskonformt 

avvecklande av verksamheten.
249

  Domstolen får numera enbart avvisa insolvensansökan 

om domstolens kostnader eller ersättning till insolvensförvaltaren och borgenärsrådet inte 

kan betalas.
250

  Vidare har vissa ändringar införts för att minska handläggningstiderna vid 

domstolarna vilket skapar gynnsammare förutsättningar för att minska både tid och 

kostnader i insolvensförfarandet. Exempelvis ska domstolen redan i beslutet om inledande 

av insolvensförfarandet fastställa tid för sammanträden för såväl framläggning av en 

insolvensberättelse som sammanträde för prövning av frågan. Dessa två församlingar kan 

även med fördel läggas samman för att ytterligare minska tidsåtgången.
251

 

 

 

5.3.4.4 Högre krav på styrelseledamöter och företagsledare 

Mot bakgrund av att många insolvensansökningar kommer in för sent har lagstiftaren velat 

stärka ansökningsplikten för juridiska personers företrädare samt öka det personliga 

ansvaret vid missbruk.
252

 Syftet är att motverka att bolagsmän, framförallt i sådana 

associationsformer där det personliga betalningsansvaret är begränsat, medvetet ansöker 

om insolvensförfarande i ett sådant skede då ansökan kommer att avslås och verksamheten 

                                                
246 BT-Drucks. 12/2443, s. 84, rad 103. 
247 Hess, H., Obermüller, M.,  InsO – Eine systematischer Darstellung des neuen Insolvenzrechts, 3:e uppl., 

C.F. Müller Verlag, Heidelberg 1999, s. 30, rad 93. 
248 Müller in Jaeger, s. 461, rad 24. 
249 Hefermehl, H. in Kirchhof, Lwowski & Stürner, s. 1252 f., rad 3. 
250 26 § 1 st. 1 men., 54 § InsO. 
251

 29 § InsO. 
252 26 § 3 st. InsO. 
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på så sätt inte avvecklas på ett insolvensrättsligt riktigt sätt. Att ett insolvensförfarande inte 

inleds innebär att eventuella manipulationer vad gäller förmögenheten lättare kan döljas.
 253

  

Insolvensansökan ska ofördröjligen ske av den juridiska personens företrädare efter att 

betalningsoförmåga inträtt. För att en ordentlig prövning av verksamhetens förehavanden 

ska kunna ske och tillförlitliga underlag tas fram, anses en ansökan inom tre veckor ha 

skett ofördröjligen.
254

 Den nya regleringen innebär att ett ersättningsanspråk till den som 

tillskjutit kapital för att täcka massafordringarna uppstår för ansvariga organledamöter om 

det visar sig att de brutit mot de bolagsrättsliga föreskrifterna.
255

  

 

5.3.5 Lägre förvaltningskostnader 

 

5.3.5.1 Egenförvaltning 

Vanligtvis förlorar gäldenären rådigheten över sin förmögenhet när ett insolvensförfarande 

inleds. I den nya insolvensrätten finns dock ett alternativt tillvägagångssätt, att gäldenären 

själv ansvarar för saneringen av sin verksamhet under övervakande av en så kallad 

sakförvaltare.
256

 Med denna möjlighet vill lagstiftaren förenkla, effektivisera och minska 

kostnaderna för insolvensförfarandet.
257

 Dessutom kan då de kunskaper och erfarenheter 

som gäldenären respektive företagsledningen har om verksamheten komma till nytta och 

på så sätt undvika den inarbetningstid och kostnader som insolvensförvaltarens uppdrag 

fordrar. Det ska även vara ett incitament för gäldenärer att inleda ett insolvensförfarande 

tidigare då denne inte helt utesluts från förfarandet utan med vissa inskränkningar behåller 

rådigheten.
258

 De materiella insolvensregler som gäller vid ett normalt förfarande ska 

huvudsakligen vara tillämpliga även vid egenförvaltningen. Tillkommande bestämmelser 

reglerar bland annat förhållandet mellan sakförvaltaren och gäldenären.
259

 För att en 

egenförvaltning ska bli aktuell måste gäldenären eller en borgenär ansöka om detta innan 

insolvensförfarandet har öppnats. Förfarandet godkänns av insolvensdomstolen om 

samtliga borgenärer lämnat sitt samtycke och det inte befaras att borgenärernas ställning 

                                                
253 Haarmeyer, H., i Kirchhof, Lwowski & Stürner (utg.), Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 

Band I, §§ 1 – 102, Verlag C. H. Beck, München 2001, s. 747, rad 56. 
254 Keller, U., s. 185, rad 513. 
255 Kirchhof, H-P., i Kreft, s. 274, rad 41 f. 
256 270 – 285 §§ InsO. Modellen är hämtad från amerikanska Bankruptcy Code, där benämningen på 

förfarandet är ”debtor in possession”. 
257 Häsemeyer, L., s. 204, rad 8.01. 
258 Landfermann, H.G., i Kreft., Insolvenzordnung, 5:e uppl., C. F. Müller Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm 

GmbH, Heidelberg 2008 s. 1515, rad 2 f. 
259 BR-Drucks. 1/92, s. 222 f. 
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försämras genom ett sådant tillvägagångssätt. Någon speciell granskning från 

insolvensdomstolens sida krävs dock inte.
260

 

 

5.3.5.2 Insolvensförvaltarens arvode 

De kostnader som uppstår för insolvensförvaltarens arbete hör till de kostnader som måste 

kunna täckas av insolvensmassan för att ett insolvensförfarande överhuvudtaget ska kunna 

inledas.
261

 Grundläggande regler om insolvensförvaltarens arvode återfinns i InsO
262

, men 

detaljerade bestämmelser hittas i Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung
263

 (InsVV). I 

och med det nya enhetliga förfarandet har uppdelningen mellan konkursförvaltarens och 

ackordförvaltarens arvoden försvunnit men systematiken är behållen från de tidigare 

bestämmelserna genom att arvodet fortfarande beräknas utifrån en förutbestämd skala.
264

  

 

Genom de nya bestämmelserna har dock stegen på skalan ändrats och arvodets storlek 

minskat. Underlag för insolvensförvaltarens arvode är den fördelningsbara förmögenhet 

som finns kvar efter att borgenärerna med säkerheter i insolvensmassan undantagits. Vid 

förfaranden med mindre förmögenhet att fördela har ersättningens storlek sjunkit med ca 

20 % jämfört med tidigare. Vid förfaranden med större fördelningsbar förmögenhet ligger 

minskningen mellan 60 och 70 %.
265

 Målet med de nya bestämmelserna är att principen 

om skälighet ska uppfyllas. Å ena sidan måste ersättningen vara sådan att enbart 

kvalificerade personer tar på sig rollen som insolvensförvaltare och att arvodet motsvarar 

den arbetsbörda och det ansvar som uppdraget innebär. Å andra sidan måste ersättningen 

hållas inom vissa gränser så att inte insolvensmassan belastas i alltför hög grad.
266

   

 

5.3.6 Institutet insolvensplan 

 

5.3.6.1 Syfte och utformning  

De nya reglerna som behandlar insolvensplan
267

 betecknas som kärnan i den nya 

insolvensrätten och har Chapter 11 i amerikanska Bankruptcy Code som förebild.
268

 

                                                
260 BR-Drucks. 1/92, s. 223. 
261 26, 207 §§ InsO. 
262 63, 65 §§ InsO. 
263 Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung vom 19.8.1998 BGBl. I s. 2205. 
264 Dessa arvoden reglerades tidigare i Vergütungsverordnung vom 25.5.1960 (BGBl. I s. 329). 
265 Seagon, C., i Buth & Hermanns, s. 591, rad 40. 
266 Hess, H., Weis, M. & Wienberg, R., Kommentar zur Insolvenzordnung mit EGInsO, Band 2 InsVV och 

EGInsO, 2:a uppl., C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2001, s. 6, rad 7. 
267

 217 – 269 §§ InsO. 
268 Beschlussempfehlung des Rechtausschusses, BT-Drucks. 12/7302, s. 181.  
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Insolvensplanen ersätter tvångsackordet enligt KO och ackordförfarandet enligt VglO och 

har som målsättning att tillfredsställa borgenärerna i förbindelse med att gäldenärens 

verksamhet rekonstrueras genom att borgenärerna tillsammans med gäldenären utarbetar 

en strategi för hur insolvensförfarandet ska fortgå.
269

 Insolvensplanen ska för det första 

gynna borgenärernas inflytande, då insolvensplanens utformning bygger på deras beslut. 

För det andra ska den också stärka gäldenärens ställning, genom till exempel möjligheten 

till restskuldavskrivning i samband med upprättandet av insolvensplanen.
270

 Reglerna 

ställer upp rättsliga ramar för hur parterna kan välja att utforma insolvensförfarandet och 

ska främja en process som kännetecknas av flexibla förhandlingar och egna 

avtalslösningar. På så sätt ska parterna själva kunna utforma och genomföra det mest 

fördelaktiga insolvensförfarandet.
271

 En insolvensplan kan tillämpas på juridiska personer, 

personbolag och fysiska personer som bedriver en näringsverksamhet. Till skillnad från 

bestämmelserna i KO och VglO finns inte några minsta utdelningskvoter för 

insolvensplanen lagstadgade.
272

 

 

Insolvensplanen kan innehållsmässigt reglera i stort sett allt som rättsligt kan avtalas. Är 

målet att verksamheten eller delar av verksamheten ska drivas vidare kan avtal träffas om 

avskrivningar av skulder eller förlängda betalningsfrister. Även bestämmelser gällande 

egendomsförbehåll, vilka såväl kan föreskriva gäldenären som tredje man förpliktelser 

eller befogenheter, kan regleras. Insolvensplanen kan också innehålla bestämmelser om hur 

verksamheten ska avvecklas. Antingen genom att verksamheten i sin helhet eller delar av 

den övergår till ny ägare eller att den likvideras. I dessa fall kan stadganden som går utöver 

lagens bestämmelser regleras, till exempel andra tidsfrister, annan fördelning av 

gäldenärens förmögenhet eller andra, för förfarandet underlättande och effektiviserande, 

överrenskommelser.
273

   

 

                                                
269 Keller, U., Insolvenzrecht, Verlag Franz Vahlen, München 2006, s. 613, rad 1623.  
270 Hess, H., Obermüller, M., s. 35, rad 113. 
271 BT-Drucks. 12/2443, s. 90, rad 155. 
272

 Braun, E., i Braun, s. 1036, rad 2. 
273 Flessner, A. in Kreft, s. 1400, rad 9.   
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Bestämmelserna kring upprättandet av insolvensplanen ska säkerställa att;
274

 

 

a)  alla berörda parter har en rätt till inflytande på förfarandet. Det gäller 

såväl borgenärer med som utan säkerheter, prioriterade som oprioriterade, 

samt gäldenären själv.  

b) insolvensplanen inte bara ska användas för rekonstruktion av företag, 

utan även vid behov likvidation. 

c)  avskrivning av skulder inte är ett nödvändigt moment i insolvensplanen. 

Borgenärerna ska inte mot sin vilja bli sämre ställda än vid ett 

likvidationsförfarande. 

 

Insolvensplanen är uppdelad i två delar. Den första delen är förklarande där en analys av 

insolvensorsakerna och eventuellt redan genomförda åtgärder presenteras. Den andra delen 

är en genomförandebeskrivning där insolvensplanens syfte, med hänsyn till varje 

borgenärs rättsliga ställning, framställs. Vidare måste samtliga tänkta åtgärder beskrivas, 

sakrättsliga som bolagsrättsliga, och hur de bidrar till att uppfylla insolvensplanens 

målsättning.
275

 Insolvensplanen förutsätter inte en absolut likabehandling av alla 

borgenärer. Beroende på vilka rättsliga ställningar och vilka ekonomiska intressen 

borgenärerna har i insolvensplanen, delas de in i olika grupper.
276

 Syftet med denna 

indelning är att en likabehandling av borgenärerna enbart behöver ske inom grupperna och 

att omröstning angående insolvensplanens genomförande också sker med basis på 

gruppindelningen. Detta har till följd att insolvensplanen lättare kan antas, då det enbart 

krävs enkel majoritet för varje enskild grupp.
277

 Tvingande regler föreskriver att grupper 

för följande typer av borgenärer måste bildas; borgenärer med separationsrätt, prioriterade 

fordringsägare och olika grupper för oprioriterade fordringsägare. Grupper för andra typer 

av borgenärer kan också bildas vid behov. Dessutom ska arbetstagare bilda en egen grupp 

om deras anspråk inte är av ringa betydelse. Inom dessa grupper kan sedan ytterligare 

utkristalliseringar ske för att samla borgenärer med liknande ekonomiska intressen i 

verksamheten.
 278

 Förklaringar till samtliga gruppavgränsningar ska väl begrundade finnas 

med i insolvensplanen.
279

 

                                                
274 BT-Drucks. 12/2443, s. 91, rad 160. 
275 Keller, U., s. 622, rad 1647.  
276 Keller, U., s. 627, rad 1659. 
277 Flessner, A. in Eickmann/Flessner/Irschlinger/Kirchhof/Kreft/Landfermann/Marotzke/Stephan, 

Insolvenzordnung, 4:e uppl., C. F. Müller Verlagsgruppe Hühtig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg 2006, 

s. 1065, rad 3.  
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 222 § InsO. 
279 Begründung zum Regierungsentwurf (RegE) gem. BR-Drucks. 1/92, s. 199 f. 
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5.3.6.2 Genomförande 

Initiativ till att utforma och lägga fram en insolvensplan har endast gäldenären och 

insolvensförvaltaren. Borgenärsförsamlingen har dock möjlighet att ge 

insolvensförvaltaren detta i uppdrag.
280

 Insolvensplanen läggs sedan fram till 

insolvensdomstolen som, om inga hinder föreligger, fastslår en tid för sammanträde inom 

en månad från ansökningstillfället. Hinder för att domstolen ska kunna ge sitt godkännande 

kan exempelvis vara att utsikterna och upplägget för insolvensplanen kan antas vara 

orimliga eller förutsättningslösa.
281

 På sammanträdet avhandlas först insolvensplanen och 

borgenärernas rösträtt vilket sedan följs av själva omröstningen.
282

  

 

För att insolvensplanen ska antas måste majoritetskraven uppnås såväl för varje enskild 

borgenärsgrupp som för antalet fordringar.
283

 Skulle ingen av de röstberättigade i en grupp 

medverka vid omröstningen, räknas denna grupp inte med som underlag, då passiva 

förhållningssätt inte ska avgöra insolvensplanens öde.
284

 I varje grupp måste mer än hälften 

av de representerade borgenärerna acceptera insolvensplanen för att den ska godkännas 

och detsamma gäller för antalet fordringar. I det fall tillräcklig majoritet inte kan uppnås, 

finns det regler som trots detta kan göra att insolvensplanen godtas. Om majoriteten av 

resterande grupper har röstat för ett genomförande kan domstolen ändra ett avslag till ett 

fiktivt godkännande om det kan fastslås att borgenärsgruppen inte blir missgynnad om 

insolvensplanen godtas.
285

 Ett minoritetsskydd återfinns dock, vilket stadgar att en 

insolvensplan ska avslås om en borgenär kan visa att denne erhåller en sämre ställning om 

insolvensplanen genomförs än om den inte gör det.
286

  

 

De rättsliga följderna av att en insolvensplan fastslås av domstolen är att 

insolvensförfarandet upphör.
287

 Detta innebär också att insolvensförvaltarens och 

borgenärsutskottets uppdrag avslutas och att gäldenären återfår rådigheten över 

verksamheten.
288

 Om det i insolvensplanen har avtalats om att gäldenärens fortsatta drift av 

verksamheten ska övervakas, är det insolvensförvaltarens uppdrag att göra detta. Följer 

                                                
280 Braun, E., Frank, A. in Braun, s. 1192, rad 2 ff. 
281 Breuer, W., in Kirchhof, Lwowski & Stürner (utg.), Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, Band 

II, §§ 103 – 269, Verlag C. H. Beck, München 2001, s. 1674, rad. 1.  
282 Braun, E., Frank, A. in Braun, s. 1185, rad 7. 
283 244 § 1 st. InsO. 
284 Flessner, A. in Eickmann/Flessner/Irschlinger/Kirchhof/Kreft/Landfermann/Marotzke/Stephan, s. 1110, 

rad 3. 
285 Hess, H., Obermüller, M.,  s. 39, rad 141 ff. 
286 Flessner, in Kreft, s. 1479, rad 4. 
287

 258 § InsO. 
288 259 § 1 st. InsO. 
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inte gäldenären insolvensplanens riktlinjer är insolvensförvaltaren förpliktigad att anmäla 

detta, vilket då resulterar i en ny insolvensansökan.
289

 Då tre år utan anmärkningar har gått 

avslutas övervakningen.
290

 Insolvensplanen omfattar även de borgenärer som inte anmält 

sina fordringar.
291

 

 

5.3.7 Domstolens roll 

Behörig domstol för insolvensförfaranden är liksom tidigare Amtsgericht.
292

 Vad som 

däremot skiljer de nya reglerna från de gamla är att det enbart är de domstolar som hör till 

ett sådant område där också en Landgericht har sitt säte som är behöriga 

insolvensdomstolar. Syftet med denna reglering är att insolvensförfarandet ska genomföras 

så effektivt och kompetent som möjligt då domarna och övriga praktiserande vid dessa 

domstolar får erfarenhet och kan utveckla särskilda kunskaper på området.
293

 

Bestämmelsen föranleddes av att den nya insolvensrätten i betydligt större omfattning än 

tidigare ställer krav på domstolens marknadsekonomiska kunskaper. I och med det 

enhetliga förfarandet, insolvensrättens nya målsättningar och parternas ökade inflytande 

har omfånget på domstolens uppgifter och beslut utvidgats betydligt då det inte längre är 

mönsterlösningar som domstolen ska ta ställning till utan flexibla insolvensplaner speciellt 

utformade för respektive verksamhet.
294

 Begränsningen av insolvensdomstolar underlättar 

också att de tekniska hjälpmedel som behövs vid insolvensrättsliga överväganden och 

beslut framförallt vid större förfaranden kan ställas till domstolens förfogande.
295

  

 

5.3.8 Insolvensförvaltarens roll 

Även insolvensförvaltarens roll har kommit att utökas i den nya insolvensrätten. Då det 

inte längre är gäldenären som anger målet med förfarandet, utan borgenärerna som på 

grundval av insolvensförvaltarens rapport tar ställning till detta, har insolvensförvaltarens 

uppgiftsomfång expanderat.
296

 Dessutom har flera typer av förvaltare utkristalliserats 

genom de nya bestämmelserna, exempelvis den förberedande insolvensförvaltaren eller 

sakförvaltaren vid gäldenärens egenförvaltning. Ofta tillsätter insolvensdomstolen en 

förberedande insolvensförvaltare som fram till insolvensförfarandets inledande skaffar sig 

                                                
289 262 § InsO. 
290 268 § InsO. 
291 254 § InsO.  
292 2 § 1 st. InsO. 
293 Keller, U., s. 30, rad 58. 
294 Pape, G., Uhlenbruck, W., s. 126, rad 138. 
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en överblick och sätter sig in i verksamhetens förehavanden för att snabbt kunna vidta 

nödvändiga och brådskande åtgärder. Den förberedande insolvensförvaltarens uppgifter 

sträcker sig också till att avsluta påbörjade affärer, försöka behålla kunder och därigenom 

öka chanserna för en lyckad sanering. Vidare ska denne genom ett övertygande 

saneringskoncept försöka erhålla ytterligare krediter. Om insolvensförfarandet sedan inleds 

utses vanligtvis den förberedande insolvensförvaltaren till ordinarie insolvensförvaltare.
 297

 

 

5.3.9 Förstärkta möjligheter till återvinning 

Återvinningsinstitutet har genom det enhetliga förfarandet utvidgats på så sätt att det, till 

skillnad från tidigare gällande rätt, nu också är möjligt att ansöka om återvinning i ett 

rekonstruktionsförfarande. Dessutom har flertalet ändringar gjorts för att underlätta och 

effektivisera återvinningsmöjligheterna.
298

 

 

5.3.9.1 Återvinningsbara rättshandlingar 

Återvinningsinstitutets syfte är att grundsatsen om borgenärernas likabehandling ska 

realiseras genom att rättshandlingar som företagits under en förutbestämd tid och under 

vissa förutsättningar ska återgå för att ingå i insolvensförmögenheten.
299

 I InsO har 

framförallt rätten för insolvensförvaltaren att ansöka om återvinning stärkts. Tidsfristen 

inom vilken denne kan överklaga rättshandlingar som företagits till nackdel för 

borgenärerna förlängdes från ett till två år efter att insolvensförfarandet inletts.
300

 

Dessutom har den omvända bevisbördan till fördel för insolvensförvaltaren uttryckligen 

fastställts.
301

 

 

En ny bestämmelse stadgar att en återvinningsspärr slår till om säkerheter i gäldenärens 

egendom erhållits en månad innan insolvensansökan gjordes och syftar även den till att 

vissa borgenärer inte ska kunna skaffa sig en starkare ställning än de andra i ett kritiskt 

stadium.
302

 Fortsättningsvis har reglerna om tidpunkten för beräkning av återvinningsfrister 

samt begreppsbestämningen av när betalningsoförmåga inträtt gjorts mer enhetliga och 

förenklade för att inte olika frister och definitioner ska gälla för olika typer av 

rättshandlingar.
303

  

                                                
297 Foerste, U., s. 50 f., rad 97. 
298 BT-Drucks. 12/2443, s. 156, rad 866 ff. 
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5.3.9.2 Legaldefinition av närståendebegreppet 

Den omvända bevisbördan är framförallt berättigad gentemot personer som står gäldenären 

nära.
304

 Begreppet är jämfört med KO utvidgat på så sätt att lagstiftaren skiljer på fysiska 

och juridiska personer. Är gäldenären en fysisk person är närstående till denne exempelvis 

den som är gift med gäldenären, släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller har 

gemensamt hushåll med gäldenären. Närstående till en juridisk person är bland annat 

medlemmar i styrelse och övriga organ samt bolagsmän med personligt betalningsansvar, 

personer som har tillskjutit mer än en fjärdedel av kapitalet och personer eller företag som 

haft möjlighet att ta del av gäldenärens ekonomiska förehavanden.
305

 Det subjektiva 

rekvisitet att kännedom om företagets situation ska ha förelegat för att en rättshandling ska 

vara återvinningsbar har också skärpts genom att grov oaktsamhet tagits bort.
306

   

 

5.3.10 Skuldavskrivning för fysiska personer  

Ett helt nytt institut i InsO är gäldenärens möjlighet till avskrivning av kvarvarande skulder 

efter ett genomfört insolvensförfarande i de fall gäldenären är en fysisk person.
307

 Juridiska 

personer omfattas alltså inte av denna bestämmelse då de har alternativen likvidation eller 

rekonstruktion genom upprättandet av en insolvensplan.
308

 Syftet med denna bestämmelse 

är att gäldenären ska kunna få en så kallad ”fresh start” då denne efter en bestämd 

tidsperiod och under vissa förutsättningar kan blir befriad från sina förbindelser. I och med 

denna reglering åsidosätts den tidigare bestämmelsen om ett tidsmässigt obegränsat 

betalningsansvar.
309

 Diskussionerna som föregick denna ändring bestod huvudsakligen av 

argumentet att en livslång skuldsättning gör att gäldenären får det svårt att komma tillbaka 

till näringslivet vilket i många fall resulterar i att arbete utförs svart. Det 

samhällsekonomiska värdet i att borgenärer föreskrivs en sådan fordringsrätt står inte i ett 

skäligt förhållande till de kostnader som uppstår genom densamma.
310

 Istället ska en ärlig 

gäldenär ha möjligheten att efter sex års avbetalning efter en bestämd avbetalningsplan helt 

kunna bli befriad från sina resterande skulder.
311

 Detta förutsätter att gäldenären ansöker 

om restskuldsavskrivning i anslutning till insolvensansökan. I ansökan ska gäldenären 

                                                
304 BT-Drucks. 12/2443, s. 156, rad 869. 
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förklara sig beredd att under den föreskrivna perioden ställa sina kommande disponibla 

inkomster till borgenärernas förfogande.
312

 

 

Bolagsmän med personligt betalningsansvar måste först ha genomfört det ordinarie 

insolvensförfarandet för att kunna omfattas av denna skuldavskrivningsmöjlighet. Detta 

innebär att borgenärerna måste ha tagit del av utdelningsbar förmögenhet, men utan att ha 

blivit tillfredsställda fullt ut. I och med denna bestämmelse utesluts en skuldavskrivning 

om ett insolvensförfarande överhuvudtaget inte har inletts, exempelvis då 

massafordringarna inte kan täckas av gäldenärens förmögenhet.
313

  

 

Domstolen, som beslutar om avskrivningen, kan avslå ansökan om skuldavskrivning bland 

annat om gäldenären lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter om sina ekonomiska 

förehavanden för att erhålla krediter, genom vårdslöshet eller grov vårdslöshet i och med 

ingående av missgynnande förbindelser har minskat förmögenheten och således också 

möjligheten att tillgodose borgenärerna eller inte har uppfyllt sin uppgifts- och 

medverkandeplikt under förfarandet. Meddelas avskrivning så gäller detta gentemot 

samtliga insolvensborgenärer. Eventuella regressanspråk eller borgensåtaganden berörs 

däremot inte.
314
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5.4  Sammanfattande översikt  

Lagregel InsO KO VglO 
Insolvensgrund för 

ansökning 

 Betalningsoförmåga  

(17 §) 
 Hotande betalningsoförmåga 

(18 §) 

 Överskuldsättning (gäller 

juridiska personer)  

(19 §) 

 

 Betalningsoförmåga 

(102 §) 
 Överskuldsättning  

(gällde aktiebolag) 

(207 §) 

 

Kostnader för 

insolvensförfarandet 

omfattar 

 Domstolskostnader  

(54 §) 

 Ersättning till insolvensförvaltare 

och borgenärsutskott  

(54 §) 

 

 Domstolskostnader  

(58 § nr. 1) 

 Utgifter för förvaltning, 

realisering och fördelning        

(58 § nr. 2) 

 Beviljat stöd till gäldenären och 

hans familj  

(58 § nr. 3) 
 

 

Oprioriterade 
fordringar 

Omfattar numera också fordringar 
gällande; 

 Löpande ränta 

 Borgenärens kostnader för att 

delta i förfarandet 

 Skadestånd, böter o.d. 

 Kostnadsfri tjänst 

 Ersättning för bolagsmans 

kapitallån 

(39 §) 

 

Omfattade ej dessa tidigare. 
(63 §) 

 
(29 §) 

Skuldavskrivnings-

möjligheter  

 
 

 

 

 

 

Upprättande av insolvensplan 

(217 – 269 §§) 

 
Skuldavskrivning , även för 

fysiska personer som bedriver 

näringsverksamhet 

(286 – 303§§) 

 

Tvångsackord 

(173 – 201 §§) 

 
Restskuldavskrivning enbart i 

vissa fall efter tvångsackord 

(164 §) 

 

 

Ackord 

 

 
 

 

 

 

Borgenärernas 

inflytande 

 

Gruppindelning efter rättslig 

ställning och ekonomiskt intresse 

(222 §) 

 

Omfattade inte borgenärer med 

särskilda rätter eller oprioriterade 

borgenärer 

(63, 173 §§) 

 

Jmfr KO 

(26 1 st. 

§, 27, 29 

§§) 

Gäldenärens 

rådighet under 

insolvensförfarandet 

Rådighet kan bestå genom 

egenförvaltning 

(270 – 285 §§) 

 

Gäldenären förlorade rådigheten 

(6 § 1 st.) 

 

En speciell 

insolvensdomstol 

Enbart Amtsgericht som hör till en 

Landgericht är behörig 

(2 § 1 st.) 
 

Var tidigare fakultativt  

(71 § 3 st.) 

- 

Återvinning Stärkta möjligheter för 
insolvensförvaltaren att ansöka 

om återvinning, tidsfrist 2 år. 

 

Tidsfrist 1 år efter att 
insolvensförfarandet inletts. 
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Kapitel 6.  Aktuella problem i Sverige 

De förväntningar som ställdes upp på FrekL har i många avseenden inte förverkligats och 

kritik har riktats mot den nuvarande lagstiftningen.
315

 I följande kapitel återfinns de 

huvudsakliga argument och diskussioner som förts kring insolvenslagstiftningens 

svagheter och förbättringsbehov. Avslutningsvis redogörs också för hur diskussionerna har 

förts kring lagstiftningens framtida utformning. 

 

6.1  Inledning 

Antal ansökningar om företagsrekonstruktion har sedan lagens införande 1996 varit väldigt 

få i jämförelse med konkursansökningarna och antalet lyckade genomförda 

rekonstruktioner ännu färre.
316

 Diagrammen nedan visar antalet, till Domstolsverket 

inkomna, ansökningar om företagsrekonstruktion mellan 1996 och 2008 samt antalet 

företagskonkursansökningar mellan 1989 och 2008.
317

  

 

 

 

Källa: Domstolsverket 

 

                                                
315 Se bl.a. Persson, A. H., Tuula, M., Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger? Stockholm 2000, 

Advokaten, nr 9 2007, Konkurs och företagsrekonstruktion – nya tider stundar, Lindstrand, J., Ny Juridik, 

1:04 samt Dir. 2007:29, s. 2. 
316

 Persson, A., H., Tuula, M., Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, s. 11 ff. 
317 Statistik från Domstolsverket, inkommet e-mail 31.03.2009. 
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Källa: Domstolsverket 

 

Det finns åtskilliga uppfattningar och åsikter om varför antalet rekonstruktioner inte har 

genomförts i den omfattning lagstiftaren hoppades på. Att företagsrekonstruktions-

förfarandet inte används så ofta i praktiken, visar emellertid statistiken tydligt. Dels har 

antalet ansökningar varit lågt till antalet och dels har de företagsrekonstruktioner som 

inletts ofta slutat i konkurs. Detta visar på att förfarandet i sig inte är effektivt. Den 

uppgång som kan konstateras börja under 2007 kan eventuellt förklaras med att det 2005 

infördes statlig lönegaranti även vad gäller företagsrekonstruktioner
318

 och att förfarandet 

på så vis blev mer attraktivt. Antal konkursansökningar har under de senaste åren varit 

betydligt flera, kring 10 000 stycken. 

 

6.2 Samordning mellan lagarna 

Till stor del handlar kritiken mot det nuvarande insolvenssystemet om att det brister i 

samordningen mellan konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion.
319

 Enligt 

bestämmelserna i KL kan ett företag verksamhetsrekonstrueras och enligt FrekL 

genomförs en företagsrekonstruktion. Dock skiljer sig de huvudsakliga syftena med 

respektive rekonstruktion åt mellan de båda lagarna. En verksamhetsrekonstruktion 

innebär, att den juridiska personen avvecklas och hela eller delar av verksamheten säljs ut 

till en ny ägare medan företagsrekonstruktionen tjänar syftet att behålla den juridiska 

personen. På grund av lagarnas olika materiella regler och bristande koordination har det 

                                                
318 Prop. 2004/05:57 
319

 Se bl.a. Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, Ny Juridik, 3:01 och Mellqvist, M., Det obeståndsrättsliga 

trollspöet, Ny Juridik, 4:01. 
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bildats en obalans när det kommer till val av tillvägagångssätt för ett företag i kris. Vissa 

reglers utformning utgör incitament för företagaren att välja den konkursrättsliga vägen då 

det på olika sätt blir förmånligare trots att förutsättningarna finns för en lyckad 

företagsrekonstruktion. 
320

 Vissa åtgärder har redan vidtagits för att få KL närma sig 

FrekL, bland annat genom att lönegaranti numera också utgår vid en 

företagsrekonstruktion och att konkursbon efter en viss tid behöver betala hyra för lokaler.  

 

Flertalet regler återstår dock att se över.
 
Exempelvis hanteras gäldenärens avtal olika 

beroende på vilket förfarande som väljs. Utgångspunkten såväl i konkurs- som 

företagsrekonstruktionsförfarande är att gäldenärens avtal ska fortsätta gälla.
321

 I och med 

en konkurs upphör rådigheten av tillgångarna för gäldenären och konkursboet träder i 

gäldenärens ställe, detta byte av juridisk person gör att konkursboet måste inträda i 

gäldenärens avtal för att de ska fortsätta gälla. Senast vid konkursens avslutande upphör 

alltså i princip de flesta avtal då de inte är överlåtbara utan motpartens samtycke.
322

 Detta 

kan verka som ett incitament för företagare att välja konkurs framför 

företagsrekonstruktion, på bekostnad av samhällsintresset, om denne vill komma ur 

oförmånliga avtal. Vidare är det mer gynnsamt för gäldenären att genom en 

verksamhetsrekonstruktion få skuldbördan bortlyft och driva vidare verksamheten i en ny 

juridisk person.
323

 

 

6.3 Anpassning till mindre företag 

I lagens förarbeten står uttryckligen att förfarandet till största del skulle komma att bli 

tillämpligt ”… för något större företag”. Det påpekades dock att ett rekonstruktionsbehov 

likväl kunde föreligga hos mindre företag och att uteslutning av någon 

näringsidkarkategori därför inte var aktuellt.
324

 Detta är något olyckligt då övervägande 

antal konkurser avser små företag. Endast några få procent rör företag med mer än 20 

anställda.
325

    

 

 

                                                
320 Lindstrand, J., s. 37 f. 
321 Lennander, G., Gäldenärens kontraktförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, Juridisk 

tidsskrift, 1992/93, s. 324. 
322 Se bl.a. Welamson, L., Mellqvist, M., s. 153, Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, Ny Juridik 3:01, s. 

49 f. och SOU 2001:80, s. 85. 
323 Dir. 2007:29, s. 3 f. 
324

 Prop. 1995/96:5, s. 351. 
325 Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, s. 34. 
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6.4 Tidsödande och kostsamt 

Att i det inledande skedet avgöra vilket förfarande som ska väljas för företaget i fråga är 

inte alltid ett självklart val. Om det senare visar sig att exempelvis en 

företagsrekonstruktion inte kommer kunna slutföras måste enligt gällande regler ett nytt 

insolvensförfarande inledas. Även sådant arbete som rekonstruktören lagt ner måste göras 

om av konkursförvaltaren vilket bland annat leder till att dyrbar tid spills.
326

  

 

I FrekL stadgas att en företagsrekonstruktion från och med dagen från att beslut om denna 

har fattats får pågå i tre månader.
327

 Tanken med en företagsrekonstruktion ska vara att det 

tempotapp och den ekonomiska försämring en konkurs innebär ska undvikas. Kritiker 

menar dock att så inte är fallet. En företagsrekonstruktion tar för lång tid och mynnar ändå 

för det mesta ut i konkurs, då med sämre förutsättningar än tidigare.
328

 Dessutom skapar 

denna långa tidsfrist osäkerhet hos kunder och leverantörer, vilka hellre undviker att 

handla vidare med gäldenären.
329

 

 

Fortsättningsvis riktas kritik mot att ett företagsrekonstruktionsförfarande bär med sig för 

höga kostnader. För en småföretagare med betalningssvårigheter är sådana höga kostnader 

en orimlighet. Även många kreditgivare uppfattar rekonstruktionsförsök som för 

kostsamma. Inte sällan kan kreditgivare säga upp eller motverka ytterligare krediter om 

gäldenären vänder sig till denne för att få hjälp under rekonstruktionsperioden.
330

  

 

6.5 Ansökningsförfarandet 

 

6.5.1 Sent inkomna ansökningar 

Ett väsentligt problem och en av de högst bidragande orsakerna till att många 

företagsrekonstruktioner inte lyckas är att ansökningarna kommer in för sent. En lyckad 

företagsrekonstruktion förutsätter att ansökan görs i sådant skede då det fortfarande finns 

resurser att vidta såväl ekonomiska som övriga åtgärder för att vända trenden.   

Gäldenärsföretaget har vanligtvis drivits med förlustbringande verksamhet under så lång 

tid att stora svårigheter att rekonstruera företaget föreligger.
331

 

                                                
326 Lindstrand, J., s. 38. 
327 4 kap 8 § FrekL. 
328 Konkurs och företagsrekonstruktion – nya tider stundar, s. 20. 
329 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 34. 
330

 Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, s. 34. 
331 Emthén, M., Ds 2003:60, s. 15. 
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6.5.2 Låga krav för att beviljas företagsrekonstruktion 

Trots få ansökningar är de krav som behöver uppfyllas för att en ansökan om 

företagsrekonstruktion ska bifallas huvudsakligen av formell natur. Detta leder till att ett 

förfarande kan inledas trots att det från början kan antas vara förutsättningslöst och en 

konkurs skulle vara fördelaktigare för borgenärerna. Istället kan en rekonstruktion fördröja 

konkursen och under tiden ytterligare försämra borgenärernas ställning. Domstolen ska 

förvisso göra en materiell prövning av utsikterna för att rekonstruktionen kan genomföras 

med ett lyckosamt resultat samt om gäldenären verkligen har för avsikt att genomföra 

rekonstruktionen. Dock är det svårt för domstolen att göra en djupgående analys och 

prognos utifrån det underlag den har tillgång till.
332

 Domstolens utredningsplikt är 

dessutom inte särskilt vidsträckt, det räcker att det inte kan uteslutas att en rekonstruktion 

kan komma att lyckas.
333

 

 

6.6 Borgenärsperspektivet 

 

6.6.1 Samarbete borgenärerna emellan 

När frågor rörande borgenärskollektivet diskuteras är det viktigt att ha i åtanke att 

borgenärerna i sig representerar flera olika typer av intressen. Borgenärer med särskild 

förmånsrätt är intresserade av huruvida deras prioriterade fordring täcks av de ställda 

säkerheterna. För dem med allmän förmånsrätt är frågan vad som finns kvar hos 

gäldenären efter att de prioriterade fordringarna undantagits. Fordringsägare utan 

förmånsrätt brukar oftast få konstatera att de lämnas utan utdelning.
334

 I konkursrätten tar 

bestämmelserna fokus på det exekutiva förfarandet och att borgenärerna ska bli 

tillfredsställda och likabehandlade. I ett rekonstruktionsförfarande har gäldenären 

tillskrivits en mer inflytelserik roll än vid konkursförfaranden men fortfarande återfinns 

många borgenärsinriktade bestämmelser.
335

 Att borgenärerna även vid 

företagsrekonstruktioner sätts i första hand är ett problem, då det blir deras intressen som 

analyseras istället för verksamhetsmässiga förändringar och framtida ekonomiska 

förutsättningar.
336

 

 

                                                
332 Prop. 1995/96:5, s. 177, Dir. 2007:29, s. 2. 
333 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 60. 
334 SOU 2000:62, Ny konkurstillsyn, del I - överväganden och förslag, betänkande av 

Konkurstillsynsutredningen, s. 315. 
335

 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 26 f. 
336 Emthén, M., Ds 2003:60, s. 19 f. 



71 

 

6.6.2 Borgenärernas godkännande 

Som omtalades i stycket ovan har borgenärerna olika intressen vid ett insolvensförfarande. 

Detta leder följaktligen till att vissa borgenärer, företrädesvis de med särskild förmånsrätt, 

inte är särskilt intresserade av om verksamheten rekonstrueras eller ej. Detta till skillnad 

från fordringsinnehavare utan någon förmånsrätt vilka är de som kan vinna på en fortsatt 

driven verksamhet. Undersökningar visar att endast 10 % av borgenärerna vid en 

företagsrekonstruktion aktivt tar del i förfarandet och att en borgenärskommitté endast har 

tillsatts i knappt 8 % av de undersökta fallen.
337

 Om samtliga borgenärer bereds samma 

inflytande och medbestämmande om en kommande rekonstruktion är risken att bristande 

intresse och obefogad ovilja spolierar företagets chanser att lyckas med densamma. 

 

6.7 Gäldenärsperspektivet 

 

6.7.1 Gäldenärens inflytande 

Att gäldenären mister rådigheten över sina tillgångar i ett tidigt stadium främjar inte 

företagares vilja att ansöka om företagsrekonstruktion i ett skede när det egentligen borde 

göras. Kontroll och inflytande är en mycket väsentligt beståndsdel utifrån företagarens 

synvinkel.
338

   

 

6.7.2 Bristande skyddslagstiftning för företagare 

Enligt skuldsaneringslagen
339

 (SksanL
 
) kan en fysisk person med varaktiga och allvarliga 

betalningsproblem beviljas skuldsanering vilket innebär att denne helt eller delvis befrias 

från betalningsansvar för sina skulder. Syftet med lagen är att personer som är svårt 

skuldsatta ska möjliggöras ett drägligare och samhällsnyttigare liv.
340

 En person vars 

skulder härrörs från en aktiv näringsverksamhet omfattas dock inte av dessa bestämmelser 

och en företagare med personligt betalningsansvar, skulderna kan ha sitt ursprung 

exempelvis från en egen firma, handelsbolag eller borgensåtaganden, har ingen möjlighet 

att få dessa avskrivna. Detta kan verka avskräckande för entreprenörer och dessutom göra 

det omöjligt för en företagare att komma tillbaka till näringslivet efter en misslyckad 

satsning.
 341

 

                                                
337 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 89. 
338 Von Seth, W., Ds 2003:60, s. 29 f. 
339 Skuldsaneringslagen (1994:334). 
340 Prop. 1993/94:123 s. 73, SOU 2004:81 s. 56. 
341

 Ström, M., Zackrisson, M., s. 24, 34. Om näringsverksamheten endast är av ringa och enkel beskaffenhet 

faller dock även sådana skulder inom lagens tillämpningsområde. 
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6.8 Domstolarna och rekonstruktören 

 

6.8.1 Domstolarnas kompetens 

I och med att företagsrekonstruktionsförfarandet ställer ökade krav på domstolarnas 

bedömning och då domstolens roll stärkts genom de beslut med företagsekonomiska 

aspekter som måste fattas finns risken att kompetensen inte räcker till. Framför allt 

eftersom dessa förfaranden förekommer mer sällan kan svårigheter att bygga upp en 

ordentlig erfarenhet inom landets domstolar uppstå.
342

 

 

6.8.2 Rekonstruktörens kompetens 

Det utvidgade kompetensområdet som domstolarna ställts inför speglas även av på 

rekonstruktörens arbete. Förfarandets resultat ligger i dennes händer och det är viktigt att 

valet av rekonstruktör sker utifrån kompetens och erfarenhetskrav. Rekonstruktörens arbete 

kan sägas vara mer komplext än konkursförvaltarens då såväl juridiska som affärsmässiga 

fastställanden måste göras.
343

 Företrädare från banksektorn har påpekat att rekonstruktörer 

i många fall inte har haft den insikt och kompetens som krävs att genomföra en 

rekonstruktion och överhuvudtaget inte varit lämplig för uppdraget.
344

 Vidare har 

diskuterats huruvida rekonstruktörens arvode kan regleras. Nuvarande bestämmelser gör 

att rekonstruktören kan fakturera gäldenären utan att detta genom domstolens inblandning 

blir offentligt vilket för det första hämmar priskonkurrensen och för det andra gör det svårt 

för gäldenären att göra en skälighetsbedömning.
345

 

 

6.9 Insolvenslagstiftningens framtid 

 

6.9.1 Företagsrekonstruktionens vara eller inte vara 

Meningarna går isär om det verkligen behövs ett särskilt instrument för 

företagsrekonstruktion. Som beskrivits ovan kan företag på ett effektivt sätt 

verksamhetsrekonstrueras inom konkursförfarandet.
346

 Dock för detta tillvägagångssätt 

med sig en mängd nackdelar. Kapitalförstöring och kompetensförlust är två av de mest 

vanligt förekommande argumenten mot ett sådant förfarande. 

                                                
342 Emthén, M., Ds 2003:60, s. 21 f. 
343 Emthén, M., Ds 2003:60, s. 22 f. 
344 Börjesson, P., J., Ds 2003:60, s. 35. 
345

 Persson, A. H., Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 80. 
346 Se kap 6.2. 
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Även röster om att företagsrekonstruktionsförfarandet skapar obefogade 

konkurrensfördelar har höjts på grund av att företaget under rekonstruktionstiden kan 

fortsätta driva sin verksamhet utan i stort sett några finansieringskostnader. Genom den 

skuldreglering som oftast sker kan företag, som i vissa fall inte ens har förutsättningarna att 

klara sig på marknaden, leva vidare och konkurrera med friska företag.
347

   

 

6.9.2 En ny ”insolvensbalk”348
  

Det kan konstateras att den svenska insolvenslagstiftningen är i behov av förändring. Hur 

man på bästa sätt kan genomföra denna reform är dock inte helt självfallet. Den 

övergripande frågan är den lagtekniska aspekten för att insolvensrätten ska uppvisa klarhet, 

enkelhet och lättillgänglighet. Ska FrekL behållas men samordnas bättre med 

konkursreglerna? Ska reglerna om företagsrekonstruktion integreras med den befintliga 

konkurslagen? Ska samtliga bestämmelser samlas i en ”insolvensbalk”? En uppfattning är 

att det viktiga är att insolvensförfarandet är snabbt, billigt och effektivt och att det inte 

spelar så stor roll hur lagarna placeras, bara det fungerar i praktiken.
349

 Å andra sidan kan 

det i sig vara tekniskt riktigt och effektivt att placera KL och FrekL i anslutning till 

varandra men ”… på samma sätt är det ju logistiskt riktigt och rationellt att lägga akuten 

bredvid bårhuset. Problemet blir bara att man får svårt att få in folk på akuten då…”
350

. 

                                                
347 Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, s. 48 f. 
348 Meningarna om den språkliga aspekten på en eventuell samlad lagstiftning går isär. En åsikt är att 

begreppet ”insolvens” enbart är en övergripande benämning och att den svenska termen ”obestånd” inte bör 

överges. Jag har dock valt att använda begreppet ”insolvensbalk” utan att för den skull vilja ge det en annan 

innebörd än obeståndsbegreppet. Jag anser att ”insolvensbalk” är en mer pedagogisk och modern 

benämning och att det harmoniserar väl med syftet och innehållet för en sådan lagstiftning. 
349

 Konkurs och företagsrekonstruktion – nya tider stundar, s. 21 
350 Konkurs och företagsrekonstruktion – nya tider stundar, s. 23 
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Kapitel 7.  Jämförelser mellan Sverige och Tyskland 

I detta kapitel vill jag kort lämna en redogörelse för hur Tyskland lämpar sig att vara 

jämförelseobjekt till Sverige vid komparativa juridiska och affärsrättsliga frågeställningar. 

 

7.1 Affärsklimat 

Under det senaste århundradet har Sverige och Tyskland utvecklat många likheter vad 

gäller kultur, politik och ekonomi. Båda länderna tillhör den germanska språk- och 

symbolvärlden och till följd av detta kan tydliga paralleller i samhällsstrukturen 

urskiljas.
351

  Tyskland är Sveriges största handelspartner och kontakterna länderna emellan 

är omfattande på många plan.
352

 

 

Av egna erfarenheter kan konstateras att affärsklimatet i Tyskland är mycket likt det 

svenska. Några skillnader kan dock uppmärksammas, framförallt vad gäller 

organisationsstrukturer. De flesta tyska företag har en mycket hierarkisk uppbyggnad och 

den ”platta” organisation med få maktnivåer som kännetecknar många svenska företag är 

inte alls lika utbredd. Detta innebär att stor respekt visas för den som är högre upp på 

stegen och individuella insatser och initiativ uppmuntras inte på samma sätt. Vidare är 

bundenhet till rutiner och arbetsbeskrivningar viktigt. Regler och avtal har stor betydelse 

och hög effektivitet karakteriserar det tyska affärslivet.  

 

På grund av att Tyskland är uppdelat i Bundesländer finns också relativt stora regionala 

politiska skillnader. Detta speglar självklart av sig på affärskulturen och det kan 

förekomma olika byråkratiska normer beroende på var i landet man befinner sig. Jag tycker 

mig dock ha märkt av tendensen att många formella krav och byråkratiska hinder är på väg 

att försvinna. Fler system digitaliseras och register synkroniseras för att underlätta 

administrationen.  

 

7.2 Det juridiska perspektivet 

Även vad gäller de juridiska aspekterna förekommer stora likheter mellan Sverige och 

Tyskland. Den tyska rätten har, liksom den svenska, germanska rötter. Dock har den i 

större utsträckning influerats av den romerska rätten, vilket framförallt blir tydligt då man 

                                                
351 Den kulturella konstruktionen av gemenskaper i moderniseringsprocesser: Sverige och Tyskland i 

jämförelse, Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 1997, http://www2.hu-

berlin.de/gemenskap/inhalt/publikationen/arbeitspapiere/ahe_1a.html, 02.06.2009. 
352 Utrikesdepartementet, http://www.sweden.gov.se/sb/d/5472/a/42526, 02.06.2009. 
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studerar den tyska civilrättens kodifikation Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Där finns en 

tydlig uppdelning av de civilrättsliga anspråken vilket gör att den tyske juristen ofta arbetar 

mer systematiskt och abstrakt än vad den svenske juristen gör.
353

 

 

Den tyska rätten är vidare mer omfattande och detaljerad än vad den svenska rätten är. 

Kanske beror det på att Tysklands befolkning nästan är tio gånger så stor, vilket leder till 

att antal utövare och antal rättsfall blir större till antalet. Det skrivs också mycket mer 

litteratur inom varje rättsområde och man använder sig inte lika mycket av förarbeten som 

i Sverige. Istället finns ett stort antal kommentarer till lagarna och resonemang från rättsfall 

spelar också större betydelse.
354

 

 

Avslutningsvis kan också tilläggas att formkravens betydelse har större innebörd i 

Tyskland än i Sverige. Trots att pacta sunt servanda, det vill säga att muntliga avtal ska 

hållas, även är en princip i Tyskland, är det skriftliga avtal som är rådande praxis. Avtalen 

reglerar ofta samtliga avtalspunkter mycket noggrant och lämnar inte något större utrymme 

för tolkning.  

 

7.3 Slutsats 

Tyskland bör alltså lämpa sig som jämförelseobjekt för Sverige och det enhetliga 

insolvensförfarandets resultat kan antas få ett liknande utfall om likartade regler skulle 

införas i den svenska lagstiftningen. Hänsyn bör tas till att Tyskland är större, sett till 

folkmängd, vilket eventuellt kan spela roll i vissa frågor. Annars är företagarkulturen och 

synen på entreprenörskap den samma.  

                                                
353

 Ek, R., Tysk affärsjuridik – en översikt, Norstedts Juridik AB, Göteborg 2000, s. 25.  
354 Ek, R., s. 25. 
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Kapitel 8.  Reformens resultat i Tyskland 

I det kommande kapitlet ämnar jag redogöra för vad jag har kommit fram till i min 

utredning av den tyska enhetliga insolvensordningens funktion i praktiken samt lyfta fram 

såväl de punkter där problem fortfarande består som belysa områden där nya problem har 

uppkommit.  

 

8.1 Insolvensreformen i Tyskland – 10 år senare 

Tio år har gått sedan insolvensreformen genomfördes i Tyskland och dess yttringar och 

resultat i praktiken kan börja konstateras och analyseras med relativt stor tillförlitlighet. 

Med reformen följde vissa vägval som den tyska rätten var helt obekant med, exempelvis 

restskuldsaneringen och insolvensplanen. Efter en sådan omvälvande reform var det därför 

inte helt oväntat att ett visst anpassningsbehov var nödvändigt, detta skedde också såväl 

innan lagen trädde i kraft (inte mindre än nio gånger!) som efteråt.  

 

Målet med det nya systemet var att fjärma sig från den traditionella konkursrätten med dess 

karaktär av institut för skuldbördeansamling och istället influeras av den angloamerikanska 

modellen. Företag skulle beredas större möjligheter att undkomma likvidation vid 

betalningssvårigheter och istället skulle ett rekonstruktionsförfarande kunna rädda 

företaget och få det lönsamt igen.
355

 Förväntningarna på den nya lagen var höga men efter 

det gångna decenniet kan konstateras att InsO inte kunnat uppfylla sitt huvudsakliga syfte, 

att driva vidare företag som hamnat i kris. I Tyskland är det knappa 1 % av företagen som 

lyckas rädda sig ur insolvensförfarandet med en insolvensplan medan kvoten för det 

liknande systemet i USA är närmare 30 %.
356

 Vari ligger då svagheterna och på vilket sätt 

har InsO påverkat den insolvensrättsliga utvecklingen?     

 

 

 

 

 

 

 

                                                
355 Anton, T., Fortführungsquoten im neuen Insolvenzrecht – Bewertung und Ausblick, ZInsO - Zeitschrift 

für das gesamte Insolvenzrecht, ZAP Verlag LexisNexis, Münster 2009, årgång 12, nr 12, s. 506. 
356 Anton, T., s. 507.  
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8.1.1 Statistik efter reformen 

 

 

Källa: Statistisches Bundesamt 

 

Källa: Schultze & Braun, schubra.de 

 

Som kan utläsas i diagrammen ovan har antalet inledda insolvensförfaranden efter 

reformen ökat och är nu fler än de som avslås på grund av bristande täckning av 

insolvenskostnader. År 2001 skedde överlappningen och antalet avslagna 

insolvensförfaranden har minskat från ca 17 000 till knappa 8 000 sedan dess. Antalet 

inledda insolvensförfaranden har sedan år 2002 legat mellan 20 – 25 000. Antagna 

insolvensplaner har också ökat i antal och nådde under år 2007 nästan 280, vilket också är 

det högst noterade antalet under mätperioden. 
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8.1.2 Det enhetliga insolvensförfarandets styrkor och svagheter 

 

8.1.2.1 Den lagtekniska aspekten 

Den övergripande frågan som både Tyskland och Sverige ställdes respektive ställs inför är 

insolvenslagstiftningens tekniska utformning. Att lagstiftningens gestaltning och 

uppbyggnad tillmäts stor betydelse är lätt att konstatera efter att ha studerat diskussioner 

och överväganden som föranledde insolvensreformen i Tyskland. Även om de materiella 

reglerna även de har genomgått omfattande förändringar är ändå den mest påtagliga 

skillnaden det nya enhetliga förfarandet. Förhoppningen bakom denna valda lösning var att 

minska det övertag som konkursförfarandet hade skaffat sig genom att sammanföra och 

likställa likvidationsalternativet med möjligheten att driva verksamheten vidare med hjälp 

av ett rekonstruktionsförfarande. De psykologiska aspekterna i och med ett enhetligt 

förfarande är inte heller att underskatta. Genom att lagstiftningen ställer upp ett enda 

förfarande med olika valmöjligheter skulle rekonstruktionsalternativet göras mer attraktivt. 

Tanken var också att det skulle bli lättare att få företag att ansöka om insolvens då en sådan 

ansökan inte längre innebär att verksamheten måste upphöra. 

 

Tyskland valde alltså alternativet där konkursreglerna och bestämmelserna om ackord 

samlades i en enda lag. För det första innebar detta att själva rekonstruktionsförfarandet i 

sig uppkom som ett nytt institut i den tyska insolvensrätten samt att ett insolvensförfarande 

numera kom att innefatta såväl likvidation som möjligheten att fortsätta bedriva 

verksamheten. Innan det slutgiltiga beslutet fattades övervägde den tyska lagstiftaren att 

inom ett enhetligt förfarande ändå skilja reglerna om konkurs- och 

rekonstruktionsförfarandena åt.
357

 Detta ansågs dock inte vara det bästa alternativet då 

syftet med att få rekonstruktionsförfarandet helt likställt med likvidationsförfarandet i det 

fallet inte kunde anses ha kompletta förutsättningar att uppfyllas. Det enhetliga förfarandet 

ska effektivisera insolvensrättstillämpningen på flera plan och tillgodose flera intressen. 

Det huvudsakliga målet med insolvensrätten är att förverkliga ansvar och det ska ske på det 

sätt som ger bästa möjliga utfall. Genom att med lagstiftningen ge möjlighet och rättsliga 

instrument för att kunna göra en snabb och rättvisande bedömning av ett företag i kris ska 

bästa möjliga förfarande kunna väljas där såväl borgenärernas ställning kan stärkas och 

ekonomiska värden räddas. Valet av förfarande ska inte fattas på bristfälliga underlag eller 

grunder utan först då en överblick av det ekonomiska läget har skaffats och 

                                                
357 BT-Drucks. 12/2443, s. 83. 
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förutsättningarna utretts ordentligt.  I enlighet med effektivitetskravet ska det också vara 

smidigt att byta mellan de olika förfarandena när förutsättningar ändras eller tillkommer 

vilket tidigare var kostsamt och tidsödande. 

 

Problemet med den enhetliga insolvensordningen i Tyskland har blivit att den i praktiken 

inte upplevs som enhetlig.
358

 Enligt praktiker har lagarna i stort sett bara slagits ihop utan 

att samordnas ordentligt och tillvägagångssättet vid ett insolvensförfarande liknar i stort 

sett det som förekom innan reformen. Även betydande tillämpningssvårigheter har 

uppstått. För det första är den dogmatiska inordningen defekt då insolvenslagstiftningen 

skulle behöva knytas starkare till BGB och den civilrättsliga ordningen. Då lagen fungerar 

som en ramlagstiftning har det blivit svårt att utläsa rättsföljderna vilket leder till en 

bristande rättssäkerhet då tillämparna är osäkra på vad som gäller. För det andra har 

regelverket i sig blivit komplext och svåröverskådligt. Fortfarande är det konkurs och 

likvidation som ses som det främsta alternativet och en rekonstruktion övervägs sällan. 

Dock kan sägas att en mellanväg utkristalliserats. Förfarandet enligt KO som var mer 

inriktat på att ”slå sönder” ekonomiska värden har ersatts av en ordning där försäljning av 

hela eller delar av verksamheten eftersträvas. Detta innebär att trots att rekonstruktioner av 

företag knappast används, tenderar ekonomiska värden att bibehållas bättre nu är tidigare.  

 

8.1.2.2 Ansökningsförutsättningar och effektivitet under förfarandet 

Problemet med att många företag ansöker om ett insolvensförfarande för sent försökte den 

tyska lagstiftaren lösa med hjälp av flertalet åtgärder. En ny insolvensgrund, lägre krav på 

själva ansökningen och vilka kostnader som måste kunna täckas för att förfarandet 

överhuvudtaget ska öppnas är några av dem. Varför strävan för att fler förfaranden ska 

inledas uppträder, är för att ett ordnat förfarande motverkar missbruk och manipulationer 

av företagets förmögenhet vilket i sin tur ska säkerställa grundsatsen om att konkurs ska 

förverkliga ansvar och principen om borgenärernas likabehandling.  

 

Ytterligare ett steg i att inte avskräcka företag från insolvensansökning i ett tidigt skede är 

möjligheten till egenförvaltning. Att förlora kontrollen över sin verksamhet är inte något 

som en företagsledare ser fram emot, utan snarare försöker undvika i längsta möjliga mån i 

hopp om att problemen ska lösas. Om insolvensansökan görs av en borgenär har denne 

                                                
358 Samtal med RA Dr. Bürk LL.M, advokatbyrån Heuking Kühn Lüer Wojtek, München 16 april 2009 och 

RA Roland Sterr, advokatbyrån Gleiss Lutz, München 28 april 2009. 
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vetorätt gentemot en eventuell egenförvaltning, denna regel ska fungera som ett incitament 

för att gäldenären själv tidigt ska ansöka för att inte gå miste om möjligheten att behålla 

rådigheten under förfarandet. Det faktum att många företagsledare är oförmögna att 

upptäcka eller inte vill kännas vid företagets problem förrän de är långt framskridna har 

lagstiftaren också försökt avhjälpa genom att lägga ett större personligt ansvar på 

styrelseledamöter och företagsledare samt utvidga sanktionerna för att en insolvensansökan 

görs i rätt tid. 

 

Åtgärder för att effektivisera själva förfarandet består framförallt i försök till kortare 

handläggningstider hos domstolen. En förberedande förvaltare beställs direkt efter att 

ansökan inkommit för att åtgärder snabbt ska kunna sättas in vilka kan hejda eller till och 

med vända den negativa utvecklingen. Oavsett vilket förfarande som sedan väljs, då oftast 

på grundval av vad förvaltaren utredning resulterat i, övergår den förberedande 

förvaltarens uppdrag till ordinarie insolvensförvaltare vilket gör att det inte krävs nya 

inarbetningstider och dyrbar tid kan på så sätt sparas in.   

 

Fortfarande avslås ca 50 % av alla insolvensansökningar på grund av att massan inte täcker 

insolvenskostnaderna men trenden har dock varit nedåtgående under den aktuella perioden. 

Det ökade antalet inledda förfaranden torde bero på de sänkta kraven för vilka kostnader 

som måste täckas. Fortsättningsvis har den nya insolvensgrunden i praktiken knappast fått 

någon betydelse. Den är nämligen svår att både tillämpa och definiera då det råder oklarhet 

kring när hotande betalningsförmåga egentligen inträder. Enligt praktiker har det bara 

bidragit till att komplicera regelverket ytterligare. Dessutom krävs godkännande av 

samtliga bolagsmän för att företagsledaren ska kunna ansöka om insolvens med den nya 

insolvensgrunden som underlag. Detta godkännande är oftast svårt att inhämta då 

bolagsmännens ställning oftast kraftigt försämras om ett insolvensförfarande inleds. Inte 

heller möjligheten till egenförvaltning har funnit någon förankring i praktiken. En risk som 

sågs med att den avskräckande åtgärden att förlora rådigheten över tillgångarna 

avskaffades var att företag på felaktiga grunder tidigt skulle träda in insolvensförfarandet, 

det vill säga enbart för att erhålla utmätningsskydd. Någon sådan tendens har man dock 

inte upptäckt, istället förekommer egenförvaltning mycket sällan då borgenärerna ofta inte 

sätter någon större tilltro till gäldenärens förmåga att sköta företaget i fortsättningen då 

flertalet företagskriser har sin grund i att denne misskött sitt uppdrag.  
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Den förberedande förvaltarens uppgifter fyller sitt syfte relativt väl och i de flesta fall är 

det så att denne övergår till att bli den ordinarie insolvensförvaltaren. I och med att en 

tremånaders lönegaranti utgår har också förutsättningarna för förvaltarens arbete med att 

förbereda ett eventuellt rekonstruktionsförfarande underlättats under denna period. Ett 

problem ligger dock i att den förberedande förvaltaren i mycket få fall menar att ett 

insolvensförfarande inte behöver inledas överhuvudtaget, då detta skulle innebära mindre 

betalt för denne, även då företaget genom vissa åtgärder skulle kunna lösa problemen på 

egen hand. Detta faktum innebär således en nackdel för företaget i och med högre 

kostnader.  

 

8.1.2.3 Kompetens hos domstol och förvaltare 

Domstolen och förvaltaren har en mycket viktig roll i insolvensförfarandet. Deras 

ansvarsområde omfattar såväl affärsrättsliga som marknadsekonomiska beslut och 

överväganden. Tyskland hade redan innan reformen bestämmelser som gav möjligheter att 

centralisera och samla insolvensförfaranden till färre antal domstolar, men denna möjlighet 

utnyttjades inte i tillräcklig mån. I och med reformen skärptes dessa föreskrifter och 

numera ska insolvensärenden enbart handläggas i de domstolar som också har en högre 

instans i sitt område. På så sätt vill man uppnå en högre kontinuitet och frekvens av 

insolvensförfaranden hos domstolarna vilket ger större erfarenhet och bredare kunskap 

utspritt på färre domare. Resultaten efter försöken att centralisera insolvensförfarandena 

har dock inte visats sig vara tillräckliga. Det är fortfarande många domstolar som bara 

sporadiskt kommer i kontakt med insolvensärenden och det föreligger fortfarande bristande 

kompetens hos domarna framförallt beroende på att de ofta växlar rättsområde. Som en 

följd av detta krävs ofta expertutlåtanden och hjälp av andra sakkunniga personer på 

området vilket leder till såväl högre kostnader som längre handläggningstider. Vad gäller 

insolvensförvaltarna är det på grund av reglernas utformning och osäkerhet kring 

tillämpningen som gör att flertalet förvaltare fortfarande väljer att likvidera företaget då det 

känns säkrare och tryggare. I och med att det råder ovisshet kring bland annat 

ansvarsreglerna vågar inte förvaltarna använda sig fullt ut av det nya regelsystemet. Men 

materiella brister i lagen är inte hela sanningen. Det krävs också en annan inställning och 

medvetenhet om hur och när ett rekonstruktionsförfarande är att föredra. Detta har redan 

skymtats på vissa håll då det börjar bli eftertraktat att få gott rykte som 

företagsrekonstruktör då detta genererar fler och bättre uppdrag då domstolarna gärna 

tillsätter de förvaltare som lyckats med flest rekonstruktioner.  
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8.1.2.4 Insolvensplanen 

Möjligheten att reglera insolvensförfarandet i en insolvensplan har sin förankring i det 

amerikanska Chapter 11-förfarandet som i USA, vilket också nämndes ovan, har fungerat 

mycket bra. Syftet med insolvensplanen är att borgenärerna ska få ökat inflytande och bli 

delaktiga i insolvensförfarandets utformning. Lagstiftarens målsättning var att 5-10 % av 

alla insolvensförfaranden skulle inbegripa en insolvensplan. Efter 10 år kan det konstateras 

att kvoten är knappt 1 %. De flesta domstolar har alltså aldrig kommit i kontakt med en 

insolvensplan.
359

 Orsakerna är flera. För det första är det svårt att dela in borgenärerna i 

grupper så att dessa blir belåtna med kategoriseringen. För det andra förekommer trots 

reglernas utformning ofta blockader från borgenärer vilket gör att insolvensplanen inte kan 

godkännas.  

 

Den vidsträckta borgenärsautonomin i anledning av upprättandet av insolvensplanen har 

visat sig resultera i ett relativt krångligt och sällan lyckat tillvägagångssätt. Det tar lång tid 

för borgenärerna att enas, vilket gör insolvensplanen till ett tidsödande och ineffektivt 

moment. Detta i samband med att reglerna kring innehåll och genomförande är relativt 

vaga, vilket har sin förklaring i ramlagstiftningens karaktär, gör att tillämparna drar sig för 

att välja denna väg. Dessutom signalerade domstolarna, i alla fall under de första åren efter 

att InsO trätt i kraft, att insolvensplanen enbart var ett störande och besvärligt inslag för 

rättstillämparna vilket gjorde att insolvensförvaltarna än mindre blev uppmuntrade att 

nyttja detta nya verktyg.
360

 Ytterligare en bidragande orsak är de förhöjda riskfaktorerna 

som inträder vid ett saneringsförfarande till skillnad från vid ett likvidationsförfarande. För 

en lyckad rekonstruktion krävs mycket arbete och skicklighet på många plan, där stort 

ansvar ligger på insolvensförvaltaren.  

 

I praktiken domineras insolvensplansförfaranden av färdiga modeller vilka i sig är mycket 

komplicerade och omfångsrika med mycket detaljerade verksamhetsberättelser och 

räkenskapsunderlag. Dessa modellers utformning kan ha en avskräckande verkan, 

framförallt när det gäller tillämpandet hos mindre företag.
361

  

 

 

                                                
359 Hingerl, J., Richterliche Begleitung des Insolvenzplans – Eine Betrachtung de lege lata und ferenda, 

Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht, ZAP Verlag LexisNexis, Münster 2009, årgång 12, nr 17, s. 759. 
360 Hingerl, J., s. 759 f. 
361

 Bilgery, W., Der schlanke Insolvenzplan, Die deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht, 

Heft 8, XX 2001, s. 316 f. 
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8.1.2.5 Borgenärernas inflytande och likabehandling 

Reglerna om borgenärernas möjligheter att påverka utformningen och tillvägagångssätten 

under ett insolvensförfarande ska väga upp att de vid inledandet av detsamma mister 

möjligheterna till enskilda utmätningsförsök hos gäldenären. Det är viktigt att göra en 

distinktion mellan enskilda borgenärer och borgenärer som kollektiv när man behandlar 

frågor angående inflytande och likabehandling. För att insolvensrättens funktion som 

”fredsmäklare” ska uppfyllas krävs det dock att borgenärerna har tillräckligt stora 

möjligheter att påverka och därför var också en av reformens grundläggande målsättningar 

att stärka borgenärernas ställning. Tanken var att de borgenärer som enligt tidigare rätt inte 

hade något inflytande på förfarandet skulle inkluderas, framförallt eftersom borgenärer 

utan säkerheter och med oprioriterade fordringar ofta har lika stort intresse som gäldenären 

av att försöka driva vidare verksamheten. De borgenärer med säkerheter i gäldenärens 

förmögenhet tenderar inte vara lika måna om att uppnå en sanering utan ser hellre att de 

snarast får betalt för sina fordringar. Borgenärernas stärkta ställning syns framförallt inom 

två områden, nämligen genom intensifierad yttranderätt och inflytandet på utformningen 

av insolvensplanen. InsO har för avsikt att ställa upp ramar inom vilka borgenärerna är fria 

att besluta om de flesta frågor då sådana ekonomiska avgöranden främst ska fattas av 

aktörerna på marknaden och inte av en domstol. Domstolen ska istället fungera som en 

övervakande instans för att detta sker inom tillåtna gränser. 

 

För att en större rättvisa ska uppnås vid fördelningen har å ena sidan vissa prioriterade 

fordringar förlorat sin förmånsrätt och å andra sidan fordringar tillkommit som kan göras 

gällande i likvidationsförfarandet. Genom detta ska intresset ökas hos borgenärerna att 

aktivt delta i insolvensförfarandet och den fördelningsbara förmögenheten fördelas på ett 

jämnare och rättvisare sätt. 

 

8.1.2.6 Gäldenärens inflytande 

Även gäldenärens ställning har stärkts genom ikraftträdandet av InsO. Tanken bakom hela 

rekonstruktionsförfarandet är att gäldenären kommer mer i fokus då det följaktligen är 

dennes verksamhet som ska drivas vidare och det kräver naturligtvis ett högre engagemang 

från gäldenärens sida än vid ett likvidationsförfarande. Framförallt märks gäldenärens 

centrala roll genom att möjligheten till egenförvaltning numera är ett inslag i den tyska 

insolvensrätten.  
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8.1.2.7 Skuldavskrivning 

De nya skuldavskrivningsbestämmelserna omfattar även fysiska personer som utövat 

näringsverksamhet och ska möjliggöra för företagare att få en så kallad ”fresh start” efter 

att denne på grund av ett genomfört insolvensförfarande erhållit stora skulder. Trots att det 

kan tyckas att det enbart är gäldenären som gynnas av skuldavskrivningen har lagstiftaren 

emellertid haft borgenärernas intresse i åtanke. Genom att gäldenären förbinder sig att följa 

den upprättade skuldavskrivningsplanen ska denne motiveras till möjligheten att komma 

tillbaka till näringslivet och därmed också undanhålla sig från att skaffa inkomster utanför 

samhällets ramar vilket ökar borgenärernas chans till högre utdelning.  

 

Kritik har dock riktats mot att det är för lätt att missbruka skuldavskrivningsreglerna och 

att även de gäldenärer som egentligen inte uppfyller kraven för att erhålla skuldavskrivning 

drar nytta av dessa bestämmelser. Vidare menas att borgenärerna erhåller sämre utdelning 

med den i lagen reglerade skuldavskrivningen än med den tidigare bestående 

utdelningsrätten, då det var flexiblare att utforma överrenskommelser.
362

     

 

                                                
362 Trendelenburg, H., Restschuldbefreiung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2000, s. 279. 
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Kapitel 9.  Analys 

Med beaktande av resultaten i Tyskland diskuterar jag i detta kapitel vilka möjliga 

lösningar lagstiftaren i Sverige kan välja på i sitt arbete att reformera den svenska 

insolvensrätten.  De områden som jag har valt att koncentrera min analys kring är de frågor 

som har avgörande betydelse för hur effektivt och rättssäkert insolvensrätten fungerar med 

avseende på tillvaratagandet av olika intressen. Även innehållet i vissa särskilda 

bestämmelser som jag anser har stor betydelse för insolvensrättens effektivitet behandlas. 

 

9.1 Ett nytt synsätt på insolvens 

Som jag nämnde i inledningskapitlet har synen på insolvens förändrats under åren. Det 

tidigare så skambelagda konkursbegreppet har blivit en del av det ekonomiska systemet 

och ett mer accepterat förfarande. I och med att fler entreprenörer vågar satsa på att 

utveckla sina affärsidéer och satsa tid och pengar i företagsprojekt följer också flera 

misslyckanden. För att denna vilja att starta företag inte ska reduceras på grund av att 

följderna av ett misslyckande för entreprenören är så pass fatala, har lagstiftningen också 

förändrats för att uppmuntra och underlätta företagande. Insolvensens samhällsekonomiska 

perspektiv har tillkommit på senare tid. Det har uppmärksammats att en konkurs ibland 

kanske inte är det mest gynnsamma alternativet, då denna inte sällan slår sönder stora 

ekonomiska värden, framförallt vad gäller immateriella värden och arbetstillfällen och 

detta i ett större perspektiv ofta går ut över samhället.  

 

Att rekonstruera ett företag kan i många fall vara en bättre lösning om förutsättningarna 

föreligger. I mitt arbete med denna uppsats har jag dock kunnat konstatera att institutet 

företagsrekonstruktion, varken i Sverige eller i Tyskland, har använts i den utsträckning 

som det var tänkt och orsakerna till detta är flera. I Tyskland hoppades man underlätta 

tillämpningen av rekonstruktionsförfarandet genom att inte skilja dessa regler från 

konkursreglerna utan skapa ett enhetligt system. Frågan är dock om en reform av 

insolvenslagstiftningen verkligen kan undanröja de problem som finns på det 

insolvensrättsliga området. Är det strukturen på lagstiftningen som försvårar tillämpningen 

av de insolvensrättsliga bestämmelserna och är det pågrund av att reglerna om 

företagsrekonstruktion är undermåliga som gör att de inte används?  

 

För att berättiga att införandet av en lag används som ett hjälpmedel för att lösa ett 

samhällsproblem, måste problemet identifieras ordentligt för att det ska kunna konstateras 
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om det går att lösa lagstiftningsvägen. Enligt min mening är insolvensrätten ett av de 

rättsområdena där sociala influenser och samhällsstrukturen i väldigt hög grad påverkar 

hur lagstiftningen används och tolkas. Trots att synen på misslyckanden i affärslivet har 

förändrats har betalningssvårigheter och allt som är kopplat till detta fortfarande en negativ 

klang. Det finns fortfarande psykiska spärrar som gör att det är svårt för ett företag under 

ett insolvensförfarande att fungera som vanligt och lyckas genomdriva affärer med sina 

handelsparter vilket självklart försvårar genomförandet av en rekonstruktion. Nedan 

diskuterar jag kort omkring de olika perspektiven i insolvensrätten vars betydelse och 

samordning är viktig att vara medveten om i den kommande analysen.  

 

9.2 Perspektiven i insolvensrätten 

Inte ens den bästa insolvensrättslagstiftning kan ändra förutsättningarna på den 

ekonomiska marknaden eller undanskaffa orsaker till att företag går i konkurs. Däremot 

kan den ställa upp regler så att skuldregleringen i samhället blir så rättvis och rättssäker 

som möjligt. Den ska underlätta förfaranden och val som en företagare i kris ställs inför så 

att så många intressen som möjligt tillgodoses och se till att det tillvägagångssätt som är 

mest gynnsamt också har förutsättningar att genomföras. När det ekonomiska perspektivet 

behandlas inom insolvensrätten och när lagstiftaren försöker anpassa lagstiftningen till att 

vara samhällsekonomiskt gynnsam vill jag dock påpeka att det är viktigt att inte glömma 

bort insolvensrättens grundtanke, det vill säga att borgenärernas intresse alltid måste 

komma i första hand. Det är borgenärerna som bär risken vid gäldenärens insolvens och 

det är viktigt att de får igen så mycket som möjligt av sina fordringar.  

 

Men möjligen kan det sägas att varje insolvens egentligen är en för mycket. De 

ekonomiska värden som förstörs genom en konkurs slår hårt såväl mot borgenärer, 

gäldenärer och samhället. Framförallt i tider av kris räcker kanske inte argumentet att 

marknaden måste saneras på företag som inte klarar det hårda företagsklimatet. Under 

vissa förhållanden kan det krävas underlättande lagreglerade åtgärder för att företag med 

överlevnadspotential ska kunna hålla sig kvar på marknaden och ur ett ekonomiskt 

perspektiv är en sanering generellt fördelaktigare så länge som företaget kan antas vara i 

det läge att det efter en lyckad rekonstruktion åter kan få ett positivt kassaflöde. Vidare kan 

ett rekonstruktionsförfarande enligt min uppfattning åstadkomma ett rättvisare 

fördelningssystem än vad ett konkursförfarande kan göra. Det jag åsyftar med detta 

påstående är att prioriterade borgenärer på bekostnad av de oprioriterade får övervägande 
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del av behållningen i en konkurs medan de oprioriterade fordringarna genom ett 

rekonstruktionsförfarande får möjlighet att bli tillgodosedda i en större utsträckning. Jag 

återkommer med en utförligare diskussion kring borgenärernas likabehandling nedan.
363

 

Sammanfattningsvis anser jag att det, såtillvida borgenärernas ställning inte försämras, 

därför är berättigat av lagstiftaren att försöka styra utfallet åt det håll där flest intressen går 

att ta hänsyn till. Detta innebär inte att gäldenärens intressen eller 

rekonstruktionsförfarandet i lagstiftningen på något sätt ska ges företräde men jag menar 

att det ska kunna ges incitament och fullständiga möjligheter för ett sådant 

tillvägagångssätt när förutsättningarna föreligger. 

 

9.3 Den svenska insolvensrätten - de lege ferenda 

Svensk insolvensrätt står nu inför ett vägskäl vad gäller reformarbetet med 

insolvenslagstiftningen. Såväl de formella som de materiella bristerna jag redogjort för i 

tidigare kapitel måste åtgärdas men frågan är hur man ska gå tillväga för att få ett så enkelt 

och effektivt system som möjligt. I följande avsnitt ämnar jag argumentera och redogöra 

för mina ståndpunkter i dessa frågor. Den övergripande lagtekniska aspekten inleder 

avsnittet för att sedan följas av de specifika frågeställningarna. Avslutningsvis återfinns 

sammanfattande slutsatser. 

 

9.3.1 Den lagtekniska aspekten 

Vissa röster har höjts för att lagstadgade bestämmelser vad gäller företagsrekonstruktion 

inte behövs överhuvudtaget. En del menar att konkursinstitutet räcker gott till att använda 

för ”indirekt” rekonstruktion av företag.
364

 Andra påpekar vidare att överrenskommelser 

utan inblandning av domstol, så kallade underhandsackord, fungerar som ett bra 

saneringsverktyg. Jag skulle vilja inleda detta stycke med att bemöta dessa påståenden.  

 

Att använda konkursen som en saneringsåtgärd anser jag inte är ett förfarande som tillhör 

en modern insolvensrätt. För det första är ett sådant tillvägagångssätt inte sällan i 

gränslandet till så kallade planerade konkurser, vilka under vissa förutsättningar inte är 

godtagna av rättsordningen utan klassas som brottsliga. Även när ”indirekta” konkurser 

företas inom lagens ramar leder det till min andra synpunkt i frågan. När ett företag saneras 

på detta sätt och därmed slipper sina skulder, drivs vidare på samma sätt som tidigare, 

dessutom ofta med samma ägare, kan självklart förfarandets rättviseaspekt ifrågasättas. 

                                                
363

 Se 9.3.7. 
364 Se även 1.1. 
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Gentemot andra företag tycker jag att detta kan ses som en otillbörlig konkurrensfördel, 

framförallt när det är så svårt att bedöma om konkursen har skett på riktiga premisser. 

Dessutom kan företag som ur ett samhällsekonomsikt perspektiv inte är lönsamma hålla sig 

kvar på marknaden. 

 

Att använda sig av överrenskommelser utan domstolens inblandning skulle förvisso kunna 

vara ett alternativ. Gäldenären skulle alltså själv ta hand om överrenskommelser med sina 

borgenärer för att klara att bedriva verksamheten vidare i anledning av 

betalningssvårigheter, exempelvis genom att avtala om betalningsanstånd eller 

nedsättningar av fordringar. Kostnaderna skulle antagligen bli lägre och eventuellt skulle 

även tidsåtgången minska då domstolens handläggningstider undviks. Problemen med 

denna lösning torde dock rent praktiskt vara flera till antalet. För det första är det 

antagligen inte helt problemfritt för en gäldenär, framförallt i de fall där många borgenärer 

är berörda, att överhuvudtaget samla samtliga borgenärer för förhandlingar. Såväl praktiska 

som logistiska hinder skulle kunna komma att föreligga. För det andra kan antas att det är 

mer regel än undantag att intressekonflikter uppstår i dessa förhandlingar. Detta leder i sin 

tur att försöken misslyckas och det istället, likt en misslyckad företagsrekonstruktion, leder 

till att förutsättningarna för en lyckad konkurs minskar. Genom ett lagstadgat förfarande 

kan motstridiga borgenärer tvingas till vissa åtgärder, självklart då det finns belägg för att 

ett sådant tillvägagångssätt inte skadar borgenärer, vilket i det längre perspektivet kan 

gynna fler intressen. Min ståndpunkt är alltså att ett lagreglerat förfarande vad gäller 

företagsrekonstruktioner absolut måste finnas. Jag utgår således från detta och i mitt 

kommande resonemang utreder jag lösningarna som där finns att tillgå. 

 

Till skillnad från Tyskland, innan insolvensrättsreformen, finns det i Sverige redan en 

företagsrekonstruktionslag. Det faktumet förändrar dock inte den lagtekniska 

problematiken i sig. I stort sett finns det tre vägar att välja på i frågan om den framtida 

gestaltningen av insolvenslagstiftningen. Det första alternativet är att de båda lagarna 

behålls skilda åt men att FrekL samordnas bättre med konkurslagen för att göra 

tillämpningen av denna enklare. Det andra alternativet är att reglerna om 

företagsrekonstruktion implementeras i KL för att på så sätt uppnå en större jämlikhet 

mellan lagarna. Det tredje alternativet är det som Tyskland tillämpat, det vill säga skapa ett 

helt nytt forum för samtliga insolvensrättsliga regler. I Sveriges fall skulle det innebära att 

en slags insolvensbalk bildas. Som med lagstiftningar på alla rättsområden måste det 
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övergripande målet vara att lagen ska uppvisa klarhet, enkelhet och lättillgänglighet. 

Insolvenslagstiftningens bestämmelser omfattar och tillämpas av såväl stora företag med 

egna jurister som den lilla företagaren utan större kunskaper inom juridik och en stor del av 

kritiken som riktats mot den nuvarande ordningen är just den att ändringar krävs för att 

anpassa lagstiftningen till mindre företag.  

 

Möjligheten att även fortsättningsvis behålla båda lagarna men att samordna dessa bättre 

anser jag inte lämna tillräckligt utrymme för att komma tillrätta med de problem som finns 

idag. Framförallt problematiken med att på ett smidigt sätt kunna byta förfarande under 

dess pågående kan inte lösas bättre än i dagsläget och avståndet lagarna emellan blir svårt 

att reducera. Att ta in reglerna om företagsrekonstruktion i KL är i så fall ett bättre 

alternativ. Jag ställer mig dock tveksam till om detta gynnar rekonstruktionsförfarandet då 

detta i stället blir en del av konkursreglerna och konkurs således kommer ses som det 

huvudsakliga förfarandet även fortsättningsvis. Den tredje lösningen att förena 

insolvensbestämmelserna på ett och samma ställe är det alternativ som är mest omvälvande 

men också det som jag menar ger största möjligheterna till förändring och nytänkande 

inom insolvensrätten. Problemet som uppstod i Tyskland med att regelverket i sig blev för 

komplext och svårtillämpat tror jag inte kommer ske i samma omfattning i Sverige på 

grund av att den svenska lagstiftningen generellt sett inte är lika omfattande och detaljerad 

som den tyska. Dessutom kan en svensk insolvensbalk fungera bättre fristående än vad 

InsO gör då denna på grund av det tyska rättssystemets konstruktion har en stark 

anknytning till BGB. Det är dock viktigt att ha enkelhets- och lättillgänglighetskravet i 

åtanke vid systematikutvecklingen av bestämmelserna kring ett enhetligt förfarande så att 

det inte blir svårhanterligt.   

 

I och med ett enhetligt förfarande skapas möjlighet att effektivisera insolvensförfarandet 

både tids- och kostnadsmässigt. För det första kan ett förfarande inledas utan att val har 

skett mellan konkurs och företagsrekonstruktion. Detta gör att det snabbare går att skaffa 

en överblick över den ekonomiska situationen och därefter bestämma vilka förutsättningar 

verksamheten har. Vidare kan val av tillvägagångssätt ändras på ett smidigare sätt utan att 

onödig tid förflyter för att ett förfarande först måste avslutas och sedan ansökas om ett nytt. 

Ett enhetligt förfarande gör också att en företagsrekonstruktion endast inleds när 

förutsättningarna enligt förvaltaren verkligen föreligger samt att den kunskap förvaltaren 
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skaffar sig, inte går förlorad om ett byte av tillvägagångssätt sker. Då kommer man relativt 

enkelt tillrätta med att kraven för en företagsrekonstruktionsansökan är för låga. 

Sammantaget torde detta minska kostnaderna för både borgenärerna och samhället. Även 

för mindre företag är ett sådant upplägg smidigare eftersom marginalerna oftast är små till 

att ha råd med kostnader som uppstår i anslutning till ansökan. Ytterligare en fördel med 

det enhetliga förfarandet är att det skulle gå att undanskaffa problemen som idag uppstår 

genom att det föreligger incitament att välja det ena alternativet framför det andra. Dessa 

avgöranden sker vanligtvis med beaktande av gäldenärens egna intressen, inte 

borgenärernas eller samhällets. Jag åsyftar bland annat att det i en enhetlig lagstiftning på 

ett enklare sätt går att samordna reglerna för hur gäldenärens avtal ska behandlas samt 

vilket inflytande och skyddsregleringar borgenärerna ska tillmätas. 

 

Avslutningsvis vill jag kort behandla de psykologiska aspekterna kring en eventuellt ny 

sammansättning av insolvenslagstiftningen. De tyska praktiker jag samtalat med, uttryckte 

att det var möjligt att konkursen tog överhand i det enhetliga insolvensförfarandet och att 

rekonstruktionen på så sätt fick en underordnad betydelse. De menade att det kanske skulle 

vara mer attraktivt att ha reglerna om företagsrekonstruktion i en egen lag. Konstateras kan 

då att så har det sett ut i Sverige sedan tillkomsten av FrekL och en särskiljning av lagarna 

leder uppenbarligen inte till att användningsfrekvensen av rekonstruktioner blir högre. 

Advokaten Guy Lofalk, som utsågs till rekonstruktör för SAAB Automobile AB år 2009, 

uttrycker i en artikel att det kan bli ännu svårare att få företagare att ansöka om 

företagsrekonstruktion om en sammanslagning sker med konkursreglerna.
365

 Fastställas 

kan dock att två åtskiljda lagar inte verkar främja företagsrekonstruktioner trots att de på 

detta sätt distanseras från konkursbegreppet. Jag menar således att en ny utformning, med 

ett ”nytt” insolvensbegrepp vilket inbegriper att man i första skedet utreder möjligheterna 

till rekonstruktion och kartlägger företagets förhållanden ordentligt, inte kommer försämra 

utgångsläget för företagsrekonstruktioner, utan snarare tvärtom. Jag tror att om 

lagstiftningen utformas med incitament för att en företagsrekonstruktion ska ha 

förutsättningar att lyckas genom nya regler, bland annat gällande rådighet för gäldenären, 

är psykiska effekter vad gäller reglernas placering av underordnad betydelse.  

 

 

 

                                                
365 Se ovan 6.9.2. 
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9.3.2 Ansökningsförutsättningar 

För att komma tillrätta med problemet att många insolvensansökningar kommer in försent, 

då det inte längre finns förutsättningar för en lyckad rekonstruktion, måste först konstateras 

att detta i grund och botten är att härleda till kunskapen respektive viljan hos den som 

ansöker. Det kan vara svårt för företagaren att känna igen indikationer på 

betalningssvårigheter, eller i andra fall, att vilja kännas vid desamma. Lagstiftningens 

inflytande vad gäller denna fråga kan alltså i viss mån antas vara begränsad.  

 

Den undersökning som gjordes ett par år efter att FrekL hade trätt i kraft visade att 

övervägande antal företagare inte ens var medvetna om lagens existens. Jag är övertygad 

om att fallet inte är så i dagsläget, men det kommer även fortsättningsvis vara oerhört 

viktigt med information för framförallt småföretagare om hur man kan gå tillväga i ett 

tidigare skede när betalningssvårigheter hotar eller inträder. Det finns redan 

intresseorganisationer som aktivt arbetar med informationskampanjer och rådgivning. 

Företagsakuten i Göteborg erbjuder till exempel viss kostnadsfri konsultation och juridisk 

och ekonomisk kompetens till småföretagare med färre än tjugo anställda. Sådana 

organisationer borde ökas till antalet och eventuellt integreras med kommunerna. Genom 

att lägga mer resurser och informationsansvar på kommunal och regional nivå kommer 

man närmare företagen och ökar möjligheten att nå ut till så många som möjligt. Sådana 

organisationer skulle kunna fungera som så kallade ”early warning detection system”. 

Många länder har sådana system, antingen knutna till staten eller i privat regi, vilka 

kompletterar lagstiftningen vad gäller information om hur, var och när ett företag kan få 

hjälp att komma ur en ekonomisk kris. Wilhem von Seth, företrädare för NUTEK
366

, 

initierade ett införande av en frivillig organisation med namnet ”Anonyma Obeståndare”. 

Tanken är god för det finns onekligen ett stort informationsbehov. Framförallt vad gäller 

nya företag på marknaden, eftersom det är förebyggande insatser i en tidig fas som krävs 

för att avhjälpa en del av denna problematik.  

 

Vad lagstiftningen kan bidra med i denna fråga är att indikera och uppmuntra tidigare 

ansökningar. Detta kan till exempel ske genom att, såsom i Tyskland, tidigarelägga 

tidpunkten i vilken en ansökan om ett insolvensförfarande kan göras. Trots att det i 

                                                
366 NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) avvecklades som svensk statlig förvaltningsmyndighet den 

31 mars 2009 tillsammans med Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). 

Verksamheten som bedrevs vid dessa myndigheter övergick istället till Tillväxtverket och Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 
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praktiken visade sig att denna nya bestämmelse inte fick någon större genomslagskraft 

anser jag det vara ett steg i rätt riktning och ett sätt från lagstiftarens sida att 

uppmärksamma när det är berättigat att söka lagstadgad hjälp. Vidare kan bestämmelser 

utformas som skärper det personliga betalningsansvaret för dem som har insyn och kan 

göra bedömningar av företagets situation, vanligtvis företagsledare och styrelseledamöter. 

Invändningar mot att öka omfattningen och intensiteten av dessa ansvarsregler kan säkert 

vara att detta går emot ideologin vad gäller bolagsformer med begränsat personligt ansvar. 

Möjligtvis också att det skulle resultera i att företag, för att vara på säkra sidan, istället 

ansöker i ett för tidigt skede eller att företagsvilja helt enkelt skulle sjunka. Som det ser ut 

idag återfinns ansvarsreglerna för bolagsmän bland annat i 25 kap 18 § aktiebolagslagen 

(ABL). Där uppstår ett personligt betalningsansvar för styrelsens ledamöter om dessa har 

underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning när det kunnat antas att aktiekapitalet 

understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Både i Sverige och i Tyskland kan 

dock konstateras att dessa regler inte är tillräckligt effektiva och inte lyckas förmå 

företagsledningen att ansöka om företagsrekonstruktion eller att bolaget ska likvideras i tid. 

Framförallt är ett förverkligande av ansvaret svårt att tillämpa i praktiken då detta faller 

bort om styrelseledamöterna kan visa att de inte handlat försumligt.
367

 Jag anser att man 

kan skärpa ansvaret för företagsledning och organledamöter utan att det måste innebära att 

man inkräktar på bolagsformernas rättsliga natur. Förslagsvis kan en ny tidpunkt fastställas 

då anmälan om betalningssvårigheter ska meddelas till exempelvis Skattemyndigheten och 

att personligt betalningsansvar inträder för skulder som uppstår efter denna tidpunkt. Går 

man ett steg längre är en tanke att även lägga något slags ansvar på de som kontrollerar 

företagets bokföring, det vill säga revisorerna. Det skulle kunna vara möjligt att lägga ett 

upplysnings- eller rapporteringsansvar hos dessa när vissa varningssignaler går att utläsa 

av räkenskaperna.  

 

Problematiken kring att kraven på ansökan till företagsrekonstruktion är för låga och 

odefinierade, vilket leder till att företag utan förutsättningar att kunna rekonstruera beviljas 

inleda ett sådant förfarande, menar jag upphör om ett enhetligt förfarande används. I det så 

kallade för-förfarandet
368

 kommer företagets situation att utredas och den förberedande 

insolvensförvaltaren avgör huruvida tillräckliga kvalifikationer för en rekonstruktion 

föreligger. 

 

                                                
367

 25 kap. 18 § 3 st. ABL. 
368 Se nedan 9.3.3. 
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9.3.3 Ett för-förfarande 

Att i den enhetliga insolvenshanteringen införa ett så kallat för-förfarande innan domstolen 

fattar beslut om inledandet av insolvensförfarandet är positivt i flera avseenden. 

Framförallt ökar effektiviteten och åtgärder, som i allmänhet behöver ske relativt snabbt i 

detta skede, kan en förberedande insolvensförvaltare genomföra. Den förberedande 

insolvensförvaltaren ska tillsättas av domstolen i samband med att insolvensansökan antas. 

Tanken bör också vara att den förberedande förvaltaren efter beslut om ett inledande av 

insolvensförfarande övergår till att bli den ordinarie förvaltaren. På så sätt kan dennes 

kunskapsunderlag föras vidare in i förfarandet vilket sparar både tid och pengar. I Tyskland 

kan endast fysiska personer tillsättas för förvaltaruppdraget. Jag är dock av den åsikten att 

även juridiska personer skulle kunna vara aktuella för denna uppgift. Framförallt skulle 

detta såväl kunna höja som förena kunskap och erfarenheter på ett ändamålsenligt sätt. Likt 

problemet som uppstått i Tyskland väljs framgångrika konkursförvaltare även till att sköta 

rekonstruktioner, vilket inte alltid är ett lyckat koncept. Jag tror att en ökad konkurrens om 

uppdrag bland förvaltare skulle vara positivt för att öka kompetensen, vilket skulle främjas 

om även juridiska personer som förvaltare kunde tillåtas.   

 

9.3.4 Domstol och förvaltare 

Ett problem som uppmärksammats såväl i Sverige som i Tyskland är att det finns mer att 

önska vad gäller kompetensen hos domstolarna och i många fall också förvaltarna. Det 

skulle vara mycket olyckligt om ett välbegrundat och effektivt insolvensrättssystem skulle 

fallera på grund av okunskap eller ovilja till nytänkande hos de rättsliga utövarna. Jag är 

medveten om att man i Sverige har haft intentionerna att avveckla specialdomstolar i 

högsta möjliga mån. Bland annat mot bakgrund av principen om ett sammanhållet 

domstolsväsende och önskemålet om en enhetlig processordning.
369

 Jag håller principiellt 

med om detta men anser dock att det i det här fallet är befogat att överväga om inte en 

specialdomstol skulle underlätta tillämpningen och öka effektiviteten av den 

insolvensrättsliga lagstiftningen. Just på detta område handlar det mycket om kontinuitet, 

erfarenhet och marknadsekonomiska kunskaper. Höga krav ställs på domarnas kompetens 

att göra riktiga bedömningar inte sällan baserade på relativt torftiga underlag. En högre 

koncentration av insolvensrättsliga mål är absolut att rekommendera för lagstiftningens 

genomslagskraft. Sverige är förvisso mycket mindre än Tyskland och eventuellt kan det bli 

problematiskt och svårfinansierat att inrätta specialdomstolar för detta ändamål. 

                                                
369 Ds 1993:34, Specialdomstolar i framtiden. 
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Alternativet skulle vara att hänvisa insolvensrättsliga mål till ett färre antal tingsrätter. En 

samling av kunskap och erfarenhet är dock nödvändigt för att uppnå målsättningarna med 

en ny lagstiftning.  

 

Angående förvaltarnas roll ställs inte mindre krav på dem än på domarna. Snarare tvärtom. 

Deras affärsrättsliga och marknadsekonomiska kunskaper är avgörande för 

insolvensförfarandets utgång och resultat. Tendenserna i Tyskland har dock varit att 

förvaltarna undvikit att använda sig av rekonstruktionsförfarandet framförallt pågrund av 

att regleringen kring ansvar och rättsföljder har varit bristfällig och svårtolkad. Jag 

bedömer att denna problematik måste tas på allvar. För att lagstiftningen ska fungera krävs 

det att förutsättningarna för en förutsägbar tillämpning föreligger. Om tillämparna finner 

det osäkert eller svårt att använda sig av bestämmelserna kommer effektivitet aldrig 

uppnås. Det är oerhört viktigt att förvaltarna är införstådda med lagens syfte och att även 

de psykiska barriärer som eventuellt finns motarbetas genom information och utbildning. 

Som det ser ut idag finns inte heller i svensk lagstiftning några uttryckliga regler om 

rekonstruktörens ansvar. Detta är olyckligt och kan leda till att förfarandet på dessa 

grunder används i mindre utsträckning. Reglerna kring förvaltarens ansvar och uppgifter 

menar jag därför måste vara tydligt och utförligt reglerat i lagstiftningen för att undvika 

bryderier kring tillämpningen.  

 

9.3.5 Insolvensplan 

En insolvensplan kan alltså i ett enhetligt förfarande ersätta den nuvarande 

rekonstruktionsplanen. Dess funktion bör emellertid i stort vara densamma. Däri beskrivs 

och presenteras de åtgärder som krävs för att genomföra en sanering av företaget. Jag anser 

dock att det krävs vissa ändringar för att denna insolvensplan ska fylla sitt syfte. Viktigt är 

framförallt att det skapas tydligare regler för vad en insolvensplan ska innehålla, såväl 

formellt som materiellt. I FrekL finns inga sådana regler och jag tror att det skulle 

underlättar rekonstruktörens arbete om det fanns distinktare riktlinjer för upprättandet av 

planen. I Tyskland ser situationen likartad ut och resultatet har blivit att praxis utformat så 

kallade mönsterplaner, vilket har lett till mycket omfattande och komplexa lösningar. Detta 

torde avskräcka såväl förvaltarna som mindre företag med små resurser från att tillämpa 

insolvensplanen. I Sverige är problemet kanske inte så överhängande i dagsläget då 

lagstiftaren inte verkar tillmäta rekonstruktionsplanen någon större rättslig betydelse. Jag 

är dock av den åsikten att insolvensplanen bör vara ett centralt verktyg i det enhetliga 
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insolvensförfarandet. För det första bör den vara föremål för ett godkännande av 

borgenärerna och för det andra för ett fastställande av domstolen. Enligt förarbeten till 

FrekL krävs ”… för att planen ska kunna genomföras … en bred enighet bland 

borgenärerna”.
370

 Jag menar att ett röstningsförfarande likt det som finns i Tyskland bör 

införas, för att underlätta att en rekonstruktion genomförs när det finns borgenärer som 

motsätter sig detta utan att ha någon saklig grund.
371

 En rätt för domstolen att fastställa 

planen trots borgenärernas avslag skulle dessutom säkerställa att en insolvensplan med 

mycket goda förutsättningar inte går om intet enbart på grund av borgenärernas ovilja. 

 

9.3.6 Gäldenärens rådighet 

Gäldenärens roll kan i och med ett införande av egenförvaltning under förfarandet kraftigt 

stärkas. Vad jag finner positivt med denna möjlighet är för det första att gäldenären inte 

stängs ute från vad som händer med verksamheten och detta kan i sin tur uppmuntra denne 

till att våga ta hjälp i ett tidigare skede. För det andra kan man dra nytta av gäldenärens 

kännedom och insikt i företaget samt relationerna till borgenärerna. Detta 

egenförvaltningsinstitut förutsätter dock att gäldenären har gjort vad denne kunnat för att 

sköta verksamheten på bästa sätt men att yttre faktorer gjort att betalningssvårigheter 

inträtt. Är fallet inte så kan det antas att tilltron till gäldenären från borgenärernas sida inte 

är speciellt stor och inte heller att gäldenären i praktiken kan bidra med kunskap eller 

hjälpa företaget på fötter igen.  

 

Detta dilemma leder till frågan om en skillnad kanske ska införas mellan en så kallad 

”ärlig” respektive ”oärlig” insolvens. Detta skulle skilja en oaktsam och slarvig gäldenär 

från den ordentlige på grundval av vissa anknytningspunkter. En ordnad bokföring, 

bestyrkta transaktioner samt en mycket god samarbetsvilja är några av de kvalifikationer 

som en ”ärlig” insolvens skulle kunna känneteckna. En sådan definition och differentiering 

skulle dessutom vara användbar vad gäller skuldnedsättning för näringsidkare som jag 

återkommer till längre fram i kapitlet.
372

    

 

9.3.7 Borgenärernas inflytande och likabehandling 

För att insolvenslagstiftningen ska bli så marknadskonform som möjligt, måste 

utgångspunkten vara att statens regleringar är återhållsamma. En ramlagstiftning, med stort 

                                                
370 Prop. 1995/96:5, s. 113. 
371

 För vidare resonemang, se nedan 9.3.7. 
372 Se nedan 9.3.8. 
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utrymme för borgenärerna att påverka utformning och tillvägagångssätt, borde vara det 

bästa sättet. FrekL är också utformad som en ramlagstiftning, men det har genom 

undersökningar visat sig att det i många fall är få borgenärer som visar intresse av att utöva 

sitt inflytande. Att göra borgenärskommittén obligatorisk skulle bland annat vara ett steg i 

rätt riktning för att få borgenärer, i högre utsträckning än idag, aktivt medverka under 

förfarandet.  

 

Jag vill dock höja ett varnande finger för att en utvidgad ramlagstiftning inom 

insolvensrätten på vissa områden snarare stjälper än hjälper. Tanken med att borgenärerna i 

stor utsträckning ska få vara med och påverka är bra, men framförallt på detta område blir 

problematiken med ramlagstiftningen tydlig. När borgenärer med olika intressen och olika 

förhållningssätt till gäldenären ska komma överrens om exempelvis utformningen av 

insolvensplanen torde snart komplikationer och meningsskiljaktigheter uppstå. Det kan 

antas att det redan i ett tidigt skede bildas två ”läger” av borgenärer. Det första bestående 

av oprioriterade borgenärer, vilka egentligen bara har att vinna på en fortsatt bedriven 

verksamhet då de i en konkurs antagligen knappt skulle få någon utdelning alls. Det andra 

bestående av de borgenärer med säkerheter i gäldenärens egendom, vilka förmodligen inte 

har något större intresse av att engagera sig i ett rekonstruktionsförfarande. Tysklands 

lösning att bilda borgenärsgrupper beroende på typ av fordring, inom vilka röstning enligt 

särskilda majoritetsregler sker, är i teorin en bra lösning enligt mig. Det har dock visat sig 

att det praktiskt är svårt att göra dessa grupperingar och olika typer av blockader från 

borgenärerna har också skett. Detta leder till komplikationer och framförallt tidsutdräkt. 

Det skulle därför kanske vara ett bättre alternativ att helt enkelt se över hur röstning om 

insolvensplanen ska gå till och vilka majoritetskrav som bör finnas. Att härjämte, vilket jag 

nämnde i ovanstående avsnitt, ge domstolen rätt att fastställa planen trots att borgenärerna 

röstat emot densamma tycker jag går i linje med den enhetliga insolvensordningens syfte, 

det vill säga att framhäva företagsrekonstruktion i samma utsträckning som konkurs. Så 

länge borgenärernas ställning inte försvagas tycker jag att ett sådant utövande är berättigat. 

Att se borgenärskollektivet som en enhet med gemensamma mål och intressen är i vilket 

fall inte önskvärt för att få en realistisk och i praktiken väl fungerande lagstiftning.   

 

Vad gäller förmånsrättsliga spörsmål bör övervägas hur reglerna kan utformas för att 

uppnå en så stor likabehandling av borgenärerna som möjligt. Att oprioriterade borgenärer 

allt som oftast blir utan någon betalning att tala om bör alltså undvikas. Förmånsrätt för 
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skatter och avgifter har redan tagits bort och den statliga lönegarantin tillgodoser 

löntagarnas intressen. Att ta bort ytterligare förmånsrätter är ett alternativ. Problemet är att 

det kan bli svårare att erhålla krediter om kreditgivarna inte känner tillit för de uppställda 

säkerheterna. Försöket till att ta bort företagshypotek och istället införa en svagare 

företagsinteckning föll inte väl ut och 1 januari 2009 återställdes förmånsrätten för 

företagshypotek.
373

 Jag tror att det kan vara svårt att avskaffa fler förmånsrätter pågrund av 

svårigheten att finansiera verksamheten. Å andra sidan kan det räcka att införa andra 

regler, till exempel majoritetsreglerna, för att få borgenärer med säkerheter att engagera sig 

mera i förfarandet. 

 

I frågan om hur finansiering under ett saneringsförfarande kan underlättas vill jag 

avslutningsvis peka på det förslag som väckts på flera håll om att en speciell förmånsrätt 

ska inträda för de borgenärer som lämnar krediter under ett rekonstruktionsförfarande. Jag 

ämnar inte utreda hur förmånsrättsordningen skulle påverkas av ett sådant införande, men 

det skulle förmodligen kunna fungera som ett bra incitament. En annan tanke är också att 

seriösa riskkapitalister på något vis skulle kunna bindas till den insolvensrättsliga 

specialdomstolen, vilka efter egna bedömningar kunna träda in i intressanta företag med 

både kapital och kunskap för att komma tillrätta med problemen. 

 

9.3.8 Skuldnedsättning för näringsidkare 

Som nämnts ovan är det enbart fysiska personer, vilka inte bedriver näringsverksamhet, 

som har möjlighet att erhålla skuldsanering enligt SksanL.
374

 Frågan huruvida även 

näringsidkare som är fysiska personer ska ha den möjligheten har nyligen varit föremål för 

en statlig utredning.
375

 I utredningen konstateras att ett sådant förfarande ”… inte framstår 

som ett lämpligt alternativ”. Det huvudsakliga skälet till detta ställningstagande är 

framförallt att förutsättningarna för mindre näringsidkare att genomföra en 

företagsrekonstruktion förhoppningsvis kommer att öka när insolvensreglerna reformerats. 

Behovet av att en näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering torde därför i det 

närmaste vara obefintligt.
376

 Jag håller inte riktigt med utredaren i denna fråga. Det 

stämmer naturligtvis att behovet av skuldsanering minskar ju fler lyckade saneringar av 

företag som genomförs. Däremot innebär inte detta att skuldsatta företagare inte längre 

                                                
373 Prop. 2007/08:161, Företagshypotek – en bättre säkerhet till lån för företag, Lag (2008:990) om 

företagshypotek. 
374 Se avsnitt 6.7.2. 
375

 SOU 2008:82, Vägen tillbaka för överskuldsatta. 
376 SOU 2008:82, s. 121. 
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kommer att förekomma. Det känns aningen naivt att förutsätta att en reform av 

insolvenslagstiftningen kommer att få en så stor genomslagskraft. Jag anser att det för dem, 

som utredaren också uttrycker det, tar”… felaktiga beslut eller drabbas av oturliga 

omständigheter på ett sätt som får drastiska effekter för deras ekonomi … utan inslag av 

ekonomiskt lättsinne eller risktagande” bör ha möjlighet att komma ur denna skuldfälla 

och på så sätt också främja entreprenörsviljan i Sverige. Ett sådant förfarande kan kopplas 

till definitionen av en ”ärlig” insolvens och bör alltså regleras likt det nuvarande 

skuldsaneringsförfarandet. 

 

9.3.9 Anpassning till mindre företag 

Att företagsrekonstruktionsreglerna behöver anpassas för små och medelstora företag har 

tidigare konstaterats i uppsatsen.
377

 Jag tror emellertid inte att man i för hög grad bör skilja 

på reglerna för stora respektive små företag, risken är att regelverket blir för krångligt och 

svåröversiktligt. Dock kan mindre företag undantas från vissa bestämmelser som främst 

fordras när det rör sig om större verksamheter. Flertalet av de förslag som uttryckts tidigare 

i uppsatsen, till exempel tydligare regler kring upprättandet av insolvensplanen och att det 

blir lättare att växla mellan olika förfaranden, tjänar dessutom detta syfte. För övrigt tycker 

inte jag att det konkret har kunnat visas varför reglerna är svårtillämpade för mindre 

företag. Själv har jag inte kunnat uppmärksamma några större sådana problem.  

 

9.4 Sammanfattande slutsatser 

En effektiv insolvenslagstiftning kräver konsekvens och förutsägbarhet för att undvika 

onödiga konflikter i samhället. Bland annat i anledning därav, är jag av den åsikten att ett 

enhetligt förfarande är den bästa vägen att gå vad gäller insolvenslagstiftningens framtida 

gestaltning. Vidare kan reglerna om företagsrekonstruktion i och med hopslagningen få en 

nystart och förhoppningsvis börja tillämpas i de fall där de faktiskt kan göra nytta. Likt i 

Tyskland bör dock tiden emellan den färdigställda lagstiftningen och dess ikraftträdande 

vara relativt lång för att alla berörda parter ska hinna anpassa sig till det nya systemet. 

Fördelen med ett enhetligt förfarande är vidare att valet av förfarande kan ske i ett senare 

skede när de ekonomiska förhållandena är klarlagda och det tydligare framgår vilka 

förutsättningar som föreligger. Ett för-förfarande ska tillgodose att åtgärder snabbt kan 

sättas in. Dessutom sker eventuella byten mellan dessa två förfaranden på ett smidigare och 

kostnadseffektivare sätt.  

                                                
377 Se ovan 6.3. 
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För att ansökningar ska ske tidigare kan lagstiftningen försöka skapa regler som främjar 

detta. Att tidigarelägga tidpunkten i vilken en insolvensansökan kan göras samt skärpa det 

personliga ansvaret för företagsledning och styrelseledamöter. Eventuellt kan också 

övervägas att lägga ansvar på ytterligare en part som har insikt i verksamhetens 

ekonomiska förehavanden, det vill säga revisorn. Problemet går nog dock inte helt att lösa 

med hjälp av lagstiftningen. Mer information om hur företagare ska gå tillväga när 

betalningsoförmåga inträder behövs i samhället och ett införande av något slags ”early-

warning-system” bör övervägas. 

 

Gäldenären ska lämnas möjligheten att behålla sin rådighet under ett saneringsförfarande 

om detta gagnar förfarandets utfall. Differentieringen kan ske genom att en skillnad görs 

mellan ”ärliga” och ”oärliga” insolvenser. En ”ärlig” gäldenär, som är fysisk person och 

bedriver näringsverksamhet, ska dessutom kunna erhålla skuldsanering enligt uppställda 

kriterier.  

 

Reglerna bör ha karaktären av en ramlagstiftning så att de aktörer som berörs av 

förfarandet också ska ha möjlighet att påverka tillvägagångssätt och utfall. Dock kan det 

inte ske i fullt samma utsträckning som i Tyskland då det har visat sig att effekten blivit 

den motsatta. Borgenärernas inflytande får inte bli så stort och oreglerat att osäkerhet och 

ineffektivitet uppstår. Detsamma gäller för reglerna kring insolvensförvaltaren. För att 

saneringsförfarandet ska bli mer konsekvent använt att tillämparna, krävs det att reglerna 

vad gäller uppgifter, befogenheter och ansvar är tydligt reglerade. Vidare bör också 

betänkas om inte en specialdomstol för insolvensmål skulle vara ändamålsenligt, för att på 

så sätt centralisera kompetens och erfarenhet vilket otvivelaktigt skulle komma det 

enhetliga förfarandet och den svenska insolvensrätten till nytta. 
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Kapitel 10.  Kommittédirektiv 2007:29 

 

10.1    Utredningen om ett samordnat insolvensförfarande 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillsatte chefen för Justitiedepartementet den 

19 april 2007 en särskild utredare med uppdraget att utreda hur förfarandet för 

företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkurslagstiftningen. 

Uppdragets huvudsakliga frågeställning är huruvida det är lämpligt att införa ett samlat 

förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs i Sverige. Även frågan angående ett 

eventuellt införande av skuldnedsättning för näringsidkare som har personligt ansvar för 

företagets skulder ingår i utredarens uppgifter mot bakgrund av att det ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är viktigt att seriösa företagare snabbt kan komma tillbaka 

till näringslivet efter en konkurs. Ytterligare frågor som utredningen ska besvara gäller 

varför privatpersoner som är överskuldsatta inte söker, eller beviljas, skuldsanering. 

Dessutom ska utredaren lämna förslag till lagändringar som innebär att förbudet mot att i 

konkurs återvinna skatter och avgifter avskaffas. 

 

10.2    Redovisning av resultat 

Utredningen skulle presentera arbetet i sin helhet den 15 september 2008 men genom ett 

tilläggsdirektiv den 12 juni 2008 förlängdes fristen till den 15 maj 2009. Frågan angående 

skuldnedsättning redovisades i delbetänkandet ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” 

SOU 2008:82 i september 2008. Genom tilläggsdirektivet 2009:41 förlängdes uppdraget 

för övriga frågor ytterligare, redovisning ska nu ske senast den 15 november 2009.  

 

I ovan nämnda delbetänkande, anfördes att Utredaren antagligen kommer att 

rekommendera ett enhetligt förfarande på det svenska insolvensrättsområdet. Hur dess 

utformning föreslås bli och hur integreringen av företagsrekonstruktionsreglerna med 

konkursreglerna ska ske enligt denna utredning kvarstår att se. 
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