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Sammanfattning 

Användningen av superförmånsrätt är blygsam eftersom den har varit problematisk att arbeta 

med i praktiken. Superförmånsrätten har länge varit föremål för diskussioner. Förarbeten har 

uttryckt ett behov av att vissa fordringar som härrör från äldre avtal ska kunna omfattas av 

superförmånsrätt. Lagtexten kräver dock att en superförmånsrättslig fordran måste vara 

hänförbar till ett avtal som ingåtts under rekonstruktionen. Diskussionen om superförmånsrätt 

har sedan tagits upp igen eftersom det har tillsats en utredning som har lagt fram ett förslag på 

att vidga den superförmånsrättsliga sfären. De senaste åren har det även tillkommit praxis där 

tänkbara superförmånsrättsliga problem kan uppstå. Jag har kommit fram till att vissa äldre 

avtal ska kunna ge upphov till fordringar som skyddas av superförmånsrätt om vissa rekvisit 

är uppfyllda. Detta förtydligande av vilka fordringar som kan omfattas av superförmånsrätt, 

tillsammans med andra praktiska krav på hur fordringarna ska hanteras under 

rekonstruktionen, kommer förhoppningsvis kunna innebära att rekonstruktioner effektviseras 

och används i större utsträckning än idag. 

  



 
 

Summary 
The use of special preferential rights during a corporate reconstruction has been fairly modest. 

This can partially be explained by the fact that it has been shown to be rather difficult to make 

practical use of such a special preferential right. One of the reasons why such practical issues 

can be found is because there has been, and still is, an ongoing discussion about the 

uncertainty how the contracts that the debtor’s bound by should be treated during a 

reconstruction. In this thesis I’ve reached the conclusion that not only receivables that emerge 

from newly engaged legal agreements during the reconstruction are to beneficiate from the 

protection that a special preferential right creates, but also receivables emerging from older 

legal agreements. In order for “older” receivables to be protected as a special preferential right 

they must meet certain criteria. This elaboration of what kind of receivables that can be given 

this special preference can hopefully result in an increased efficiency in how to execute a 

corporate reconstruction. If the efficiency would increase, this would create a greater number 

of successful reconstructions and bankruptcy would no longer be the only insolvency 

instrument. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Sedan diskussionerna om att införa FrekL inleddes på 90-talet, har åsikterna om 

superförmånsrätt
1
 varit skiljaktiga. Detta är en allmän förmånsrätt som stadgas i 10 § st. 1 p. 4 

Förmånsrättslag (1970:979) (FRL). För att en fordran ska skyddas av superförmånsrätt ska 

den härröra från ett avtal som ingås under rekonstruktionen med rekonstruktörens samtycke. 

Superförmånsrätten är den bästa förmånsrätten. Den går före alla andra allmänna 

förmånsrätter i 10 § FRL, men även vissa särskilda förmånsrätte. Bland dessa är förmånsrätt 

genom företagsinteckning. Syftet med regeln var att uppmuntra borgenärer att ingå avtal med 

en illikvid gäldenär eftersom en stor del av att genomföra en lyckad rekonstruktion handlar 

om att fortsätta driva verksamheten. 

Av förarbetet till FrekL kan det utläsas att man utgick ifrån att en fordran uppkommer vid 

avtalets ingående.
2
 Det har den senaste tiden avgjorts fordringsrättsliga mål i Hovrätterna 

(HovR) som nyanserar de olika tidpunkterna för när en fordran uppkommer. Detta kan utgöra 

en grund för att se över reglerna kring superförmånsrätt. 

Utöver de intressanta avgöranden som HovR har lämnat, har det även lämnats ett förslag på 

en ny insolvensbalk. Förslaget innebär en sammanslagning av FrekL och Konkurslag 

(1987:672) (KonkL). En av anledningarna till förslaget var den oklarhet som råder kring 

superförmånsrättsskyddet för gäldenärens fordringar. Utredningen presenterades i SOU 

2010:2 och däri lyftes det fram situationer då även gamla avtal bör kunna ge upphov till nya 

fordringar som är superförmånsberättigade. Den nya insolvensbalken genomfördes aldrig. 

Därmed består oklarheterna kring superförmånsrätten. 

Både praxis från de senaste åren och utredningens insolvenslagförslag visar på att det skulle 

vara en fördel att klargöra oklarheterna om bl.a. superförmånsrätt. Detta innebär att det 

behövs uppställas vissa kriterier på fordringar för att de ska kunna göra 

superförmånsberättigade. En sådan nyansering av superförmånsrätten kan skapa en ökad 

förståelse för företagsrekonstruktionen. De som behöver ges en sådan förståelse är särskilt 

borgenärer.
3
 Om det kan sägas säkert vad som krävs för att en fordran ska kunna göra 

superförmånsrättslig, kommer detta att innebära att användandet av superförmånsrätten som 

                                                           
1
 Begreppet förekommer inte i lagtext, utan är s.k. juristslang. 

2
 Prop. 1995/96:5 s. 133 f. 

3
 SOU 2010:2 s. 73. 
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säkerhet i praktiken hade ökat. En sådan ökning skulle innebära fler lyckat genomförda 

rekonstruktioner. Att fler rekonstruktioner genomförs och lyckas skapar en socialekonomisk 

samhällsnytta. Detta skulle innebära en stor skillnad mot idag eftersom FrekL sedan dess 

tillkomst inte har tillämpats i någon större utsträckning.
4
    

1.2 Problemformulering 

Vilka fordringar ska kunna göras superförmånsberättigade om den superförmånsrättsliga 

sfären utvidgas? Vilka krav ska ställas på fordringar för att de ska få omfattas av 

superförmånsrätt?  

1.3 Syfte och Metod 

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur användandet av superförmånsrätten lämpligen ska 

kunna ske för att effektivisera företagsrekonstruktionsförfarandet.   

Artbetet med uppsatsen har genomförts genom studier av klassiska rättskällor. Den största 

delen av uppsatsens presenterade fakta är hämtad från lag, förarbeten och praxis. I de fall då 

HD inte har lämnat prövningstillstånd eller målet inte ännu har prövats, har jag utgått från 

HovRs domar. Superförmånsrätten behandlas blygsamt i doktrin. Information hämtas istället 

från juridiska artiklar och intervjuer med verksamma rekonstruktörer. Perspektivet av hur 

arbetet med superförmånsrätt går till i praktiken idag är intressant eftersom det på ett tydligt 

sätt kan påvisa bristerna med superförmånsrätt, men även problemen med tillämpningen.  

1.4 Avgränsning 

Min avsikt är att endast behandla sådana fordringar som har uppkommit på grund av 

ömsesidigt förpliktande avtal. Med sådana avtal avses köp-, leverans- och kreditavtal. 

Skadeståndsfordringar och skattefordringar kommer således inte att behandlas. Jag kommer 

vidare inte utreda i någon större uträckning problematiken kring rekonstruktörens samtycke 

för att göra en fordran superförmånsberättigad. Detta val har jag gjort eftersom 

samtyckesrekvisitet redan har blivit tillräckligt utrett.  

1.5 Disposition 

Eftersom läsaren ständigt måste vara införstådd med att superförmånsrättsliga problem skapas 

i rekonstruktion, men kan först uppdagas i en efterföljande konkurs i vilken förmånsrätten 

görs gällande, har jag valt att inleda uppsatsen med ett allmänt kapitel om 

företagsrekonstruktion. Det påföljande kapitlet hanterar olika typer av avtal som alla kan göra 

                                                           
4
 Se Prop. 1995/96:5. 
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att superförmånsrätt på något vis blir aktuellt. Därefter presenteras mer ingående skillnaderna 

på ett avtal och en fordran. Denna distinktion mellan begreppen syftar till att läsaren ska 

förstå skillnaderna mellan dem. Detta är en förståelse som är central för att läsaren ska kunna 

förstå min diskussion om superförmånsrätten. Uppsatsen innehåller givetvis ett kapitel som 

helt ägnas åt superförmånsrätten. Häri presenteras både teorietiska och praktiska synpunkter 

på användandet av detta fordringsrättsliga fenomen. Till sist behandlas borgenärsbrott och 

rekonstruktörens respektive gäldenärens skadeståndsansvar. Kapitlet belyser avsaknaden av 

sådana ansvarsregler i FrekL. Detta ska hjälpa läsaren att förstå att det i viss mån krävs att 

FrekL kompletteras för att superförmånsrätt ska kunna användas effektivt i 

företagsrekonstruktioner. I det sista kapitlet görs analysen som sammanfattas i en slutsats. 
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2. Företagsrekonstruktion 

2.1 Inledande om företagsrekonstruktion 

Förslaget till FrekL lades fram i samband med finanskrisen 1990. Förslaget innebar införandet 

av ett nytt insolvensinstitut där syftet var att skapa förutsättningar för företag att återställa den 

ekonomiska livskraften och undvika konkurs.
5
 Sedan tillkomsten av FrekL 1996 har lagen 

inte tillämpats i särskilt stor utsträckning. Mellan 2008 och 2012 rekonstruerades sammanlagt 

1 045 näringsverksamheter. 18 procent av dessa rekonstruktioner avslutades enligt 

rekonstruktionsplanen.
6
 Det motsvarar 37,62 lyckade rekonstruktioner årligen de senast fem 

åren.  

Lagstiftningen har även fått utstå hård kritik på andra punkter. Bland dessa har varit att 

gäldenären ansöker om rekonstruktion i ett för sent skede. Förfarandet har vidare ansetts vara 

kostsamt för borgenärer och att lagen inte anses ta sikte på mindre näringsidkare. Vidare 

verkar det finns en ovilja bland borgenärer att samarbeta och det råder oklarhet om hur 

gäldenärens avtal under en rekonstruktion ska behandlas.
7
 

2.2 FrekLs skyddssfärer 
I en företagsrekonstruktion beaktas både gäldenärens och borgenärens intressen.  Gäldenärens 

intressen tas till vara på så vis att dennes verksamhet ska rekonstrueras och kunna fortsätta. 

Borgenärens intressen tas till vara genom att gäldenären har vissa skyldigheter att beakta vid 

hanteringen av sina tillgångar under rekonstruktionen.   

2.2.1 Borgenärsskyddet i FrekL 

Trots att gäldenärens intressen beaktas är det tydligt att utredningarna kring FrekL främst har 

syftat till att tillgodose borgenärers och samhällets intressen. Med detta borgenärsinriktade 

perspektiv menas att man har fokuserat på det exekutiva förfarandet. Borgenärer ska, i så lika 

mån som möjligt, få sina fordringar betalda. Att borgenärerna proportionellt bär förlusten 

härrör från den s.k. likhetsprincipen.
8
 

Ett exempel på ett uttryck för borgenärsskyddet kan utläsas ur 2:12 FrekL. Där stadgas att det 

åligger rekonstruktören att tillsammans med gäldenären upprätta en rekonstruktionsplan. 

Tillvägagångssättet för hur denna plan sedan ska genomföras ska delges borgenärerna. 

                                                           
5
 Karsson-Tuula, Persson, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 17. 

6
 https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/6-10-2013-lyckade-foretagsrekonstruktioner-har-raddat-

2%C2%A0615-arbetstillfallen.html. Informationen är publicerad 2013-06-10. 
7
 SOU 2010:2 s. 73 f. 

8
 Karsson-Tuula, Persson, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 28. 

https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/6-10-2013-lyckade-foretagsrekonstruktioner-har-raddat-2%C2%A0615-arbetstillfallen.html
https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/6-10-2013-lyckade-foretagsrekonstruktioner-har-raddat-2%C2%A0615-arbetstillfallen.html
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Lagrummet tillsammans med 2:16 FrekL är ett ypperligt exempel på hur rekonstruktörens 

ansvar balanserar mellan att tillgodose gäldenärens och borgenärernas intressen. I 2:16 FrekL 

behandlas regeln om det s.k. borgenärssammanträdet. Sammanträdet utgör ett forum där 

borgenärerna har stor makt. De kan kräva att få ta del av underlag för att granska gäldenärens 

ekonomiska situation och ges ett tillfälle att yttra sig i frågan om huruvida rekonstruktionen 

skall genomföras eller ej.
9
 

2.2.3 Gäldenärsskyddet i FrekL 

Det gäldenärsinriktade perspektivet behandlas också i FrekL. Det består av bestämmelser som 

behandlar gäldenärens rätt till visst utrymme att agera respektive att ha en dialog med 

borgenärer. Det tydligaste exemplet ges av 1:1 FrekL som ger en möjlighet åt gäldenären att 

ansöka om tillstånd hos domstol att inleda rekonstruktionsförfarandet. Både borgenärens rätt 

att få sin fordran täckt och att delta i ackordsförhandlingar har beaktats för att kunna ge 

gäldenären denna möjlighet.
10

 Även om det kan sägas att FrekL också tillgodoser 

borgenärernas intressen kan man, till skillnad från KonkL, se tydliga bestämmelser där 

gäldenärens direkta intressen tillgodoses. Ett sådant exempel är att en borgenär inte kan 

ansöka om en gäldenärs rekonstruktion utan att denne lämnar sitt medgivande, 2:6 st. 3 FrekL. 

Eftersom företagsrekonstruktionen syftar till att rädda näringsverksamheten, är det en 

förutsättning att rådigheten över gäldenärens egendom förblir hos gäldenären. 

Rekonstruktörens funktion är av mer tillsynskaraktär. Detta är ytterligare ett uttryck för 

gäldenärsintresset i rekonstruktionen.
11

 Ett tredje exempel som är starkt sammankopplat med 

exemplet ovan ges i 2:15 p. 2 FrekL. Lagrummet stadgar att även om gäldenären inte 

inhämtar rekonstruktörens samtycke till en rättshandling, är rättshandlingen giltig. Regeln 

uttrycker en strak skillnad mot konkurser eftersom rådigheten över tillgångar och verksamhet 

ligger kvar hos gäldenären i en rekonstruktion. 

2.3 Rekonstruktionens genomförande 

Ett krav för att genomföra en rekonstruktion är att näringsidkaren har betalningssvårigheter, 

1:1 st. 1 FrekL. Detta ska inte förstås som att det är gäldenären själv som bestämmer om en 

rekonstruktion ska inledas. Sådant beslut meddelas av domstol, 1:1 st. 1 och 2:6 st. 1 FrekL, 

efter att ansökan har behandlats. En ansökan om företagsrekonstruktion ska lämnas in till den 

                                                           
9
 Karsson-Tuula, Persson, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 29. 

10
 A.a. s. 30. 

11
 A.a. s. 31. 
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tingsrätt (TR) där gäldenären bör svara i tvistemål. En ansökan kan antingen lämnas in av 

gäldenären eller någon av dennes borgenärer, 2:1 st. 1 FrekL. 

2.3.1 Att utse en rekonstruktör 

Av en rekonstruktionsansökan ska det framgå vem som föreslås få uppdraget som 

rekonstruktör, 2:3 p. 4 FrekL. Det är dock domstolen som ska utse rekonstruktören. 

Domstolen har då att beakta vissa lagstadgade krav på rekonstruktörens kompetens. Det ska 

t.ex. vara en person som har den särskilda kompetens och insikt som uppdraget kräver, 2:11 

st. 1 FrekL. Rekonsturktörens uppgifter är att undersöka om gäldenärsverksamheten kan 

drivas vidare och om i sådana fall en uppgörelse med borgenärerna om ackord kan nås, 1:2 

jämte 2:12 st. 1 FrekL. (Se avsnitt 2.4)  

I övrigt är de lagstadgade reglerna för hur rekonstruktörens arbete går till relativt begränsade. 

Bortsett från vissa regler som syftar till att säkerställa korta handlingsfrister, t.ex. 2:13 st. 1 

FrekL som stadgar att rekonstruktören ska meddela borgenärer inom en vecka, har det 

lämnats öppet åt varje enskild rekonstruktör att arbeta fram sin arbetsmodell. 

2.3.2 Rekonstruktionens upphörande 

Rekonstruktionen ska upphöra genom domstolsbeslut när åtgärder anses ha vidtagits för att 

uppnå rekonstruktionens syfte eller när gäldenären, rekonstruktören eller borgenären begär det 

enligt vad som stadgas i 4:7 st.1 FrekL. Om omständigheterna som 4:7 st. 1 FrekL syftar på 

inte föreligger, åligger det domstolen att meddela om rekonstruktionens upphörande tre 

månader efter dagen för rekonstruktionsbeslutets meddelande, 4:8 st. 1 FrekL. Det finns 

möjlighet att förlänga tidsperioden om domstolen godkänner det. En företagsrekonstruktion 

får dock inte pågå mer än ett år om det inte har beslutats om förhandling om offentligt ackord, 

4:8 st. 2 FrekL.  

2.3.3 Praktiska krav på inledandet av en rekonstruktion 

En rekonstruktion ska inte vara en kortsiktig ekonomisk lösning. Det ställs således stora krav 

på rekonstruktörens kunskaper och på rekonstruktionsgäldenärens vilja och förmåga. Lennart 

Atteryd
12

 menar att det finns en del grundkrav för att bedöma möjligheterna att genomföra en 

lyckad rekonstruktion. Det första som måste göras är att upprätta en s.k. 

rekonstruktionsbudget. Detta är en förutsättning för genomförandet av rekonstruktionen 

eftersom gäldenären är illikvid vid dess inledande. Syftet med en rekonstruktion är att 

                                                           
12

 Atteryd är VD för Ackordscentralen i Malmö där han även är verksam rekonstruktör och konkursförvaltare. 
Han har trettio års erfarenhet av arbete med obeståndsrätt. 
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återskapa lönsamheten. Det är därför en förutsättning att rekonstruktören noga kontrollerar att 

det finns tillräcklig likviditet för att överleva de första tre månaderna. Även om en 

rekonstruktionsbudget är absolut nödvändig för ett effektivt genomförande av en 

rekonstruktion, krävs det att rekonstruktören besitter goda kunskaper om både 

rekonstruktionsgäldenärens bransch och företagsorganisation. Rekonstruktörer talar om att 

man skiljer på finansiella och strukturella rekonstruktioner. Trots att det finns två 

benämningar är de snarare två sidor av samma mynt, än olika förfaranden. Om en 

rekonstruktion endast är av finansiell karaktär innebär det vanligen att problemet i 

verksamheten endast skjuts framåt i tiden. Efter ett tag blir gäldenären åter illikvid.
13

 

2.4 Rekonstruktörens roll i praktiken 

Enligt Magnus Nedstrand
14

 har rekonstruktören i praktiken två huvuduppgifter:  

1.) Att kontrollera betalningsströmmar från tidpunkten för betalningsinställelse. 

Betalningsinställelsen sker när rekonstruktionen inleds. 2.) Att styra alla betalningar. Detta 

kan t.ex. göras genom att rekonstruktören öppnar ett eget konto som denne ensam förfogar 

över samt ingår nya avtal med banken. Är gäldenären och dennes huvudborgenär inte överens 

om rekonstruktionens genomförande är sannolikheten liten att rekonstruktionen avslutas 

enligt rekonstruktionsplanen. 

För att rekonstruktionen ska kunna genomföras förutsätter det att rekonstruktören har absolut 

kontroll enligt de ovanstående punkterna. Rekonstruktören får snabbt insyn i 

rekonstruktionsgäldenärens ekonomiska flöde eftersom det sker en frysning av 

transaktionerna den första tiden. Detta underlättar för parterna att tillsammans hitta ett bra och 

effektivt upplägg på förfarandet.
15

 

Förfarandet går ut på att stabilisera rekonstruktionsgäldenärens verksamhet, både finansiellt 

och materiellt. En rekonstruktör måste skapa sig en helhetsbild och förståelse för 

rekonstruktionsgäldenärens verksamhet. Om det uppdagas att det föreligger fundamentala 

brister i verksamheten, som t.ex. en bristande affärsidé, är rekonstruktionen dömd att 

misslyckas.
16

 Eftersom en rekonstruktör inte har samma befogenheter och behörigheter som 

                                                           
13

 Atteryd m.fl., 2014-01-28. 
14

 Nedstrand är partner och advokat på Advokatfirman Delphi i Linköping. Han är verksam som 
konkursförvaltare sedan 1991 och som rekonstruktör sedan 1996. Han är även styrelseledamot för Rekon och 
ordförande för dess lokala kollegium Södermanland och Östergötland. Rekon är intresseorganisationen för 
Sveriges rekonstruktörer och konkursförvaltare. 
15

 Nedstrand, 2013-12-19. 
16

 Nedstrand, 2013-12-19. 
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en konkursförvaltare, kan rekonstruktören inte bestämma över gäldenärens verksamhet eller 

påverka ägare, VD eller styrelse i någon större utsträckning. För att rekonstruktören ska kunna 

utföra sin uppgift krävs likväl stöd från VD och styrelse. Deras stöd lämnas ofta i en intern 

rekonstruktionsplan. Rekonstruktören beskriver i den interna planen vad som faller inom 

dennes behörighet och befogenhet, samt vad som förväntas av rekonstruktionsgäldenärens 

styrande organ. Utan ett sådant avtal fungerar inte en rekonstruktion. Om det senare visar sig 

att gäldenärens företrädare ej uppfyller de förpliktelser som de har åtagit sig enligt avtalet 

med rekonstruktören, får rekonstruktören vända sig till domstol för att frånträda uppdraget.
17

  

När en rekonstruktör begär att få frånträda sitt uppdrag, sänder detta allvarliga signaler till 

borgenärerna om rekonstruktionens utveckling. Det innebär även problem för den vidare 

pådrivningen av förfarandet eftersom domstolen kan neka rekonstruktörens ansökan om 

frånträde. Det minst problematiska scenariot är när det rekonstruerade bolaget självt tar 

beslutet att rekonstruktionen ska upphöra och att det i stället ska försättas i konkurs.
18

 

Det finns ingen handbok för vad en rekonstruktör ska göra och hur rekonstruktionen ska 

utföras. Ytterst lite information ges av lagtext, litteratur och förarbeten. Istället ges ett stort 

utrymme för den enskilde rekonstruktören att utforma sitt eget arbetssätt.
19

 

2.5 Att välja rekonstruktionsförfarandet 

Det har på senare tid kritiserats att det inte ges någon konverteringsmöjlighet mellan de olika 

insolvensförfarandena konkurs och rekonstruktion. Om ett konkursförfarande inleds och det 

under konkursen visar sig att gäldenärsverksamheten hade kunnat drivas vidare på ett sätt där 

denne tillåts råda över tillgångarna, finns det ingen möjlighet att övergå till en 

rekonstruktion.
20

 Inte heller innebär en misslyckad rekonstruktion en automatisk övergång i 

konkurs. Om en borgenär ansöker om att gäldenärens ska försättas i konkurs under en 

pågående rekonstruktion, förklaras ansökan vilande, 2:10a (KonkL). Valet av vilket 

insolvensrättsligt institut som ska väljas får bedömas utifrån den enskilda situationen. Det 

viktiga är att det sker på grundval av företagets ekonomiska ställning och framtidsutsikter.
21

 

                                                           
17

 Nedstrand, 2013-12-19. 
18

 Nedstrand, 2013-12-19. 
19

 Nedstrand, 2013-12-19. 
20

 Karsson-Tuula, Persson, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 35. 
21

 Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar, s. 75. 
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2.6 Ackord 

Ett offentligt ackord innebär vanligtvis att hela borgenärskollektivet får sina fordringar 

nedskrivna med en avtalad procentsats som lägst får motsvara 25 % av fordringens 

ursprungliga belopp. En uppenbar förutsättning för ackordsförhandlingens genomförande är 

således att gäldenären är likvid för att kunna erlägga betalning av de nedskrivna fordringarna 

relativt omgående efter att ackordet har verkställts. En ackordsförhandling blir meningslös om 

borgenärerna inte får täckning intill fordringens nedsatta belopp. Det måste även visas att 

ackordet kommer att göra verksamheten potentiellt lönsam.
22

  

Sedan sammanslagningen av Ackordslag (1970:847) (AckL) och FrekL utgör en 

ackordsförhandlingen del av företagsrekonstruktionsförfarandet. Detta gjordes genom att 

AckL så gott som oavkortat lyftes in i 3 kap. FrekL.
23

 Eftersom lagarna har integrerats är det 

endast möjligt att pröva en begäran om förhandling om offentligt ackord i en pågående 

företagsrekonstruktion.
24

 Av 3:2 FrekL framgår att ackordet ska ge alla borgenärer lika rätt 

och minst 25 % av fordringens ursprungliga belopp ska betalas. En lägre procentsats kan 

accepteras om alla kända borgenärer har givit sitt godkännande till detta. Denna s.k. ”25 

procentregel”  har varit föremål för diskussion sedan tillkomsten av FrekL. Detta berodde på 

att det var viktigt att lagen behandlade sådana fordringar som skulle vara oprioriterade i en 

konkurs, på ett mer fördelaktigt sätt i en företagsrekonstruktion.
25

  

En förhandling om offentligt ackord inleds genom att rätten beslutar om det på begäran av 

gäldenären, 3:1 FrekL. Förfarandet kan ha två olika inriktningar. Antingen kan gäldenären 

tillsammans med borgenärer överenskomma om att fordringar ska; 1.) skrivas ner, eller 2.) nå 

en överenskommelse om betalningsanstånd.  

Även om det i FrekL uppställs regler om offentligt ackord är det ett underhandsackord som 

eftersträvas.
26

 Med underhandsackord ska förstås en särskild överrenskommelse som 

gäldenären träffar med en särskild borgenär om att en fordran ska skrivas ned. Sådana 

ackordsöverenskommelser behöver inte nås under en formell företagsrekonstruktion. En 

gäldenär och borgenär är fria att förhandla ner fordringar. 

                                                           
22

 A.a. s. 88. 
23

 A.a. s. 156. 
24

 Karlsson-Tuula, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 87. 
25

 Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar, s. 165 f. 
26

 Karlsson-Tuula, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 88. 
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Det är viktigt att påpeka att FrekL endast tar sikte på näringsidkare. En 

företagsrekonstruktion tar sikte på företag i kris och ska inte tillämpas för att lösa 

privatekonomiska problem.
27

 Det har sagts att begreppet näringsidkare skall ges en vidsträckt 

innebörd.
28

 Det uppställs därför inga krav på nationalitet, ändamål eller vinstsyfte på en 

näringsidkares affärsrörelse i FrekL.
29

 Således är det tänkt att en företagsrekonstruktion ska 

vara en möjligt alternativ för många aktörer. 

  

                                                           
27

 Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar, s. 35. 
28

 Karlsson-Tuula, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 76. 
29

 Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar, s. 38 ff. 
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3. Avtal i en rekonstruktion 

3.1 Gäldenärens avtal 

Det är inte ovanligt att en rekonstruktionsgäldenär har en mängd avtal som fortsätter att löpa 

efter att ett beslut om företagsrekonstruktion har tagits och processen har inletts. Den 

vanligaste synen på dessa situationer är att avtalen fortsätter att löpa som om ingenting hade 

hänt eftersom rättssubjekten i avtalsrelationerna inte ändras. De förblir samma juridiska 

personer som innan.
30

  

De avtal som rekonstruktionsgäldenären är bunden av är en av de viktigaste tillgångarna i en 

rekonstruktion. Under förfarandet har gäldenären vanligtvis mindre god likviditet och det har 

därför ansetts finnas behov av en regel som begränsar gäldenärens motparts rätt att häva avtal 

p.g.a. gäldenärens betalningsdröjsmål.
31

 En sådan regel kan hittas i 2:20 st.1 FrekL. För att 

hävningsrätten ska kunna bli tillämplig uppställs krav på tidpunkten för fordringens 

uppkomst. Den ska grundas på ett avtal ingånget före beslut om företagsrekonstruktion. 

Vidare ska gäldenärens betalningsinställelse ha inträffat före rekonstruktionsbeslutet. 

Tidpunkten för avtalsingåendet fastställs genom tillämpning av allmänna avtalsrättsliga 

regler, (se avsnitt 3.2).
32

 Om rekonstruktionsgäldenären är likvid för att betala sin skuld, ska 

2:15 FrekL tillämpas. Regeln innebär ett betalningsförbud som hindrar gäldenären från att 

hantera sin egendom fritt på bekostnad av andra borgenärers täckningsmöjligheter. 

De fordringar som borgenärer har mot gäldenären innan rekonstruktionsbeslutet, har till viss 

del fått vika för intresset av att rädda rekonstruktionsgäldenärens verksamhet. Detta tar sig 

främst uttryck i möjligheten för rekonstruktören att försöka nå en överenskommelse om 

offentligt ackord med borgenärerna. 

3.2 Olika typer av avtal 

Som läsaren säkerligen förstår förekommer det flera olika typer av avtal i en rekonstruktion. 

Det kan vara fråga om leveransavtal av varor, köpavtal av tjänster och kreditavtal. Vad som 

bör förstås är att tillvägagångssättet för att ingå olika typer av avtal kan variera. I denna 

följande del ska jag presentera närmare hur de olika avtalstyperna varierar i fråga om 

ingåendet av dem. Det är viktigt att göra sådana distinktioner eftersom olika avtalstyper kan 

komma att behandlas olika i superförmånsrättsligt hänseende. (Se kapitel 5) 

                                                           
30

 Karsson-Tuula, Persson, Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 105. 
31

 A.a. s. 106. 
32

 A.a. s. 107. 
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3.2.1 Villkorade avtal 

I mer komplexa avtal är det inte ovanligt att parterna avtalar om att avtalet skall ha bindande 

effekt först vid det tillfälle då ett särskilt villkor har uppfyllts.
33

 Det finns flera exempel på 

sådana villkor, ett är att avtalet skall ha effekt först vid dess undertecknande.
34

 Det är inte 

ovanligt att denna teknik används för att hålla avtalsbundenheten öppen.
35

 Så förhåller det sig 

främst i de situationer då avtalsbundenhet för parterna föreligger först då en prestation har 

skett, d.v.s. ett realavtal föreligger. Detta kan innebära komplikationer i superförmånsrättsliga 

sammanhang. Ett exempel kan ges om två parter ingår ett leasingavtal av en maskin. I 

avtalsvillkoren har parterna kommit överens om en ersättning om X kr om saken förstörs 

under avtalsperioden. Avtalsbundenheten är villkorad med att saken traderas till 

leasingtagaren. Låt oss säga att dagen för traditionen inträffar under låntagarens pågående 

företagsrekonstruktion. Frågan blir då om avtalet anses ingånget före eller under 

rekonstruktionen. Svaret blir avgörande för om den fordran som borgenären kan ha på 

gäldenären om saken förstörs, omfattas av superförmånsrätt eller inte. (Se avsnitt 4.2.1) 

Det kan tyckas märkligt att leasinggivaren lämnar över godset till en illikvid motpart, men det 

kan vara svårt för leasinggivaren att vara medveten om motpartens rekonstruktion. Detta beror 

på att beslut om rekonstruktioner inte offentliggörs så som konkurser gör.
36

 

3.2.1.1 NJA 2006 s. 638 

I NJA 2006 s. 638 hade en privatklinik (Bolaget) hamnat i tvist med Stockholms landsting 

(Landstinget). Bolagsmannen för Bolaget var en läkare, som även arbetade på landstinget. 

Tvisten handlade om ekonomisk ersättning för utebliven handelsvinst och innehållna 

befattningsarvoden. Under hösten år 2000 höll parterna förlikningsförhandlingar och Bolaget 

gjorde gällande att under ett möte den 20 december 2000 hade det överenskommits en 

slutgiltig ersättningslösning. Vid detta möte hade det även överenskommits att Landstinget 

skulle göra sina invändningar gällande innan den 31 december 2000. Detta gjordes inte och i 

januari skickade Bolaget ett skriftligt avtal för vad som hade överenskommits på mötet den 20 

december. Landstinget bestred att mötet den 20 december hade resulterat i ett bindande avtal 

eftersom ersättningssummorna i detalj inte hade diskuterats. Någon betalningsskyldighet 

förelåg inte enligt landstinget.  

                                                           
33

 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt 1, s. 117. 
34

 A.a. s. 93. 
35

 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 95. 
36

 Ödén, Ackordscentralen Nyheter Nr.1, 2011 s. 6 f.  
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HD fastslog underinstansernas domslut att mötet i slutet av december hade resulterat i att ett 

bindande muntligt avtal hade ingåtts parterna emellan och att detta avtal hade fått slutlig 

effekt i och med att Landstingets invändningar uteblev.  

Rättsfallet är intressant eftersom det visar på vikten av tidpunkten för avtalsingåendet. Om 

omständigheterna hade varit sådana att Landstinget inte hade gjort några invändningar den 

31/12, men att Bolaget hade påbörjat sin rekonstruktion någon gång mellan 20/12 och 31/12 

blir frågan om avtalet är ingånget under rekonstruktionen eller inte.  

3.2.2 Ramavtal 

Avtalsförhållanden som sträcker sig över en längre tid regleras ofta genom s.k. ramavtal. 

Dessa avtalstyper utgör, precis som det låter, en utgångspunkt (ram) för enskilda avrop som 

görs med ramavtalet som grund. Vanligt förekommande är ramavtal vid köpavtal, 

återförsäljaravtal, volymkontrakt och vissa krediter.
37

 Ett ramavtal har till syfte att underlätta 

för parterna att ingå flera olika avtal under en viss tidsperiod. Ramavtalets villkor kan 

bestämma helt eller delvis hur avtalsvillkoren utformas för de kommande avropen.
38

 Det är 

alltså möjligt att varje enskilt avrop inte kommer att ha exakt samma avtalsvillkor vad avser 

t.ex. leveranskvantiteter, faktureringsperiod etc.  

3.2.2.1 T- 587-04 

I T 587-04 var parterna ett bemanningsföretag och ett logistikbolag som hyrde personal. 

Parternas avtalsrättsliga relation byggde på ett ramavtal. Då parterna hade kommit överens om 

att femton arbetare skulle hyras under en viss tid skickade bemanningsföretaget en 

orderbekräftelse. Under avtalstiden hölls detta, men i samband med att en av logistikbolagets 

kunder valde att flytta sitt lager sjönk behovet av arbetskraft. Behovet som kvarstod 

motsvarade fyra arbetare, men bemanningsföretaget hävdade sin rätt att fortsätta fakturera för 

femton. När logistikbolaget höll inne betalningarna, stämdes de inför domstol för 

kontraktsbrott. HovR bedömde att orderbekräftelsen skulle utgöra ett enskilt avtal. Det var 

tidpunkten för ingåendet av detta avtal som skulle utgöra grunden för skadeståndsberäkning.  

Rättsfallet är intressant eftersom det behandlar ramavtal och avrop. I fallet utgör 

orderbekräftelsen ett enskilt avtal och det är detta avtal som är det väsentliga. Om således 

logistikbolaget hade gjort en beställning på arbetskraft under sin rekonstruktion, hade detta 

avtal ansetts vara ingånget vid denna tidpunkt. Fordringarna från det avtalet skulle omfattas 
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 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt 2, s. 57. 
38

 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 96. 
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av superförmånsrätt om rekonstruktören samtyckt till det. Således hade man inte gett någon 

större vikt åt ramavtalet som säkerligen ingicks innan rekonstruktionen. (Jämför avsnitt 5.2.1) 

3.2.3 Avropsavtal 

Ovan har ramavtal behandlas och en typ av sådana är det s.k. avropsavtalet. Avropsavtal 

föreligger i de fall då olika kvantiteter av en produkt ska beställas vid skilda tillfällen, under 

en viss avtalsperiod. Det vanligaste sättet att reglera dessa avtal, är att det i grunden föreligger 

en överenskommelse om att det är tillräckligt för köparen att utföra en beställning för att 

avtalsbundenhet för båda parterna ska föreligga.
39

 Det är varje enskild beställning som kallas 

för avrop.
40

  

Nedan följer ett citat av Axel Adlercreutz och Lars Gorton som på ett precist sätt förklarar vad 

ett ramavtal är. Genom citatet väcks även frågan kring problemen med att hänföra en fordran 

till ett särskilt avtal; 

”Man kan, om man så vill, se avropsavtalet (ramavtalet) som ett föravtal […], som ålägger parterna 

[…] att efter hand träffa avtal om leverans på ramavtalets villkor.”
41

 

Citatet visar svårigheterna med att hänföra en fordran till ett särskilt avtal. Vidare förklarar 

författarna att ramavtalet kan anses innebära en förpliktelse för leverantören att ständigt hålla 

ett stående anbud. Dessa anbud kan, enligt avropsavtalet, vara underkastade vissa 

förändringar med avseende på pris och kvantiteter.
42

  

3.2.4 Föravtal 

Att ingå ett föravtal innebär att avtalsparterna ”avtalar” om att ingå avtal i framtiden. Dessa 

föravtal kan uttryckas i en varierande grad av precision och utgör inte ett avtal i den 

bemärkelsen att det anknyts till ett särskilt rättsförhållande. I praktiken fyller ordet mer en 

funktion som ett samlingsbegrepp än ett egentligt avtal.
43

 

Föravtalet kan spela olika roller i processen att sluta avtal. Den vanligaste vägen att gå är att 

inkludera föravtalet i huvudavtalet. Detta kan uttryckas t.ex. genom en optionsklausul, vilken 

ger uttryck för ett ensidigt förpliktande. Ett annat alternativ är att låta föravtalet utgöra ett 
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 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 96. 
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ömsesidigt bindande avtal parterna emellan, som reglerar deras skyldigheter att agera om 

särskilda förutsättningar är uppfyllda.
44

  

3.2.6 Anställningsavtal 

Under en rekonstruktion är det viktigt att ha ”rätt” folk med sig som tror på förfarandets 

genomförande. Detta förutsätter att företaget egentligen är lönsamhet. Ett sätt att gå tillväga är 

att under rekonstruktionen anställa personal med särskild erfarenhet för att genomföra 

rekonstruktionen på ett effektivt sätt. 

Ett anställningsavtal är giltigt om det ingås muntligen, vilket inte är ovanligt. Det kan dock 

påstås att parterna vanligen går längre än så i de flesta fallen och upprättar ett skriftligt 

anställningsavtal. I den offentliga sektorn är det vanligt förekommande att det utfärdas ett s.k. 

anställningsbevis. Den praktiska betydelsen av en sådan skriftlig handling är att den fungerar 

som bevis på att ett anställningsavtal har ingåtts.
45

 

Ett avtal om anställning ingås enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Det ska alltså lämnas 

ett anbud om anställning och anbudet ska korrespondera med en accept.
46

  

3.3 Novation 

Med novation avses att det sker ett ingrepp i avtalsparternas förpliktelser vilket resulterar i att 

en ny avtalsrättslig relation ersätter den som tidigare gällde parterna emellan. Således innebär 

en ny förpliktelse att ett nytt avtal föreligger. Uttrycket novation är svårhanterligt och 

svårdefinierat. Rodhe beskriver det som ”en terminologisk smaksak”, att avgöra om novation 

föreligger eller ej.
47

 

3.3.1 Partsväxling  

Länge aktualiserades novationsbegreppet främst i frågor kring partsväxling i 

fordringsförhållanden. I dessa situationer var det oftast fråga om borgenärens möjlighet att 

överlåta en fordran till en tredje man, så att denne inträder i borgenärens ställe, med eller utan 

gäldenärens medverkan.
48
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3.3.2 Förlängning av avtalstid 

När det talas om nyttjanderätt i fast egendom, t.ex. hyra och arrende, kan frågan om novation 

komma att bli aktuell då tidsbestämda avtal går ut. Sådana avtal kan komma att förlängas på 

två olika vis: 1.) Att arrendatorn/hyresgästen och jordägaren/hyresvärden samtycker till 

förlängning av det gamla avtalet, eller 2.) Att arrendatorn/hyresgäst stannar kvar på stället 

utan att en ny överenskommelse uttryckligen kommit till stånd. Det förefaller vara avgörande 

att parterna önskar att novation ska ske. Finns inte denna önskan hos parterna innebär det att 

en förändring av avtalsvillkoren inte ska innebära att novation sker. Eftersom arrendeavtal 

vanligen löper under en lång tid, har de nästintill kommit att jämföras med en permanent 

besittning. En förlängning av arrende-/hyresavtal, oavsett om den uttryckligen samtyckts till 

eller genom kvarsittande, anses således innebära att den äldre överrenskommelsen upphör och 

övergår i en ny överenskommelse med samma villkor som gällde för den tidigare.
49

 

3.3.2.2 Kreditavtal 

En annan avtalstyp där förändringar i avtalstiden är vanliga är försträckningar, d.v.s. 

penninglån. I dessa sammanhang är frågan huruvida en förlängning av ett sådant avtal innebär 

att den för borgenären eventuellt utställda säkerheten upphör. Läget är oklart, men det 

förefaller orimligt att en förlängning av kreditavtal skulle innebära novation och att tidigare 

ställda säkerheter inte längre skulle ge skydd för den nytillkomna fordringen.
50

 

I de fall banken utställer ett kreditkort till en kund intar banken rollen som borgenär.
51

 Det 

främsta syftet med korten är att tillåta kortinnehavaren en annan möjlighet att erlägga 

betalning än kontantalternativet. Den egentliga innebörden av detta blir att kortinnehavaren 

utnyttjar medel som inte är dennes egna. Det är alltså fråga om en kredit.
52

 Det torde inte 

kunna förhålla sig på annat sätt än att krediten uppkommer till följd av ett avtal. 

Problematiken ligger i att avgöra tidpunkten då avtalet kan sägas vara ingått. För kreditavtal 

finns ingen särskild lagstiftning. Istället är det Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) som är 

tillämplig, där lagens kapitel 1-3 ges en analog tillämpning även på de kreditavtal som ej tar 

sig uttryck i ett skuldebrev.
53

 

Kreditavtal har ansetts var av arten realavtal. Detta innebär att avtalet inte är bindande förrän 

försträckningen kommit motparten till handa. I dagens samhälle verkar denna syn på 
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avtalsingående inte har någon relevans i kommersiella, onerösa sammanhang.
54

 De har bytt 

karaktär och idag utgår man ifrån att fordran uppkommer ur ett kreditavtal när avtalet ingås. 

3.3.2.1 NJA 2002 s. 11 

I rättsfallet NJA 2002 s. 11 prövades frågan om följderna av en förlängning av en 

checkräkningskredit. Kredittagaren hade ställt säkerhet i form av pantbrev i en fastighet som 

överläts. Kredittagaren meddelade banken om överlåtelsen innan checkräkningskrediten 

förlängdes och hade vid ett senare tillfälle begärt anstånd med betalning för utnyttjad kredit. 

Banken krävde betalning genom att göra pantbreven gällande. Den fordran som pantbreven 

utgjorde säkerhet för hade enligt kredittagaren upphört att existera. HD kom fram till att det i 

fallet handlade om checkräkningskrediter som löpte på ett år med möjlighet till förlängning. 

Avsikten hos parterna torde ha varit att en förlängning av kredittiden skulle ske. Således 

kunde ingen ny fordran uppstå då gäldenären begärt anstånd med betalning. Istället fortsatte 

den gamla att löpa som vanligt.  

Detsamma, menade HD, måste anses gälla i fallet då det handlar om förlängning av 

kreditavtal som sker med stöd av en bestämmelse i avtalet och om förlängningen av 

kredittiden innebär att avtalet löper vidare på samma villkor som tidigare. Det åberopade 

lagrummet 6:7a st. 2 Jordabalk (1970:994) (JB) angående en säkerhets giltighet efter en 

fordrans förändring, var inte tillämpbart eftersom en förändring inte hade skett. HD 

motiverade sitt domslut med att det inte handlade om en uppkomst av en ny fordran. 

3.3.3 Förändring av prestationsobjekt 

Avtal som skapar en förpliktelse för en avtalspart att överlåta eller upplåta ett objekt i utbyte 

mot en ekonomisk motprestation, kan också vara föremål för prövning om novation. De 

vanligaste typerna av sådana avtal är de där objektet utbyts mot ett annat. Vid sådana avtal 

uppstår problematiken att de till prestationsobjektet anknutna säkerhetsrätterna kan påverkas. 

Det torde t.ex. bedömas med stor försiktighet huruvida en borgensförbindelse mister sin 

giltighet p.g.a. att prestationsobjektet byts ut.
55

 Likaså påverkas troligen avtalsparternas 

prestationsförpliktelser av att det upplåtna/överlåtna objektet byts ut mot ett annat. Har t.ex. A 

och B överenskommit om att A ska köpa objekt C bör det rimligen vara det som gäller. 

Överlämnar B istället objekt D, är det troligt att A inte vill betala. 
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3.3.3.1 NJA 1997 s. 813 

NJA 1997 s. 813 behandlade situationen då ett lån i utländsk valuta hade förfallit till 

betalning. Enligt avtalsvillkoren hade beloppet omräknats till svenska kronor. Gäldenären var 

en juridisk person och dess företrädare hade gått i generell borgen för fordringen som 

valutalånet utgjorde. Efter valutaomräkningen gjorde borgensmannen gällande att den fordran 

som borgensåtagandet syftade till hade upphört och ersatts av en ny. Den nya fordringen 

omfattades inte av det tidigare borgensåtagandet. Borgensmannen anförde dessutom att 

borgensåtagandet endast åsyftade valutakursförluster. 

HD fann det ostridigt att borgensåtagandet avsåg det förfallna valutalånet. På förfallodagen 

anförde borgensmannen att hans åtagande ej kunde göras gällande då fordringen det avsåg ej 

längre existerade, utan hade ersatts av en ny kredit. Banken argumenterade för att kreditens 

karaktär hade ändrats inom vad som hade avtalats i kreditvillkoren. Detta kunde således inte 

innebära att novation hade skett och att den fordran som utgjordes av valutalånet hade 

upphört. HD fastslog HovRs dom att det inte var visat att valutalånet hade lösts eller ersatts av 

ett nytt rättsförhållande.  

Rättsfallet visar på det som jag anser är viktigt vad avser novation. Ett avtal kan inte anses ha 

genomgått novation om förändringen som sker faller inom det som tillåts enligt avtalet. Har 

det avtalats att en kredit vid en viss tid t.ex. byter valuta, innebär det inte att den gamla 

krediten upphör att existera och ersätts av en ny. Vidare väcker detta tanken om att det vid 

rekonstruktioner krävs vissa avtalsomförhandlingar. Min fråga är då om novation vid 

företagsrekonstruktioner bör kunna ske överhuvudtaget eftersom rekonstruktionen i sig kräver 

vissa avtalsjusteringar. Ur ett superförmånsrättsligt perspektiv vore det anmärkningsvärt 

eftersom det innebär att exakt alla justerade avtal innebär nya förpliktelser. Alla Fordringarna 

som uppkommer fr.o.m. betalningsinställelsen skulle i sådana fall omfattas av 

superförmånsrätt. 

3.3.4 Okontrollerbara förändringar 

Ett avtal kan komma att ändras oberoende av om aktiva handlingar företas av avtalsparterna 

eller inte. Dessa situationer aktualiseras t.ex. när fullgörelsen som regleras av avtalet är 

omöjlig att genomföra. Indirekt kan det således sägas att om en parts fördel av avtalet uteblir 
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bortfaller dennes prestationsskyldighet.
56

 Det vore t.ex. märkligt om en köpare är skyldig att 

erlägga säljaren en köpeskilling för en vara om varan inte längre existerar. 

Ett fordringsförhållande kan alltså komma att ändras, alternativt upphöra, genom att 

gäldenärens fördel uteblir. Gäldenären ges då en rätt att frånträda avtalet.
57

 Ett typsikt 

exempel där denna rätt kan göras gällande är när gäldenären försätts i konkurs.
58

 Motsvarande 

rätt att frånträda kommersiella kreditavtal med villkor om möjlighet till förlängning, har 

borgenären i de fall då gäldenären ej har fullgjort sina förpliktelser enligt skuldebrevet eller då 

säkerheten, om sådan har ställts, ej längre är betryggande för borgenären. Rätten gäller även i 

de fall när det finns skäl att anta att gäldenären inte kommer att kunna fullgöra sina 

förpliktelser mot borgenären.
59

  

Det ska observeras att det i fallet vid okontrollerbara förändringar främst handlar om att 

resultatet av förändringen blir att avtalsrelationen helt upphör. Det är alltså inte fråga om att 

ett avtalsrättsligt förhållande upphör och ersätts av ett nytt. 
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4. En fordrans innebörd och uppkomst 

4.1 Skillnaden mellan avtal och fordran 

En fordran karaktäriseras av rätten att kräva att någon fullgör den förpliktelse som 

avtalsparten har åtagit sig genom ingåendet av avtalet. Således kan en fordran vara rätten att 

kräva pengar av någon som man har lånat ut till tidigare, eller betalningen av en vara som 

man har sålt på kredit. Det behöver dock inte vara fråga om rena ekonomiska 

fordringsanspråk. Begreppet ”fordran” omfattar även rätten att kräva leverans eller att någon 

utför en tjänst.
60

 Därför kan det sägas att ett ingående av avtal resulterar i att en fordran 

uppkommer. Den mest grundläggande obligationsrättsliga relationen får anses vara ett 

köpavtal. Säljaren har en förpliktelse att leverera varan till köparen och denne har en 

skyldighet att erlägga köpeskillingen till säljaren.  

Men avtal och fordran är inte samma sak. De två företeelserna behöver alltså inte uppstå 

samtidigt. Detta kan innebära problem för avtalsparterna som uppenbarar sig sent i parternas 

avtalsrättsliga relation.  

4.2 Fordringsrättsliga principer 

En allmän syn på tidpunkten för en fordrans uppkomst i kontraktsrättsliga förhållanden är att 

den föreligger vid den tid då avtalet ingås. Tidpunkten för fordringens uppkomst blir 

avgörande för hur fordringen behandlas under rekonstruktionen. Om en fordran har 

uppkommit innan rekonstruktionen kan den t.ex. omfattas av en förhandling om offentligt 

ackord, 3:3 st.1 FrekL. Fordringen uppkommer genom det ömsesidigt förpliktande avtalet. 

Avtalet måste då vara ingånget innan ansökan om rekonstruktionen görs för att fordringen ska 

kunna omfattas av ackordet.
61

 Fordringen kan då ha uppkommit vid avtalets ingående eller ett 

senare skede, men under rekonstruktionsperioden. 

Det finns inget vedertaget namn på den ovan nämnda principen om tidpunkten för en fordrans 

tillkomst. Hans Renman
62

 har valt att kalla den avtalsprincipen. Han nämner vidare två andra 

principer; 1.) prestationsprincipen, vilken innebär att en fordran anses uppkommen vid det 

tillfälle då en av parterna fullgör sin prestation och, 2.) separationsrättsprincipen, som 
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aktualiseras i de fall en prestation är förenad med separationsrätt. Principen innebär att en 

fordring anses uppkommen när motparten tillgodogör sig prestationen.
63

   

4.2.1 T 2959-11, Rörviksfallet 

Ett intressant avgörande där TR och HovR tillämpade olika fordringsrättsliga principer är T 

2959-11 (Rörviksfallet). TR tillämpade avtalsprincipen och HovR tillämpade 

prestationsprincipen. I målet hade ett tågtransportbolag (MidCargo) sedan några år ett 

skriftligt avtal med ett skogsindustribolag (Rörvik). Avtalet innebar att Rörvik förpliktigade 

sig att ha virke tillgängligt för transport tre gånger varje vecka. Transporterna skulle utföras 

av Midcargo mot ersättning.  Avtalet innehöll vidare bestämmelser om att ett bestämt 

ersättningsbelopp skulle erläggas om en transport ställdes in. Avtalet omförhandlades i januari 

2009 genom kontakter per mail företagna av behöriga ställföreträdare för bolagen. 

Omförhandlingarna gick ut på att Rörvik önskade gå ifrån sina skyldigheter att beställa tre 

transporter i veckan och att ersätta inställda transporter. MidCargo hade gått med på att 

transportkvantiteten reducerades, men frågan kring ersättning vid inställd transport lämnades 

öppen. 

I april 2009 ansökte Rörvik om företagsrekonstruktion och förfarandet, vilket innebar en 

ackordsförhandling, inleddes i maj. Frågorna som behandlades i TR var dels om MidCargo 

hade fordringar på Rörvik för inställda transporter, och om dessa eventuella fordringar hade 

uppkommit före beslut om rekonstruktionen eller under densamma, vilket är avgörande för 

om de kan omfattas av offentligt ackord. TR anförde i motiven till domen att Rörvik inte hade 

visat att ersättningsansvar för inställda transporter inte längre gällde. Således var 

avtalsvillkoret från det första avtalet fortfarande gällande. I frågan om fordringarna kunde 

omfattas av ackord fastslog TR att det i kontraktsrättsliga förhållanden är avtalsprincipen som 

ska tillämpas. Avtalet som MidCargo fordringsanspråk grundades på var ingånget innan 

ansökan om Rörviks rekonstruktion hade gjorts. Således omfattades fordringarna av ackordet. 

MidCargo överklagade i HovR beslutet om att fordringen skulle omfattas av ackord. Där 

gjordes en annan bedömning. Domstolen påpekade att det vore orimligt att tillämpa 

avtalsprincipen på avtal som innebär att fordringar uppkommer vid flera olika tillfällen, s.k. 

perdurerande avtal.  Vid den typen av avtal är vissa typer av fordringar omöjliga att förutse, 

t.ex. ersättningsanspråk då en transport ställs in. Dessa fordringar kan inte på förhand 

bestämmas i avtalet då man inte vet om de ens kommer att uppkomma under avtalstiden. 
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HovR nämnde vidare i domskälen att det inte är lämpligt att anse att alla fordringar 

uppkommer vid avtalets ingående. En fordran som endast uppkommer om en särskild 

omständighet inträffar, kan inte anses uppkommen redan vid avtalsingåendet. En sådan 

bedömning skulle resultera i att alla fordringar som härrör från avtal ingångna innan ansökan 

om rekonstruktion omfattas av ackord. Det tas alltså ingen hänsyn till att fordringen 

egentligen uppkommer då en särskild omständighet inträffar. Följderna blir att gäldenärens 

sammanlagda teoretiska skuld kan reduceras och att detta måste accepteras av borgenären. Ett 

sådant upplägg anses inte vara attraktivt för borgenärer. De skulle troligen ha större intresse 

av att agera för att möjliggöra en konkurs, än att medverka i en ackordsförhandling. Ur 

gäldenärens synvinkel skulle det innebära en rabatt på träffade avtal vars fordringar omfattas 

av ackord.  

En företagsrekonstruktion syftar till att ge insolventa gäldenärer ett rådrum för att kunna vidta 

åtgärder som kan förbättra den ekonomiska ställningen. Med beaktande av en 

ackordsförhandlings ändmål fann HovR att MidCargos fordringar avseende inställda 

transporter inte kunde sägas ha uppkommit före dagen då inställelse skedde.  De inställelser 

som skedde under rekonstruktionen gav således upphov till fordringar som inte omfattades av 

ackordet. 

Rättsfallet visar på att HovR har frångått tankarna som utredningen vid FrekLs tillkomst hade 

angående att avtalsprincipen skulle tillämpas. Med det menar jag att alla fordringar anses 

uppkomna vid avtalsingåendet. Här belyses problematiken utmärkt kring att endast avtal 

ingångna under rekonstruktionen omfattas av superförmånsrätt. Vidare poängterar rättsfallet 

att det kan finnas behov av att även fordringar som härrör från äldre avtal ska kunna omfattas 

av superförmånsrätt.  

HD har lämnat prövningstillstånd i målet vars utgång kommer att bli väldigt intressant.
64 

4.3 Nytillkomna fordringar 

Som nämnts tidigare är tanken med rekonstruktionen att den ska resultera i att verksamheten 

ska kunna fortsätta. Rekonstruktionsgäldenärens avtalsmotparter kan tvingas att fullgöra sina 

förpliktelser enligt tidigare ingångna avtal för att gäldenärens verksamhet ska kunna fortsätta. 

Möjligheten att kräva sådan fullgörelse av avtal har inte ansetts vara tillräcklig för att tvinga 

fram att verksamheten drivs vidare för att lyckas med rekonstruktionen. Det fanns även ett 
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behov av att kunna uppmuntra borgenärer att ingå avtal med en illikvid motpart. Eftersom 

motpartens illikviditet påverkar möjligheterna att ställa säkerhet för fordringar, ansågs det 

behövas ett skydd för de borgenärer som får fordringar mot gäldenären under dennes 

rekonstruktion.
65

 

Det finns två typer av fordringar som uppkommer under en rekonstruktion. Dessa är: 1.) 

Fordringar som härrör från avtal ingångna innan beslut om rekonstruktion och 2.) Fordringar 

som härrör från avtal ingångna under rekonstruktionen. 

Det föreslås att KonkLs regler för hanteringen av massafordringar ska få motsvarande uttryck 

även i företagsrekonstruktioner. Massafordringar är fordringar som konkursboet har ådragit 

sig. Dessa ska täckas före det att utbetalning sker till borgenärer som hade fordringar mot den 

konkursförsatta gäldenären. I en företagsrekonstruktion skulle ett sådant principiellt företräde 

gälla för nytillkomna fordringar under rekonstruktionen. Oavsett om avtalet är ingått under 

eller innan rekonstruktionen. Nya fordringar skulle då t.ex. inte omfattas av 

betalningsförbudsregeln i 2:15 FrekL. Den regeln tar endast sikte på fordringar som 

uppkommit innan beslut om rekonstruktionen har tagits. De nya fordringarna torde då inte 

heller omfattas av verkställighetsförbudet i 2:17 FrekL, eller av 2:20 FrekL i de fall då 

dröjsmål från gäldenärens sida föreligger. Med det menas att fordringar som uppkommit 

under rekonstruktionen inte kan återbetalas genom att en borgenär kräver exekutiv försäljning 

av gäldenärens tillgångar. Till sist bör poängteras att reglerna i 3:3 och 3:8 FrekL om 

offentligt ackord inte heller skulle kunna tillämpas på dessa typer av fordringar.
66

 

Rekonstruktioner misslyckas ibland och gäldenären går i konkurs. När gamla avtal fortsätter 

att ge upphov till fordringar under rekonstruktionsperioden aktualiseras behovet av ett skydd 

för de borgenärer med fordringar som uppkommit under förfarandet. Utgångspunkten är att 

sådana fordringar inte har något skydd. Borgenärer med skattefordringar, miljöfordringar etc. 

som tillkommit under gäldenärens rekonstruktion ges således endast en oprioriterad 

utdelningsrätt i en efterföljande konkurs. Så ska även fordringar som tillkommit då 

prestationer har fullgjorts p.g.a. tidigare ingångna avtal behandlas.
67
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4.3.1 Särskilt om hyresfordringar i företagsrekonstruktioner 

Hyresavtal löper vanligen under en längre tid. Då hyresgästen är illikvid kan hyresvärden 

antingen hinna häva hyresavtalet innan det att gäldenären meddelar om sin rekonstruktion, 

eller så görs en hävning under rekonstruktionen. 

Om borgenären (hyresvärden) hinner häva avtalet innan rekonstruktionen kan gäldenären 

(hyresgästen) inte tillämpa 2:20 FrekL och kräva avtalets fullgörelse. Detta beror på att 

hävningen medför att avtalet upphör, 12:44 JB, och att det inte finns något avtal att kräva 

fullgörelse av. För att hyresgästen ska kunna fortsätta användandet av fastigheten eller 

lokalerna krävs att ett nytt hyresavtal ingås. De fordringar som härrör ifrån det gamla avtalet 

omfattas av ackord, det nya avtalets fordringar gör det inte.  

Hinner hyresvärden inte göra en avtalshävning innan gäldenärens rekonstruktion inleds 

förhåller sig situationen annorlunda. Regeln i 2:20 FrekL blir tillämplig och gäldenären, 

genom rekonstruktören, kan kräva avtalets fullgörelse. Detta innebär vanligen att betalningar 

ska ske kontant eller att betalningarna säkerställs på annat sätt. Det uppstår inga 

komplikationer så länge gäldenären betalar hyrorna under rekonstruktionen. Om till slut 

betalningar ställs in kan hyresvärden i vanlig ordning häva avtalet. Fordringarna som var 

hänförbara till tidpunkten innan rekonstruktionsbeslutet omfattas av ackord och de 

fordringarna för den återstående avtalstiden omfattas troligen också. Detta beror på att inget 

nytt avtal har ingåtts och att hyresfordringarna anses uppkomna vid avtalets ingående, d.v.s. 

innan rekonstruktionen.
68
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5. Superförmånsrätten 

5.1 Om superförmånsrätt 

Superförmånsrätten är en allmän förmånsrätt enligt 10 § st. 1 p. 4 FRL, vilken borgenärer har 

möjlighet att påkalla om rekvisiten i lagrummet är uppfyllda. Superförmånsrätten har fått sitt 

namn p.g.a. att det beskriver att denna rätt går före alla andra fordringar förenade med allmän 

förmånsrätt i en konkurs som följer efter en misslyckad rekonstruktion. Det är inte den enda 

anledningen till att superförmånsrätten är speciell. Superförmånsrätten går även, enligt 15 § 

FRL, före sådana fordringar med särskild förmånsrätt som åsyftas i 5 och 8 §§ FRL. 

Superförmånsrätten är inte tidsbegränsad.
69

 10 § st. 1 p. 4 FRL uppställer förutsättningarna för 

att en fordran ska kunna vara superförmånsberättigad. Det uppställs två generella krav: 1.) 

Fordringen ska grunda sig på ett avtal som är ingått under rekonstruktionen och 2.) 

Rekonstruktören ska ha samtyckt till avtalet. Vid en första anblick kan dessa krav tyckas vara 

tydliga och förnuftiga, men det är problematiskt att avgöra när en fordran anses uppkommen 

och ett avtal ingånget. 

Av ordalydelsen av 10 § st. 1 p. 4 FRL kan utläsas att fordringen ska grunda sig på ett avtal 

ingånget under företagsrekonstruktionen. Det framgår av lagrummets ordalydelse att det inte 

borde vara tillräckligt att fordringen har uppkommit under rekonstruktionstiden eller på annat 

sätt anses hänförbar till denna tid för att den ska kunna göras superförmånsberättigad.
70

 

Kredit- och hyresavtal som är ingångna utanför ramen för en rekonstruktion kan således inte 

ge upphov till räntefordringar som omfattas av superförmånsrätt under tiden som 

rekonstruktionen pågår.
71

  

5.1.1 Synen på superförmånsrättsliga fordringar enligt Prop. 1995/96:5 

Även om det måste poängteras att det är lagregelns ordalydelse som är gällande rätt, är det 

klokt att poängtera att det redan vid FrekLs tillkomst fanns skiljaktiga meningar om vilka 

fordringar som skulle kunna ges ett superförmånsrättsligt skydd. Juridiska fakultetsstyrelsen 

vid Uppsala universitet kommenterade problematiken. Styrelsen pekade på att det fanns ett 

behov av att även vissa fordringar som uppkommer under rekonstruktionstiden omfattas av 

superförmånsrätten.
72
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Det framgår vidare av propositionen att resultatet av att låta superförmånsrätten omfatta t.ex. 

elektricitet, telefon, lokalhyra och ränta på befintliga krediter, skulle skapa en orimligt 

vidsträckt förmånsrätt. En sådan förmånsrätt skulle göra för stora inskränkningar på andra 

förmånsrätter, t.ex. företagshypotek. Det uttrycks vidare att då motparten utnyttjar sin 

stoppningsrätt, får det avgöras tillsammans med rekonstruktören om fordringen har sådan stor 

betydelse för den fortsatta driften att säkerhet bör ställas. I de fall motparten nöjer sig med 

superförmånsrätt, kan istället det gamla avtalet sägas upp och ett nytt ingås. På så vis ges 

superförmånsrätt åt motpartens leveransfordran på samma sätt som för nytillkomna 

fordringar.
73

 Eftersom det inte har ansetts att det finns generella principer för att bestämma 

tidpunkten för en fordrans uppkomst, har en sådan lagteknisk uppsägningsmöjlighet erbjudits. 

Problematiken kringgås genom att avtalen sägs upp och ingås igen på nytt.
74

 

Det ska dock påpekas att utgångspunkten för superförmånsrätten måste antas vara att den inte 

har ett annat syfte än att ge gäldenären ett utrymme att hålla igång driften av verksamheten. 

Det sker på olika sätt. En vanlig situation är då medel behövs för att ackordslikviden vid 

rekonstruktionens slut ska kunna utbetalas. Vanligen kräver detta att ägare tillskjuter medel. 

Dessa medel bör rimligen under kort tid vara i behov av ett superförmånsrättsligt skydd.
75

 

5.2 Att ingå avtal under en rekonstruktion 

Av FRL framgår att superförmånsrätten omfattar de fordringar som uppkommer genom 

ingåendet av nya avtal. Tiden för en sådan fordrans uppkomst anses vara dagen för 

avtalsingåendet och nya avtal kan uppkomma genom s.k. novation eller genom lagteknisk 

uppsägning. En sådan lagteknisk uppsägning sker genom att avtalet sägs upp och ingås igen 

på nytt med samma avtalsvillkor.
76

 Frågan om hur det avgörs när ett avtal har ingåtts, får 

besvaras med sedvanliga avtalstolkningsmetoder. Alla tillgängliga och relevanta 

omständigheter ska vägas in i varje enskilt fall. Således kan det inte enbart ges en betydelse 

hur parterna agerar innan avtalsslutet, men även under avtalsrelationen.
77

 

5.2.1 Ö 1003-11, Blaikengruvan-fallet 

I mål Ö 1003-11 (Blaikengruvanfallet) prövades frågan om ett nytt avtal hade ingåtts under 

rekonstruktionen och om fordringarna omfattades av superförmånsrätt. I Blaikengruvanfallet 

hade rekonstruktionsgäldenären (Blaikengruvan) och en leverantör träffat avtal angående 
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utförandet av sprängning, borrning, transport och lastning. Avtalet utgjorde ett avropsavtal 

och varje enskild leverans innebar ett individuellt avtal. Avropsavtalet hade ingåtts några 

veckor innan beslut om företagsrekonstruktion var taget. Vid ett möte under rekonstruktionen 

gjordes två justeringar vad avsåg fakturering och att betalning skulle ske omedelbart efter 

nådd överrenskommelse. TR ansåg att sådana ingrepp i avtalsinnehållet var tillräckliga för att 

anses som ett nytt avtalsförhållande, även om det i praktiken endast innebar att borgenären 

skulle fortsätta sitt arbete. Fordringarna som uppkom till följd av det nya  avropsavtalet 

omfattades således av superförmånsrätt. TR beslöt att fordringarna således inte skulle 

återvinnas i Blaikengruvans konkurs. 

Vanligen torde sådana förändringar som skedde under mötet inte kunna anses resultera i att ett 

äldre avtalsförhållande ersätts av ett nytt. Särskilt då det handlade om industriföretag, bland 

vilka det är vanligt att faktureringsvillkor och betalningsvillkor justeras.
78

 Lite hjälp kan 

hämtas från HDs resonemang i NJA 2002 s.11. I det fallet förlängdes kredittiden för en 

checkräkningskredit. HD motiverade sitt beslut med att påstå att det ligger i sådana krediters 

natur att kunna förlängas. Det kunde alltså inte vara fråga om att ett nytt kreditförhållande 

hade uppstått. (Se avsnitt 3.3.2.1) 

Även om den prövade frågan redan hade besvarats jakande beslöt TR att i Blaikengruvanfallet 

även göra en särskild bedömning av ett andra möte under rekonstruktionen parterna emellan. 

Under detta andra möte beslutades det om en ändring av bryttekniken och en utökad 

brytkapacitet. Rätten menade att förändringarna innebar nästan fördubblade åtaganden för 

borgenären och att det inte gick att betvivla att ett nytt avtal hade ingåtts.  

Beslutet överklagades till HovR som nyanserade frågan. HovR nämnde bl.a. i domskälen att 

det inte finns något som hindrar att ett avtal från tiden före företagsrekonstruktion fortsätter 

att löpa även under rekonstruktionens pågående. Rekonstruktören kan t.o.m. i vissa fall kräva 

att borgenären ska fullgöra sina förpliktelser enligt tidigare avtal, 2:20 FrekL. Det finns inte 

heller någonting som hindrar att parterna avträder gamla avtal och ingår nya med exakt 

samma avtalsinnehåll under rekonstruktionen. 

Precis som TR, bedömde HovR att det var ostridigt att det fanns ett gällande avropsavtal 

parterna emellan. Detta avtal tog sig uttryck i en prislista för olika arbeten. Parterna hade 

överenskommit att omfattningen av dessa skulle detaljeras i efterhand. Det var således 
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klarlagt att avtalet ej var tidsbestämt och att borgenären hade relativt långtgående friheter att 

planera och utforma arbetet.  

Av HovRs diskussion om ramavtal framgick det att denna typ av avtal kunde komma att 

hanteras på ett av följande två vis: 1.) Det är fråga om ett föravtal som ålägger parterna att i 

efterhand ingå avtal, eller 2.) Ett åtagande av borgenär att hålla ett stående anbud. I den 

sistnämnda modellen krävs endast en accept i form av inköpsorder för att avtalet ska slutas. 

HovR fastslog att det i fallet var fråga om ett avropsavtal som resulterade i att varje enskilt 

avrop skulle anses utgöra ett nytt avtal. HovRs resonemang kring ramavtalets form medförde 

att det första mötet bedömdes annorlunda i HovR. HovR uttryckte att det inte kunde anses ha 

tillkommit ett nytt avtal vid det första mötet eftersom det inte gjordes något avrop. Det var i 

första hand fråga om ofrånkomliga justeringar av det avropsavtal som redan fanns. I den delen 

ändrade HovR TRs beslut.  

HovR behandlade även det andra mötet. Under detta möte hade en överenskommelse om nya 

kvantitetsramar för avropen nåtts. Avtalsändringen ansågs utgöra väsentliga skillnader från 

den tidigare överenskommelsen. Det sedan tidigare ingångna avropsavtalet hade ersatts av det 

nya avropsavtalet. HovRs beslutade att endast de fordringar som uppkom till följd av det nya 

avropsavtalet som ingicks vid det andra mötet skulle omfattas av superförmånsrätt. Dessa 

kunde inte bli föremål för återvinning i Blaikengruvans konkurs. Domen överklagades till 

HD, som valde att inte meddela prövningstillstånd.
79

 

Rättsfallet visar tydligt på vilka avtal domstolen anser att rekonstruktören ska lämna sitt 

samtycke till och vilka förändringar som kan anses resultera i att en novation sker. Detta är 

vitala frågor för arbetet hur superförmånsrätten kan nyanseras. 

5.2.2 Ö 2617-12, VD-fallet 

I målet hade en VD anställts under en rekonstruktion. Anställningen hade skett med 

rekonstruktörens samtycke. Efter rekonstruktionens avslutande sades VD:n upp enligt 

anställningsavtalet. Frågan som prövades i målet var om den fordran som VD:n hade för 

uppsägningslön omfattades av superförmånsrätt.  

HovR sade att det övergripande syftet med 10 § st. 1 p. 4 FRL är att krisdrabbade företag ska 

ges möjligheter att finansiera sin verksamhet under rekonstruktionen. Generellt borde det av 
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den anledningen vara mest förenligt med bestämmelsens syfte att endast fordringar som 

uppkommer under rekonstruktionsperioden kan omfatta av superförmånsrätt. 

Vid anställningsavtal gäller prestationsprincipen enligt HovR. Det beror på att en fordran på 

lön är starkt förenad med ett krav på att utföra en viss kvantitet av arbete. Vad gäller 

uppsägningslön är en sådan fordran beroende av att en uppsägningshandling vidtas. Ingåendet 

av ett anställningsavtal kan inte per automatik anses innebära en uppsägning. En fordran på 

uppsägningslön kan således inte uppkomma redan vid avtalets ingående. Att tillämpa 

avtalsprincipen vore orimligt. VD:ns fordran på uppsägningslön skyddades således inte av 

superförmånsrätt. Detta berodde på att fordringen inte uppkom samtidigt som avtalet, d.v.s. 

under rekonstruktionen. Det var således inte tillräckligt att det bakomliggande avtalet var 

ingånget under rekonstruktionen med rekonstruktörens samtycke. Det krävs även att 

fordringen uppkommer under rekonstruktionsperioden.  

Rättsfallet är intressant eftersom det belyser problemtiken med dels till vilken tidpunkt 

uppkomsten för en superförmånsberättigad fordran ska anses anknuten och även hur långt i 

tiden en superförmånsrätt kan göras gällande. Målet har överklagats till HD som har lämnat 

prövningstillstånd.
80

      

5.2.3 Fordringar i ackordsförhandling  

Alla borgenärers fordringar omfattas inte av en offentlig ackordsförhandling. 3:3 FrekL 

stadgar att endast de fordringar som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion kan 

omfattas av förhandlingen. Vidare erkänns ej fordringsägare med förmånsrätt möjlighet att 

deltaga i ackordsförhandlingen. 

Även om ett ackord är ett avtal som ingås mellan gäldenär och borgenär efter beslut om 

rekonstruktion och som resulterar i att en fordran förändras, kan superförmånsrätt för den 

nedsatta fordringen ej ges. Det skulle vara anmärkningsvärt om borgenärer går med på en 

kreditförlust, d.v.s. skriva ned en fordran, samtidigt som de även accepterar att inte få betalt 

direkt för den nedskrivna fordringen. Ackordsförhandlingen innebär inte att borgenärens 

ursprungliga fordran försvinner. Förhandlingen resulterar endast i att borgenärernas rätt att 

kräva betalning gäller en reducerad del av den ursprungliga fordringen. Avslutas 

rekonstruktionen enligt rekonstruktionsplanen genom att en överenskommelse om ackord nås, 

kan borgenärerna senare välja att föra skadeståndstalan mot gäldenären för att retroaktivt få 

betalt för den del av fordringen som skrevs ned. 
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5.3 Rekonstruktörens samtycke 

Det andra rekvisitet för superförmånsrätt är att rekonstruktören lämnar sitt samtycke till det 

nya avtalet. Eftersom detta rekvisit har varit föremål för uppsatser tidigare
81

, har jag valt att 

inte göra fördjupningar i ämnet. Rekvisitet ska dock nämnas eftersom läsaren annars inte får 

en komplett bild av superförmånsrätten och problemen som den skapar. 

Som framgår av 10 § st. 1 p. 4 FRL ska rekonstruktören lämna sitt samtycke för att en fordran 

ska omfattas av superförmånsrätt. Av regelns ordalydelse måste det antas att rekonstruktörens 

samtycke är ett avgörande moment för frågan om det aktuella avtalet är nytt eller inte.
82

 

Utgångspunkten för gäldenärens skyldighet att inhämta rekonstruktörens samtycke är att den 

omfattar alla gäldenärens transaktioner som faller inom 2:15 FrekL.
83

 Regeln tar sikte på 

betalnings- och säkerhetsrättsliga situationer som härrör från en tidpunkt före beslut om 

företagsrekonstruktion och situationer där gäldenären ådrar sig nya skyldigheter under 

rekonstruktionens pågående. Det innebär ingen inverkan på en rättshandlings giltighet att 

rekonstruktörens samtycke inte har inhämtats. Den enda skillnaden är att samtyckesrekvisitet 

för superförmånsrätt inte är uppfyllt och fordringen således är oprioriterad. 

Samtyckeskravet kan tyckas vara oproblematiskt i situationer då det är ostridigt när 

tidpunkten för avtalsingåendet kan tänkas föreligga. Det kan t.ex. med säkerhet sägas att om 

en gäldenär köper en vara mot kontantbetalning både uppkommer och upphör fordringen vid 

samma tillfälle p.g.a. att betalning erläggs. Det är dock inte alltid självklart när en fordran 

uppkommer eller när ett avtal kan anses ingånget. Eftersom det finns olika fordringsrättsliga 

principer för att avgöra tidpunkten för en fordrans uppkomst (se avsnitt 4.2), blir 

samtyckesrekvisitet ett problem då avtalets ingång och en fordrans uppkomst inte inträffar 

samtidigt eller då en fordran har delats upp på flera avbetalningar.  

En gäldenär kan t.ex. beställa en viss kvantitet av en vara som ska betalas genom tre stycken 

lika stora avbetalningar. Det får anses otvivelaktigt att hela fordringen uppstår vid 

avtalsingåendet, men ska återbetalas vid tre separata tillfällen. Avtalet är villkorat med att den 

första avbetalningen erläggs vid beställning, den andra då leverans sker och den tredje vid ett 

senare tillfälle. Efter leverans och avbetalning nummer två, tas beslut om gäldenärens 

rekonstruktion. Borgenären löper plötsligt en större kreditrisk och vill antingen göra sig säker 
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på att han får betalt för den tredje avbetalningsposten eller att han får tillbaka det som har 

levererats. Det levererade godset är viktigt för att gäldenären ska kunna driva sin verksamhet 

vidare och förstärka likviditeten. Om gäldenären inte kan betala den sista avbetalningen enligt 

kontantprincipen, eller lämna erforderlig säkerhet, vill borgenären säkerligen häva avtalet. 

Om avtalet hävs och varan går åter påverkar detta gäldenärens verksamhet och i slutändan 

resultatet av rekonstruktionen. Det är inte heller säkert att godset kan gå åter, eftersom det kan 

har förbrukats av gäldenären eller integrerats med ett annat gods. Frågan väcks om gäldenären 

ska ha en möjlighet att använda superförmånsrätten som säkerhet för den sista 

avbetalningsfordringen genom att rekonstruktören ratihaberar, d.v.s. samtycker till avtalet 

retroaktivt. Ska i sådana fall rekonstruktörens krav på fullgörelse av avtal enligt 2:20 FrekL 

likställas med ett retroaktivt samtycke? I vanliga situationer torde den sista 

avbetalningsposten ingå i en förhandling om offentligt ackord. 

Av FrekLs proposition framgår att det finns en möjlighet för rekonstruktören att retroaktivt 

lämna sitt samtycke till ett avtal. Ett sådant retroaktivt samtycke ska lämnas enligt allmänna 

avtalsrättsliga principer.
84

 Rekonstruktören kan begränsa borgenärens möjlighet att tillämpa 

hävningsregeln i 2:20 st. 1 FrekL för avtal som ingåtts innan beslutet om rekonstruktion är 

fattat. Denna inskränkning i borgenärens rätt uppnås genom att rekonstruktören begär avtalets 

fullgörelse. Borgenären skulle kunna göra gällande en analog tolkning av 61 § Köplag 

(1990:931) (KöpL), men denna regel förutsätter att det köpta är en vara och att den är 

oförändrad hos gäldenären. 

5.4 Ett utvidgande av superförmånsrätten 

Då förslaget till en samlad insolvenslag remissbehandlades, uttryckte remissinstanser att 

möjligheterna att tillerkännas förmånsrätt enligt 10 § FRL bör vidgas. Därför framlades 

åsikter om att även fordringar knutna till avtal ingångna av gäldenären före 

rekonstruktionsbeslutet bör omfattas om det har begärts att avtalet skall fullföljas enligt 2:20 

FrekL. Det framgick att det fanns ett behov av att eftersträva en förstärkt ställning för 

motparten vid fullföljandet av avtal. Frågan väcktes om hur lång tid efter rekonstruktionens 

avslutande en borgenär skulle kunna göra en förmånsrätt enligt 10 § FRL gällande. 

Riksskatteverket påpekade att en alltför vid förmånsrätt enligt 10 § FRL för flera 

avtalsgrundade fordringar, har en starkt negativ effekt på andra fordringar som uppkommer 

under rekonstruktionen. Ett sådant exempel är nytillkomna skattefordringar som i praktiken 
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inte skulle ges något förmånsrättsligt skydd. På så vis skulle skattefordringarna finansiera 

misslyckade rekonstruktioner. Detta beror på att skattefordringar som uppkommer under en 

rekonstruktion inte är s.k. massafordringar vilket skattefordringar som uppkommer under en 

konkurs är. Massafordringar erhåller ett starkt förmånsrättsligt skydd i konkurser, men det 

saknas en motsvarande typ av skydd i företagsrekonstruktioner.
85

 Således föreslog man att det 

instiftas en ”andra rang” av massafordringar. Detta förekommer i bl.a. norsk rätt och ger 

vederlagsfordringar förmånsrätt även efter den tid då fullgörelsekrav har framställts.
86

 

Ackordcentralen yttrade sig i ett betänkande till SOU 2001:80 om de föreslagna reglerna. Det 

sades bl.a. att reglerna om nyttjande av prestationer och fullgörelse av avtal skulle få effekter 

för rekonstruktionsförfarandet som skulle innebära att förmånsberättigade fordringar ökar på 

ett okontrollerbart sätt.
87

 Vidare sades att nya borgenärer troligtvis inte godtar 

superförmånsrätt som säkerhet för sin fordran. Gamla borgenärer kräver troligen 

kontantbetalning eller att säkerhet lämnas.
88

 Förslaget att alla fordringar som uppkommer till 

följd av att fullgörelse av äldre avtal sker ska omfattas av superförmånsrätten, innebär en 

väsentlig utvidgning av den superförmånsrättsliga sfären. Ett sådant utvidgande innebär 

ekonomiska konsekvenser för främst borgenärer med säkerhet i företagshypotek.
89

 

Regeringen har sedermera funnit att det inte finns skäl att gå vidare med utredningens förslag 

som lämnats i betänkandet, d.v.s. införa en samlad insolvenslagstiftning.
90

 Detta medför att 

oklarheterna kring superförmånsrätten kvarstår. 

5.5 Superförmånsrätten i praktiken 

När FrekL skulle införas diskuterades superförmånsrätten mycket. Banker befarade t.ex. att 

superförmånsrätten skulle urholka borgenärers säkerhetsmassa och då främst borgenärerna 

med företagsinteckningar. Många jurister såg även flera andra problem med 

superförmånsrätten. Som verksam rekonstruktör är det ytterst sällan det går att aktivt använda 

superförmånsrätter som ett effektivt verktyg i rekonstruktionens genomförande. Enligt 

Atteryd är den allmänna uppfattningen bland rekonstruktörer att genomgående försöka 

undvika superförmånsrätter då de ger upphov till praktiska tillämpningsproblem.
91

 Det kan 
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t.ex. vara problematiskt att övertyga borgenärer att de ska godta idén om att frånträda 

kontantprincipen när det är stor risk att de kommer att lida en kreditförlust. Istället för att få 

betalt kontant ska de få betalt i ett senare skede. Eftersom gäldenären är illikvid har denne 

vanligen utnyttjat kreditutrymmet i sina tillgångar. Således kan det vara besvärligt att ställa 

säkerhet för krediten. Fordringen ska då erhålla ett superförmånsrättsligt skydd. I praktiken 

garanterar inte detta någonting för borgenären. Det är därför i praktiken en nästintill omöjlig 

uppgift att få borgenärerna att gå med på kreditvillkoren.
92

 

Om leverantören, trots detta, accepterar ett betalningsdröjsmål och att fordringen skyddas av 

superförmånsrätt, uppstår ytterligare ett problem. Det händer nämligen att gäldenären inte kan 

betala på betalningsdagen. Om rekonstruktören utför sitt arbete väl och har ständig uppsikt 

över alla rekonstruktionsgäldenärens transaktioner kan problemet i viss mån undvikas. Det är 

svårt att säga hur det bäst skapas en förutsebarhet vid användandet av superförmånsrätter och 

även om rekonstruktören utövar en god uppsikt över verksamhetens transaktionsflöde kan det 

snabbt ackumuleras superförmånsberättigade fordringar. I sådana situationer är det svårt att 

avgöra företagets egentliga betalningsförmåga.
93

 

Det finns normalt tre betalningsmodeller i en rekonstruktion som borgenärer (leverantörer) 

godkänner. 

1. Kontantbetalning; Godset betalas och levereras vid samma tidpunkt. 

2. Förskottsbetalning; Betalningstidpunkten ligger före leveranstidpunkten. 

3. Kreditbetalning: Leverans sker före betalning. 

Av naturliga skäl vill borgenärerna självklart erhålla förskottsbetalningar och vid avtal som 

innebär regelbundna förpliktelser under en längre tid, vill de att säkerhet ställs. Detta innebär 

den absolut minsta kreditrisken för borgenären, men det är även en fördel för 

rekonstruktionens genomförande. Rekonstruktören kan se direkt hur stora likvidposter som 

lämnar bolaget.
94

 Om kreditbetalningsmetoden tillämpas, måste tiden mellan leverans och 

betalning hållas väldigt kort. Perioden kan regleras på olika vis, men vanligen lämnar 

rekonstruktören en skriftlig garanti inom vilken tid betalning sker. Lämpligen föreslås och 

accepteras kreditbetalningsmetoden endast vid de affärer som rekonstruktionsgäldenären är 

                                                           
92

 Nedstrand, 2013-12-19. 
93

 Nedstrand, 2013-12-19. 
94

 Atteryd m.fl., 2014-01-28. 



41 
 

likvid för. Det är problematiskt att veta eller förutse detta, men om rekonstruktören har utfört 

sitt arbete väl, har denne god kännedom om gäldenärens likviditet.
95

  

Vanligtvis är det inte endast leverantören med superförmånsrätt som ska godkänna att 

kontantprincipen frånträds och att de får betalt vid ett senare tillfälle. Rekonstruktörerna på 

Ackordscentralen i Malmö betraktar sig som borgenärernas förlängda arm in i 

rekonstruktionsverksamheten. Även om det är viktigt att tillvarata alla borgenärers intressen, 

är det vanligt att vara särskilt mån om företagsinteckningsinnehavare. Borgenärer med denna 

typ av säkerhet är ofta kreditinstitut. Trots att banken inte har vetorätt i frågan om vilken 

borgenär som ska ges superförmånsrätt, lämnar en rekonstruktör sällan superförmånsrätt till 

andra borgenärer om banken inte godtar det.
96

 Detta beror på att en borgenär kan kräva att 

företagsrekonstruktionen ska upphöra om det finns anledning att anta att dennes rätt kan 

komma att skadas, 4:7 st. 1 p. 4-5 FrekL. 

Utgångspunkten är alltså att rekonstruktören inte godkänner några avtal om man vet att det 

inte finns kapital att betala med. Väldigt lite utrymme lämnas således till ett systematiskt 

användande av superförmånsrätten som garanti för kreditbetalningar. Det finns dock 

situationer som lämpar sig väl för superförmånsrättens användande. Ett exempel är då 

aktieägarna lånar ut kapital till bolaget under rekonstruktionen. Det går nämligen sällan att 

låna pengar från banker. Det som då kan göras är att rekonstruktionsgäldenären, genom 

underskrift av rekonstruktören, skriver ett skuldebrev till ägarna som styrker tidpunkten för 

fordringens uppkomst. Därefter lämnas det överrenskomna kapitaltillskottet. I skuldebrevet 

regleras att aktieägarnas fordringar är superförmånsberättigade och rekonstruktörens 

underskrift på avtalet har innebörden av ett lämnat samtycke.
97

 

I övrigt är det svårt att använda sig av superförmånsätt. Detta beror dels på en okunskap hos 

borgenärer om innebörden av en sådan förmånsrätt, men även p.g.a. rekonstruktörens 

behörighets- och befogenhetsbegränsningar. Ett aktivt användande av superförmånsrätten 

skulle kräva en utökning av rekonstruktörens befogenheter och behörighet. Rollen skulle 

närmast behöva påminna mer om en konkursförvaltare.
98
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5.5.1 Rekonstruktörens samtycke i praktiken  

Inställningen till vikten av att rekonstruktören lämnar sitt samtycke till alla 

transaktionshändelser under rekonstruktion varierar från rekonstruktör till rekonstruktör. 

Nedstrand har som regel att hans samtycke ska inhämtas för exakt alla transaktionshändelser. 

Det spelar ingen roll om fordringen uppkommer p.g.a. att fika ska inhandlas från gäldenärens 

kaffekassa, eller om nya leveransavtal ska tecknas. Det viktigaste för att öka chanserna till en 

lyckad rekonstruktion är att rekonstruktören kontrollerar betalningsströmmarna, dels för att 

effektivisera själva förfarandet och dels för att kunna i så stor utsträckning som möjligt 

förutse hur mycket kapital som kommer att finnas kvar ifall en konkurs skulle följa på 

rekonstruktionen.
99

 

5.5.2 Vikten av att hänföra en fordran till ett avtal 

Det är ibland problematiskt att avgöra vilket avtal en fordran ska anses härröra från. Det är 

inte ovanligt i industriverksamheter att leveransavtal löper på en längre tid. Om leveranser 

fortsätter att ske efter det att rekonstruktionen har inletts, aktualiseras reglerna om 

superförmånsrätt och frågan om det bakomliggande avtalet blir avgörande. Om fortsatt 

leverans sker och betalning erläggs i vanlig ordning, uppstår aldrig något problem. Problemet 

uppstår först när en betalningsinställelse sker.
100

 Leveranser under längre tid är ofta 

avropsavtal. Genom domen i Blaikengruvan-fallet har det konstaterats att sådana avrop ska 

utgöra enskilda individuella avtal.  

Vanligen uppstår inte situationen att en borgenär har en fordran om inledandet av en 

rekonstruktion utgör en brytpunkt under en löpande avtalsrelation. Det beror på att borgenärer 

vanligen håller inne leveranser om de har fog att misstänka att gäldenären inte kan betala. Det 

faktum att gäldenären genomgår en rekonstruktion är ett tecken på nedsatt betalningsförmåga. 

Ibland kan det t.o.m. vara så att klausuler i avtalen tillåter hävning om någon av avtalsparterna 

träder i rekonstruktion eller konkurs.
101

 I sådana fall kräver borgenären säkerligen 

kontantbetalning eller att säkerhet ställs för fordringen om rekonstruktören kräver fullgörelse 

av avtalet. Blir det inte som borgenären vill, uppstår ingen fordran eftersom avtalet hävs. 

5.6 Betalning av gammal skuld 

Det förekommer att borgenärer, särskilt utländska, kräver att betalning av gamla fordringar 

ska ske innan nya leveranser skickas. Utgångspunkten är att alla gamla fordringar omfattas av 
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ett betalningsförbud under en rekonstruktion. Dock finns det ett undantag som tillåter 

betalning av gammal gäld, 2:15 st. 3 FrekL. Sådana omständigheter föreligger endast i 

särskilda fall. Den allmänna inställningen till lagrummet är att det sällan tillämpas. Resultatet 

av att tillämpa nämnda lagregel skulle bli att hela syftet med rekonstruktionen går förlorat då 

regeln åsidosätter likabehandlingsprincipen. Om likabehandlingsprincipen frånträds på ett 

sådant sätt kommer detta, med all rätt, väcka starka känslor hos övriga borgenärer. De 

kommer vilja ha betalt för äldre fordringar. Får de inte det, kommer de troligen sträva efter att 

avbryta rekonstruktionen.
102
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6. Om brott och ansvar i en företagsrekonstruktion 

6.1 Inledande synpunkter om skyldigheter i en rekonstruktion 

Det måste framhållas att en företagsrekonstruktion inte skapar en straffrättslig frizon i vilken 

borgenärsbrotten i 11 kap BrB utesluts. Det är således en brist i FrekL att det inte förekommer 

några regler som reglerar gäldenärens och rekonstruktörens skadeståndsansvar under 

rekonstruktionen. Hos ett företag som genomgår rekonstruktion är det endast revisorerna som 

har skyldighet att meddela om oegentligheter under förfarandet. Således skiljer sig synen åt på 

en rekonstruktörs och konkursförvaltares skyldighet att anmäla brott som begås under 

insolvensförfarandena.
103

 

Den vedertagna uppfattningen bland rekonstruktörer är att en affär som genomförs enligt avtal 

och som innebär att rekonstruktionsgäldenären får nytta av likvider eller en vara/tjänst, 

normalt sett inte kan ha en negativ effekt på rekonstruktionen. Borgenärsbrotten kräver att den 

olagliga handlingen begås under obestånd eller att fara för obestånd föreligger. Det är inte 

säkert att sådana ekonomiska förhållanden råder i en rekonstruktion då gäldenären endast är 

illikvid. De situationer som skulle kunna antyda att brott begås mot borgenärerna är när 

ensidiga avtal som bara belastar rekonstruktionsgäldenären accepteras. I regel kan det sägas 

att avtal som rekonstruktören lämnar sitt samtycke till syftar till att gynna gäldenären. Om 

avtalen istället är till nackdel för gäldenären borde påföljder för rekonstruktören, vid ett 

sådant lämnande av samtycke, regleras i FrekL.
104

 

6.2 Gäldenärens skyldigheter 

I FrekL anges vilka skyldigheter rekonstruktionsgäldenären har under förfarandet. I 2:14 

FrekL sägs bl.a. att gäldenären är skyldig att delge rekonstruktören viss information. 

Informationen ska vara sådan som handlar om rörelsens ekonomiska förhållanden. Av 

lagrummet framgår det vidare att de ska anses vara av betydelse för rekonstruktionens 

genomförande. 

Det räcker dock inte att gäldenären ger rekonstruktören åtkomst till sådana uppgifter som 

åsyftas i 2:14 st. 1 FrekL. Gäldenären är också förpliktigad att följa rekonstruktörens alla 

instruktioner och anvisningar om hur verksamheten under förfarandet ska genomföras, 2:14 

st. 2 FrekL. 
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Gäldenärens skyldigheter att följa rekonstruktörens anvisningar och dela med sig av 

nödvändiga upplysningar har inte ansetts vara tillräckligt för att göra förfarandet effektivt. Det 

har även ansetts att vissa befogenhetsinskränkningar för gäldenären krävs. Av 2:15 st. 1 p. 1-3 

FrekL  framgår att gäldenären inte får betala gammal gäld från tiden före rekonstruktionens 

inledande. Inte heller får säkerhet för sådan skuld ställas. Egendom som är väsentlig för 

gäldenärens verksamhet får under rekonstruktionen inte pantsättas, överlåtas eller upplåtas. 

Vad som stadgas i 2:15 st. 1 FrekL, påverkar inte rättshandlingens giltighet om gäldenären 

skulle välja att åsidosätta sina skyldigheter, 2:15 st. 2 FrekL. 

6.3 Rekonstruktörens skyldigheter 

Rekonstruktörens skyldigheter tar vid då denne har blivit utsedd av rätten enligt 1:2 FrekL. 

Dennes första skyldighet är att inom en vecka från beslutet meddela samtliga borgenärer om 

att gäldenären har inlett en rekonstruktion av verksamheten, 2:13 FrekL. Då ska samtidigt viss 

information bifogas, som t.ex. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och 

skulder, den senaste balansräkningen från gäldenärens verksamhet, en förklaring till varför 

gäldenären har betalningssvårigheter och en kort sammanfattning av hur rekonstruktionen kan 

genomföras. Sist ska även information om datum för borgenärssammanträdet finnas med. 

Rekonstruktören ska även upprätta en s.k. rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen ska 

innehålla en redovisning för hur syftet med rekonstruktionen ska uppnås och den ska delges 

både TR och borgenärerna, 2:12 st. 1 FrekL. 

Rekonstruktörens skyldigheter är inte begränsade till rekonstruktionens inledande skede. 

Även längre fram under rekonstruktionens gång finns regler som begränsar rekonstruktörens 

möjligheter att agera. Ett sådant exempel kan hittas i 2:15 st. 3 FrekL. Där finns en regel om 

att rekonstruktören endast i vissa fall får samtycka till att en gammal skuld betalas under 

rekonstruktionen. 

6.4 Rekonstruktörens ansvar 

Ovan har förklarats att rekonstruktören har vissa skyldigheter i en rekonstruktion. Om ett 

åsidosättande av dessa skyldigheter sker, ska rekonstruktören lämpligen bli 

skadeståndskyldig. Ett exempel är då ett samtycke till ett avtal medför att någon annan 

borgenärs rätt kränks.
105

 Om borgenärens rätt har kränkts uppdagas detta troligen först i en 

efterföljande konkurs. Frågan blir då om rekonstruktörens agerande att ”vårdslöst samtycka” 

till avtal kan innebära ett skadeståndsansvar. Det ges ingen vägledning alls i FrekL om 
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rekonstruktörens ansvar gentemot borgenärer och gäldenären under rekonstruktionens 

pågående.
106

 Om det föreligger ett skadeståndansvar ska det framgå av en lagregel.  

Eftersom det inte förekommer några ansvarsregler för rekonstruktörens och gäldenärens 

agerande under rekonstruktionen i FrekL, har detta gjort lagen bristfällig. Det har diskuterats 

att regeln i 17:1 KonkL, om konkursförvaltares skadeståndansvar, ska ha motsvarande 

tillämpning på rekonstruktörer. Ett sådant resonemang förs eftersom flera rekonstruktörer 

även är behöriga att agera konkursförvaltare.
107

 

En annan viktig beståndsdel av rekonstruktionen som kan ha inverkan på ansvarsfrågan under 

förfarandet är att gäldenären kvarhåller rådigheten över verksamheten. Självklart kan det 

tänkas att olika rekonstruktioner kräver olika mycket ingripande av rekonstruktören. Beroende 

på hur mycket denne medverkar, ger instruktioner och samtycker till beslut, borde likheterna 

med en konkursförvaltare var mer påtagliga i vissa fall än andra.
108

 Detta väcker två frågor. 

Den första är om rekonstruktören kan ha något ansvar gentemot borgenärer under 

rekonstruktionen. Den andra är om rekonstruktören har ett ansvar gentemot gäldenären. 

Ansvaret gentemot gäldenären kan i så fall komma att innebära att de ordinarie bolagsorganen 

undgår skadeståndansvar för de åtgärder som har vidtagits enligt rekonstruktörens 

instruktioner.
109

 

6.5 Om brotten mot borgenärer 

Det finns ingen praxis som ger vägledning angående rekonstruktörens skadeståndansvar. 

Rekonstruktören i Blaikengruvanfallet har dock blivit stämd. Avgörandet kommer att 

innebära ett förtydligande av rekonstruktörens skadeståndsansvar. Talan gäller skadestånd för 

vårdslöst lämnade samtycken till avtal som skapat superförmånsrätt. Målet är 

vilandeförklarat.
110

 

6.5.1 Vårdslöshet mot borgenärer   

Ett av de brott som skulle kunna aktualiseras p.g.a. att en rekonstruktionsgäldenär lättsinnigt 

vidtar rättshandlingar som rekonstruktören inte samtycker till, och påstår inför borgenären att 

denne har superförmånsrätt, är brottet som stipuleras i 11:3 Brottsbalk (1962:700) (BrB), 

vårdslöshet mot borgenärer. Brottet förutsätter att gäldenären befinner sig i en 
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obeståndssituation, eller fara för att en sådan inträder, och lättsinnigt ingår ansvarsförbindelser 

eller vidtar annan sådan åtgärd som innebär att förmögenhetsställningen försämras. Detta kan 

ske uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

6.5.2 Otillbörligt gynnande av borgenär 

Även brottet i 11:4 BrB, otillbörligt gynnande av borgenär, kan vara värt att observera 

särskilt då frågan om superförmånsrätt behandlas. Det stadgas i lagrummet att rekvisiten för 

brottet är att gäldenären ska vara på obestånd, att det ska finnas ett syfte att otillbörligen 

gynna en särskild borgenär och att agerandet medför en påtaglig fara för att en annan 

borgenärs rätt eftersätts avsevärt. Denna typ av brott kan endast begås vid tiden före en 

konkurs eftersom det förutsätter att gäldenären är på obestånd eller att fara föreligger för att 

en sådan situation uppstår.
111

 Vid en rekonstruktions inledande skede är gäldenären inte på 

obestånd, utan endast illikvid. Utrymmet för att hamna på obestånd genom att en särskild 

rättshandling företas under rekonstruktionen finns, men måste bedömas som liten eftersom 

syftet med rekonstruktionen är att stärka den ekonomiska ställningen.  

6.5.3 Andra brott 

Brotten mot borgenärer i 11 kap. BrB, går ofta parallellt med bestämmelserna i 15 kap. BrB 

om bl.a. mened. Ett exempel kan vara då förhandlingar om offentligt ackord hålls enligt 3 

kap. FrekL. Om gäldenären i en ackordsförhandlingssituation underlåter att upplysa om 

tillgång eller uppger en obefintlig skuld enligt 3:17 FrekL, kan detta leda till att gäldenären 

gör sig skyldig till ett olovligt försvårande av den exekutiva förrättningen enligt 11:2 BrB. 

Den information som gäldenären ska delge borgenärerna enligt 3:17 FrekL måste vara 

sanningsenlig. Gäldenären avlägger en bouppteckningsed som har till syfte att avskräcka från 

att lämna falska uppgifter, 3:18 FrekL. Om den vilseledande informationen inte korrigeras, 

kan detta resultera i att företrädare för rekonstruktionsgäldenären gör sig skyldiga till mened 

enligt 15:1 BrB.
112

 

6.6 Gärningsmännen vid borgenärsbrott 

I flera fall benämns gärningsmannen, då man talar om borgenärsbrotten, som gäldenären. 

Med gäldenären ska förstås både fysiska och juridiska personer vars fordringsägare lider 
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ekonomisk skada. Vad som är viktigt att betona är att fordringsanspråket som borgenären har 

på gäldenären måste ha förelegat redan vid tidpunkten då brottet begicks.
113

  

I andra fall uttrycks i 11 kap. BrB gärningsmannen som ”den som”. Valet av denna 

formulering har givit upphov till ett utrymme där inga begränsningar görs i presumtiva 

gärningsmän.
114

 I situationer som dessa, förutsätts det inte heller att ett skuldförhållande 

föreligger mellan gäldenär och ett annat rättssubjekt när den brottsliga handlingen vidtas.
115

 

6.7 Brottens påverkan på rekonstruktionsförfarandets fortgående 

Av 3:25 st. 1 p. 3 FrekL framgår det att ett ackord inte får fastställas om det skäligen kan 

antas att gäldenären har gynnat en särskild borgenär för att inverka på utgången för ackordet 

eller om någon annan typ av svek har ägt rum vid ackordet. Om gäldenären gynnar en 

borgenär ges en möjlighet till övriga borgenärer att stämma gäldenären samt den särskilt 

gynnade borgenären, 4:13-14 §§ FrekL. 

6.8 Om borgenärers skadestånds- och straffansvar i rekonstruktioner 

Då det har konstaterats ovan att det saknas regler i FrekL om gäldenärens och 

rekonstruktörens ansvar ska det nämnas att det förekommer vissa skadestånds- och 

straffregler. Det har ansetts finnas ett behov av en regel som skyddar mot att rekonstruktioner 

utnyttjas. En borgenär kan således bli skadeståndsansvarig under vissa omständigheter när 

han ansöker om gäldenärens rekonstruktion enligt 2:1 st. 1 FrekL. I 4:12 FrekL stadgas att en 

borgenärs ansökan som lämnats in utan någon skälig grund för antagandet att gäldenären har 

betalningssvårigheter, kan medföra skadeståndsansvar för borgenären. Det kräver i sig 

särskilda förutsättningar för att betalningssvårigheter ska anses föreligga. Dessa kan utläsas ur 

2:6 FrekL.  

Eftersom rekonstruktionen har kommit att få en oönskad roll som ett inledande till 

konkursförfarandet, har man eftersträvat möjligheterna att begränsa borgenärernas möjligheter 

att utnyttja situationen för att skapa sig en fördelaktig ställning i en efterföljande konkurs. I 

4:13 FrekL har det uttryckts ett förbud mot att borgenärer betingar sig någon särskild 

förmånsrätt vid borgenärssammanträdet. Om så sker kan borgenären dömas till fängelse i 

högst ett år.  
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7. Analys 

7.1 Vilka fordringar omfattas 

Med beaktande av de avgöranden som hovrätterna har lämnat de senaste åren och förslaget 

om en samlad insolvenslag, ska det fastslås vilka fordringar som kan omfattas av 

superförmånsrätt. Ett förslag om att även äldre avtal ska kunna ge upphov till 

superförmånsberättigade fordringar innebär att superförmånsrätten blir vanligare att använda. 

För att säkerställa att rätt fordringar görs superförmånsberättigade ska lämpligen vissa kunna 

krav ställas på en fordrans karaktär. 

I litteraturen har det sagts att det inte är tillräckligt att en fordran uppkommer under 

rekonstruktionen för att den ska vara superförmånsberättigad. Det bakomliggande avtalet som 

fordringen grundas på måste vara ingånget under rekonstruktionen. En sådan tolkning ligger i 

direkt linje med ordalydelsen i 10 § st. 1 p. 4 FrekL. I detta hänseende kan det vara förståeligt 

att man i Blaikengruvanfallet särskilt undersökte om det bakomliggande avropsavtalet var 

ingånget under rekonstruktionen och att det var detta som avgjorde bedömningen för om de 

under rekonstruktionen gjorda avropen gav upphov till superförmånsberättigade fordringar. I 

Blaikengruvanfallet hade det således inte spelat någon roll om rekonstruktören hade lämnat 

sitt samtycke eller ej till varje enskilt avrop.  

I Rörviksfallet hade ramavtalet redan ingåtts vid rekonstruktionens inledande och det 

omförhandlades inte så som i Blaikengruvanfallet under rekonstruktionen. De fordringar som 

uppkom till följd av inställda transporter under rekonstruktionen ansågs trots detta inte kunna 

omfattas av ett ackord då de uppkommit efter rekonstruktionens inledande. Om gäldenären 

skulle gå i konkurs blir frågan om fordringarna skulle omfattas av superförmånsrätt. För att 

avgöra det måste det avgöras vilket avtal rekonstruktören ska samtycka till. Ska samtycke 

lämnas till varje enskild transport eller räcker det att samtycke till ramavtalet lämnas eller 

måste samtycke lämnas till båda rättshandlingarna? 

Genom VD-fallet har sambandet mellan tidpunkten för avtalets ingående och fordringens 

uppkomst för att superförmånsrätt ska aktualiseras poängterats relativt tydligt. Det är inte 

tillräckligt att ett avtal ingås med rekonstruktörens samtycke för att en fordran ska kunna 

omfattas av superförmånsrätt. Fordringen måste även ha uppkommit under rekonstruktionen. 
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7.1.1 Särskilt om fordringar vid avrop 

Då varje avrop utgör ett enskilt avtal förefaller det mig anmärkningsvärt om det inte skulle 

räcka med att rekonstruktören lämnar samtycke till alla avrop som görs för att en fordran ska 

bli superförmånsberättigad. Blaikengruvanfallet tyder dock på att även det bakomliggande 

ramavtalet måste ha ingåtts under rekonstruktionen. De möten som parterna höll under 

rekonstruktionen resulterade i att ett nytt ramavtal ingicks. Således borde utgången i 

Blaikengruvanfallet ha blivit att avropen som gjordes inte skulle omfattas av superförmånsrätt 

om inte ramavtalet också var ingånget under rekonstruktionen. Om det resonemanget skulle 

tillämpas på Rörviksfallet skulle fordringarna för inställda transporter inte omfattas av 

superförmånsrätt. De skulle vara oprioriterade. Med det som grund menar jag på att en sådan 

tillämpning skulle innebära att rekonstruktören ges en ensamrätt att bestämma vilka avtal som 

ska samtyckas till. Kraven på att det avtalet är nytt och rekonstruktören har samtyckt till det 

skulle i så fall vara alldeles för snäva eftersom rekonstruktören har för stort inflytande. Detta 

skulle resultera i att syftet med 10 § st. 1 p. 4 FRL att uppmuntra borgenärer att ingå avtal 

med illikvida motparter, skulle gå om intet. 

Situationen kan t.ex. förhålla sig på följande vis ett bolag (gäldenären) har ett avtal med ett 

transportbolag om att det är detta bolag som ska utföra transporter och att det i avtalet finns en 

prislista. I avtalet finns inga krav på antalet transporter som måste beställas under en viss 

period. Frågan blir vad som händer med fordringar om gäldenären inleder en rekonstruktion.  

Det råder ingen tvekan om att avtalet är ingått innan köparens rekonstruktion, att avtalet är 

viktigt för rekonstruktionsgäldenärens marknadsverksamhet och att man kan förutse storleken 

på fordringarna. Att döma av avtalets utformning borde det vara fråga om ett ramavtal. Detta 

innebär att det är tillräckligt för gäldenären att beställa en transport för att 

prestationsskyldighet ska föreligga. Den orderbekräftelse som transportbolaget skickar ut ska 

anses tjäna som bevis på att avtal har ingåtts om just den aktuella transporten, (se avsnitt 

3.2.2.1) Frågan är om orderbekräftelsen ska anses som ett nytt avtal i strikt avtalsrättslig 

mening, eller om fordringen för transporten i realiteten ska anses vara hänförbar till 

ramavtalet. Frågan väcks vilket avtal det är som rekonstruktören ska samtycka till. 

7.1.2 Att samtycka till rätt avtal  

Kärnfrågan i problematiken blir om rekonstruktören ska samtycka till både ramavtalet och 

orderbekräftelsen, eller om det räcker med att samtycka till ett av dem. Eftersom ett ramavtal 

som ligger till grund för avrop som gjorts under en rekonstruktion, troligen är ingått sedan 



51 
 

tiden innan, förstår läsaren att en rekonstruktör inte kan lämna sitt samtycke till ett sådant 

avtal. Detta beror på att rekonstruktören vid ramavtalets ingående, inte var utsedd. Frågan blir 

då om ett riktat fullgörelsekrav mot ett ramavtal kan innebära ett retroaktivt samtycke.  

Problemet är att en fordran kan härledas till ett särskilt avtal beroende på hur avtalen är 

utformade. En risk föreligger att det i de detaljerade avropen inte tas upp något villkor om 

ersättningsskyldighet vid inställelse av transport. Istället görs en hänvisning till ramavtalet där 

bestämmelsen finns. Om en bestämmelse inte finns i det avtal som rekonstruktören ska 

samtycka till, brister samtyckesrekvisitet för de fordringar som den icke existerande 

bestämmelsen syftar på. Superförmånsrätt kan inte aktualiseras för en fordran som inte 

uppkommer ur det avtal som rekonstruktören samtycker till. En hänvisning kan eventuellt 

påverka bedömningen, men det förändrar inte det faktum att rekonstruktören aldrig har 

samtyckt till ramavtalet eftersom det är från tiden innan rekonstruktionen.  

Med detta som bakgrund har jag belägg för att hävda att det är avropen som görs under 

rekonstruktionen, som rekonstruktören ska samtycka till. Det spelar någon roll om ett nytt 

ramavtal inte ingåtts under rekonstruktionen. För tydlighetens skull borde varje avrop i 

orderbekräftelsen eller uppdragsbeskrivningen innehålla villkoret om ersättningsskyldighet 

vid inställda transporter. På så vis undviker man risken att en fordran kan hänföras till ett avtal 

som rekonstruktören inte har samtyckt till.  

Då det i Rörviksfallet var ostridigt att fordringarna för inställda transporter uppkom när 

inställelse skedde under rekonstruktionen, ingick de inte i ackordsförhandlingen. Det vore 

orimligt om de inte skulle omfattas av något skydd alls. En lösning skulle då vara att göra 

dem superförmånsberättigade. 

Om fordringarna för inställda transporter i Rörviksfallet görs superförmånsberättigade skulle 

det innebära att ett avsteg görs från HovRs resonemang i Blaikengruvanfallet. Den 

superförmånsrättsliga sfären skulle utvidgas. Då jag anser att det är de enskilda avropen som 

rekonstruktören ska samtycka till, hade detta inneburit att rekonstruktören i Blaikengruvan-

fallet skulle ha haft en bättre utgångspunkt för att bedöma storleken på den reserverade 

utdelningsmassan om rekonstruktionen skulle misslyckas. Eftersom 10 § st. 1 p. 4 FRL inte 

täcker behovet av superförmånsrättsligt skydd i praktiken, har följderna blivit att praxis ger 

motsägelsefulla och svårtolkade riktlinjer för den superförmånsrättsliga bedömningen. Med 

detta som grund anser jag att 10 § st. 1 p. 4 FRL omformuleras. 
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7.1.3 Innebörden av krav på avtalsfullgörelse 

I avsnitt 3.2.1 ovan ges ett exempel på ett leasingavtal där tradition skedde under 

leasingtagarens rekonstruktion. Avtalsbundenheten var villkorad av att tradition skedde. Det 

är uppenbart att ett sådant avtal ingås under rekonstruktionen. Troligen önskar leasinggivaren 

inte hyra ut objektet till en illikvid gäldenär och om hyresobjektet inte har utlämnats har inget 

avtal ingåtts. Rekonstruktören kan således inte kräva att avtalet fullgörs eftersom ingen 

förpliktelse föreligger. Att ge rekonstruktören behörighet att kunna kräva att avtal som håller 

på att förhandlas ska ingås, innebär en orimlig utvidgning av dennes behörigheter. Om 

avtalsparterna trots gäldenärens illikviditet väljer att ingå avtalet och tradera leasingobjektet, 

måste rekonstruktören lämna sitt samtyckte till detta för att de fordringar som ges i exemplet 

ska omfattas av superförmånsrätt.  

Situationen kan se annorlunda ut om leasingobjektet traderas innan gäldenärens 

rekonstruktion. Avtalet är således ingått innan rekonstruktionen och rekonstruktören kräver att 

det fullgörs enligt 2:20 FrekL. Det är otvivelaktigt att fordringarna för hyran inte omfattas av 

superförmånsrätt eftersom de uppkommit innan rekonstruktionen. Den fordran som eventuellt 

kan uppkomma om godset under leasingtiden går sönder borde behandlas annorlunda. Enligt 

Rörviksfallet borde den anses vara uppkommen först när godset förstörs. Medan fordringar 

för hyran ingår i en förhandling om offentligt ackord, faller eventuella fordringar p.g.a. skadat 

gods utanför ackordet om de uppkommit under rekonsturktionen. Fordringar som uppkommer 

under rekonstruktionen p.g.a. tidigare avtal borde kunna göras superförmånsberättigade.  

Det är uppenbart att rekonstruktören inte kan lämna sitt samtycke till avtal som ingåtts innan 

rekonstruktionens inledande eftersom rekonstruktören inte har blivit utsedd vid den 

tidpunkten. Vad som då närmast kan likställas med samtycke är det fullgörelsekrav som 

rekonstruktören kan rikta mot borgenären. Om en avtalad fordran p.g.a. förstörelse inte skulle 

omfattas av superförmånsrätt skulle fordringen bli oprioriterad. Det skulle innebära att 

fordringen behandlas likadant som ett skadeståndsanspråk. Om fallet skulle vara så, resulterar 

detta i att hela poängen med att på förhand avtala om ett fast belopp som kan utgöra en 

fordran för ersättning om godset förstörs, skulle gå om intet.  

Av den anledningen borde fordringar, vars uppkomst är beroende av särskilda 

omständigheter, som uppkommer under rekonstruktionen omfattas av superförmånsrätt om 

rekonstruktören har krävt avtalets fullgörelse. Troligen skulle detta innebära att alla avtal i 

framtiden innehåller sådana klausuler där fordringar p.g.a. förstörelse förutbestäms till sin 
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storlek. En sådan utveckling kan säkerligen öka antalet situationer där superförmånsrätten 

aktualiseras. Trots att en sådan utveckling kan tänkas förekomma får det sägas att den inte 

kommer att skapa problem då det måste kunna påstås att man i avtalsrelationer aldrig kan utgå 

ifrån att godset kommer att förstöras. 

7.2 Novation 

Frågan om novationskraven under en rekonstruktion har ställts i avsnitt 3.3 ovan. Den vanliga 

inställningen till novation enligt praxis och doktrin har varit att novation för det första inte kan 

ske om parterna inte har avsikt att ingå ett nytt avtal. Så kan t.ex. fallet vara då en arrendator 

stannar kvar på fastigheten efter att arrendetiden har gått ut. Om fastighetsägaren inte gör 

några invändningar ingås ett nytt avtal. Novation ska inte heller anses ske om ett 

avtalsförhållande ändras i den utsträckning som avtalet tillåter. Ett exempel kan ges vid 

kreditavtal. Om det har avtalats i kreditavtalet att det ska ske en valutaförändring vid en 

särskilt tidpunkt, innebär detta inte att ett nytt avtalsförhållande har uppstått när förändringen 

sker. (Se avsnitt 3.3.2.1) 

7.2.1 Framtvingande av avtalsjusteringar p.g.a. rekonstruktionen 

I rekonstruktionssituationer kan vissa fordringar härröra från gamla avtal. Detta innebär 

troligen att gäldenären har krävt avtalets fullgörelse enligt 2:20 FrekL. Lagbestämmelsen 

kräver då att gäldenären ska fullgöra sina förpliktelser eller ställa säkerhet för dem. I 

praktiken innebär detta att t.ex. kredit- och leveranstider görs kortare för att minska 

borgenärens kreditrisk. Detta skulle kunna innebära att novation sker. Om det inte ska anses 

innebära novation, löper avtalet på och fordringarna från tiden före rekonstruktionsbeslutet 

omfattas av ackord medan fordringarna uppkomna under rekonstruktionen inte gör det. Om 

novation sker p.g.a. betalningsmetoder ändras föreligger ett nytt avtal. De äldre fordringarna 

omfattas av ackord, medan de andra troligen omfattas av superförmånsrätt då det riktade 

fullgörelsekravet från gäldenären kräver att rekonstruktören samtycker.  

Det ovan sagda skulle i praktiken få märkliga konsekvenser vid företagsrekonstruktioner. 

Eftersom avtalsdetaljeringar och omförhandlingar närmast är rutin för att genomföra en 

rekonstruktion, innebär det att alla avtal som omförhandlas blir föremål för novation. Således 

omfattas alla fordringar som härrör från avtalen fr.o.m. den gjorda ändringen av 

superförmånsrätt. Om det föreligger sådana krav p.g.a. att det valda insolvensförfarandet 

vanligen kräver att ändringar genomförs, borde man anse att borgenärer och gäldenärer är 

medvetna om att avtalsförändringar är ett krav om någon av avtalsparterna genomgår en 
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rekonstruktion.  Det får närmast anses innebära en förändring som ligger i linje med 

omständigheterna i övrigt, vilket inte ska innebära någon novation. Om det skulle innebära att 

novation sker kan det resultera i att nya superförmånsberättigade fordringar uppstår av exakt 

varje omförhandlat avtal. Detta skulle innebära ett allt för stort hot mot borgenärskollektivets 

rätt vid en eventuell konkurs. Endast förändringar i betalningsmetoderna för avtalen bör inte 

kunna medföra att avtalet ersätts av ett nytt. Det måste kunna krävas större ingrepp i 

avtalsförpliktelserna än så. (Se avsnitt 5.2.1) 

7.2.2 Särskilt om ackordsförhandling 

Resultat av en förhandling om offentlig ackord är att gäldenären, under rekonstruktörens 

tillsyn, ingår ett avtal med borgenärskollektivet om att fordringarna ska skrivas ner. I teorin är 

de två kraven för superförmånsrätt uppfyllda, d.v.s. ett nytt avtal under rekonstruktionen och 

att rekonstruktören har lämnat sitt samtycke. En ackordsförhandling ska dock inte anses 

resultera i nya avtalsförhållanden och fordringarna ska inte vara berättigade till 

superförmånsrätt. Poängen med förhandlingarna är att snabbt få gäldenären likvid igen och 

borgenärerna får betalt så snabbt som möjligt. Det måste anses att rekonstruktören inte 

accepterar en ackordsförhandling om gäldenären inte har kapital att betala. Situationen där 

utbetalningen av ett ackord fördröjs eller uteblir ska således inte uppstå i praktiken.    

7.3 Krav på fordringar 

Om den superförmånsrättsliga skyddssfären ska utvidgad till att även omfatta fordringar som 

härrör från gamla avtal är det viktigt att göra vissa avgränsningar. Det vore orimligt om alla 

nya fordringar som härrör från gamla avtal omfattas av superförmånsrätt. Det måste uppställas 

vissa krav på dem. Om sådana krav inte uppställs innebär det att förmånsordningen i en 

efterföljande konkurs rubbas. Jag tror därför att kraven bör kunna delas in i två kategorier, 

subjektiva respektive objektiva rekvisit. 

7.3.1 Det subjektiva rekvisitet 

Av Blaikengruvan- och Rörviksfallen framgår det tydligt att det handlar om fordringar som är 

viktiga för den direkta driften av de respektive verksamheterna. Detta ligger i linje med vad 

som uttrycks i FrekLs proposition, d.v.s. att fordringar som härrör från vardagliga avtal 

ämnade för den löpande verksamheten inte ska omfattas av superförmånsrätt. Fordringarna 

måste härröra från avtal som är särskilt viktiga för verksamhetsdriften. Bedömningen av vilket 

avtal som ska anses vara särskilt viktigt för verksamheten görs av gäldenären tillsammans 

med rekonstruktören. Det är således viktigt att skilja på verksamhetsdriften och den 
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vardagliga driften. Fordringar som härrör från avtal som faller inom den vardagliga driften, 

ska inte kunna göras superförmånsberättigade. Två exempel är telefoni och hyra, vilka är 

fordringar som uppkommer genom avtal för vilka avtalsprincipen bör tillämpas. Alla 

fordringar anses alltså uppkomna vid avtalets ingående. De fordringar som uppkommer under 

rekonstruktionen genom avtal som faller inom den vardagliga driften, ska kunna betalas 

kontant. Har inte gäldenären sådan likviditet, kan inte rekonstruktionen genomföras.  

7.3.2 De objektiva rekvisiten 

Ett annat krav som borde kunna ställas på fordringar för att de ges superförmånsrätt, är vad 

jag kallar för objektiva rekvisit. Dessa rekvisit syftar till tidpunkten då det är möjligt att 

identifiera en fordran. T.ex. ersättningsfordringar för inställda transporter uppkommer först då 

en inställelse sker och en arbetstagares fordran på uppsägningslön uppkommer först då 

uppsägning har skett.  

Fordringar som är garanterade till sin storlek uppstår vanligen ur avtal för vilka 

avtalsprincipen bör gälla, t.ex. hyra och telefonavtal. Om de uppkommer redan innan 

rekonstruktionen, kan de inte omfattas av superförmånsrätt. Resultatet blir att de ska vara 

möjliga att hänföra till rekonstruktionsperioden eftersom det finns fordringar som görs 

beroende av att vissa omständigheter föreligger för att de ska uppkomma. Tidpunkten för när 

dessa omständigheter inträffar, kan ligga under en rekonstruktion. Ett annat rekvisit bör vara 

att rekonstruktören tillsammans med gäldenären kräver att avtalet fullgörs. Sådana 

fullgörelsekrav ska ske skriftligen och i dessa situationer ges kravet på fullgörelse innebörden 

av ett retroaktivt lämnat samtycke. Uppsägningslöner borde sällan kunna omfattas av 

superförmånsrätt eftersom rekonstruktören skulle behöva lämna sitt samtycke till att 

anställningen fortsätter eller kräva att den fortsätter om det handlar om anställningsavtal från 

tiden innan rekonstruktionsbeslutet. En sådan samtyckesprocess skulle bli utdragen och 

ineffektiv. Anställningsavtal ingångna under rekonstruktionen, men där uppsägningen sker 

först efter rekonstruktionen har avslutats omfattas inte heller av superförmånsrätt. (Se avsnitt 

5.2.2)  

I de situationer då ett nytt avtal ska ingås under en rekonstruktion bör det uppställas andra 

objektiva rekvisit. Det kan vara fråga om t.ex. formkrav för nya avtal under en rekonstruktion, 

att de registreras och att skulder som är reserverade med superförmånsrätt redovisas på 

särskilt vis i gäldenärens balansräkning (se avsnitt 7.4). Genom dessa rekvisit uppställs regler 
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för hur nya avtal ska ingås i en rekonstruktion och förhoppningsvis effektivisera användandet 

av superförmånsrätter i praktiken. 

7.4 Effektivisering av rekonstruktionsförfarandet 

Ovan har konstaterats att för att en fordran ska kunna omfattas av superförmånsrätt måste den 

vara viktig för verksamheten och ha en individuell särprägel. Huvudregeln är att 

superförmånsberättigade fordringar ska betalas under rekonstruktionen. Utgångspunkten är att 

denna huvudregel ska fortsätta att tillämpas, men om förfarandet för att genomföra en 

rekonstruktion ska effektiviseras behövs mer än en konkretiserad superförmånsrätt. Det krävs 

bl.a. tydliga regler för hur rekonstruktören ska arbeta för att ständigt kunna följa 

transaktionerna från och till rekonstruktionsgäldenären. Sådana regler kan komma att innebära 

viktiga förtydliganden och påverka effektiviseringen av förfarandets genomförande. 

7.4.1 Tidsbegränsade avtal 

Den första regeln som jag skulle vilja föreslå är att avtal som ingås under en rekonstruktion 

endast får löpa över en kort tidsbegränsad tid. Tanken är att superförmånsberättigade 

fordringar ska betalas under rekonstruktionen. Det finns en regel i 4:8 st. 1 FrekL som stadgar 

att domstolen ska meddela om rekonstruktionens upphörande efter tre månader från dagen för 

rekonstruktionsbeslutet. Denna regel innebär per automatik att kredittiderna för avtal som kan 

ge upphov till superförmånsrättsliga fordringar inte kan vara länge än tre månader.  

Det måste skiljas på avtalet och superförmånsrätten. I artiklar har framgått att 

superförmånsrätten inte är tidsbegränsad, (se avsnitt 5.1). Så har man resonerat eftersom det 

kan föreligga en relativt lång tidsperiod mellan en företagsrekonstruktion, då 

superförmånsrätten uppstår, och en konkurs i vilken superförmånsrätten görs gällande. Som 

nämnts ovan är tanken att superförmånsberättigade fordringar ska återbetalas under 

rekonstruktionen. Om de inte gör det efterföljs rekonstruktionen troligen av en konkurs. För 

tidsrummet däremellan åligger det borgenären att säkerställa att fordringsanspråket inte 

preskriberas.  

7.4.2 Redovisning av gäldenärens skulder förenade med superförmånsrätt 

Det har framgått av intervjuer med rekonstruktörer att borgenärer ser det som en onödig risk 

att godta superförmånsrätt som säkerhet. Detta kan bl.a. förklaras med att det är svårt för en 

rekonstruktör att förutse storleken på den utdelningsmassa som kan vara reserverad för 

superförmånsrätt, (se avsnitt 5.5.). För att bättre kontrollera förutsebarheten för storleken på 

superförmånsrättsposten i en eventuellt efterföljande konkurs borde superförmånsposterna 
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redovisas på ett särskilt skuldkonto i gäldenärens balansräkning. Trots att 

rekonstruktionsförfarandet vanligen pågår under en kortare tid och att det kan tyckas onödigt 

och svårt att redovisa förändringar i en balansräkning under korta perioder, tror jag att sådana 

proaktiva redovisningstekniker kan fylla en funktion. 

7.4.3 Registrering av superförmånsrätter 

Ett annat sätt att skapa förutsebarhet för superförmånsrätter, och därmed kunna använda dem 

mer aktivt som ett verktyg för en effektiv rekonstruktion, är att upprätta ett register för sådana 

förmånsrätter. Om varje superförmånsrätt registrerades skulle otydligheter lösas och framtida 

tvister om superförmånsrätters existens i enskilda fall undvikas helt eller delvis. Ett sådant 

register skulle sätta stora krav på korta handläggningstider eftersom rekonstruktionen pågår 

under en begränsad tidsperiod. Bolagsverket (BV) är ett förslag på den myndighet som skulle 

föra registret. 

7.4.4 Formkrav på rekonstruktörens samtycke 

Eftersom det i Blaikengruvanfallet prövas om ett sammanträde hade resulterat i ett muntligt 

avtal var det förenat med bevisbördor. Denna situationen talar för att det finns ett tydligt 

behov av att formkrav uppställs för att avtal ska kunna ge upphov till 

superförmånsrättsberättigade fordringar. Ett sådant formkrav är lämpligen skriftlighet. Det 

måste gå att tolka en överenskommelse i skrift och dokumentationen ska både vara 

undertecknad av gäldenären, borgenären och rekonstruktören. Om förfarandet för 

rekonstruktörens lämnade samtycke ges ett formkrav skulle det innebära stora fördelar ur 

bevishänseende om en rekonstruktion skulle följas av en konkurs. 

7.5 Kompletterande lagregler 

En viktig anledning till att företagsrekonstruktioner inte anses vara effektiva och attraktiva för 

borgenärerna är att det saknas vissa lagregler i FrekL. De regler som saknas är bl.a. 

ansvarsregler. Rimligen borde det innebära ett effektivare förfarande om rekonstruktörens 

befogenheter och behörigheter utvidgades. Då rekonstruktionen pågår under en kort tid måste 

beslut fattas snabbt, men likväl vara välgrundade. Det skulle dessvärre inte ge eftersträvad 

effekt om rekonstruktörens befogenheter och behörigheter utvidgades så att avtal som skapar 

superförmånsberättigade fordringar snabbare kan ingås.  

7.5.1 Rekonstruktörens inflytande 

Jag tror att det är vitalt att kunna kontrollera storleken på den del av utdelningsmassan som 

eventuellt kommer att vara reserverad för superförmånsrättsligt skyddade fordringar i den 
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eventuellt efterföljande konkursen. Hur den kontrollen sker bäst är svårt att säga, men jag tror 

att man kan komma långt genom att se över rekonstruktörens inflytande över 

gäldenärsverksamheten.  

Eftersom rekonstruktörens samtycke inte är avgörande för ett avtals giltighet, borde det finnas 

regler som hindrar eller avskräcker gäldenären från att underlåta att inhämta rekonstruktörens 

samtycke. En sådan bestämmelse skulle t.ex. kunna vara att företrädarna för gäldenären blir 

personligt betalningsansvariga intill den del som inte borgenären får betalt för i en 

efterföljande konkurs. Ur ett superförmånsrättsligt perspektiv skulle en sådan lagbestämmelse 

vara försvarbar. Det skulle indirekt även innebära en liten utvidgning av rekonstruktörens roll 

i rekonstruktionen. Om det skulle finnas sådana incitament för att ständigt stämma av med 

rekonstruktören för att gäldenärens företrädare ska slippa personligt betalningsansvar, måste 

rekonstruktörens ansvar regleras. Denne ska nämligen inte få kunna lämna sitt samtycke 

vårdslöst och bidra till att superförmånsrättsliga fordringar uppkommer som inte kan betalas 

och som konkurrerar ut andra borgenärers rätt i en efterföljande konkurs. 

7.5.2 Ansvarsregler i FrekL 

Som framgått tidigare av analysen bör även fordringar hänförbara till äldre avtal kunna 

omfattas av superförmånsrätt. Om en större kategori av fordringar tillåts omfattas av 

superförmånsrätt innebär detta fler situationer under rekonstruktionen där superförmånsrätten 

kan komma att tillämpas. Slutsatsen blir att fler situationer uppstår där ansvarsfrågan inte 

regleras i lag vilket istället för att ge trygghet och skapa ett effektivt förfarande, skapar 

ovisshet och osäkerhet. Med detta i beaktande anser jag att det borde förefalla uppenbart att 

tydliga ansvarsregler både för gäldenären och rekonstruktören är en förutsättning för att 

förefarandet ska anses vara säkert och därmed efter hand bli mer attraktivt för borgenärer. 
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8. Slutsats 

8.1 Superförmånsrättssfärens omfattning 

Det har konstaterats att superförmånsrätten har varit omdiskuterad ända sedan FrekL utreddes. 

Det kan bl.a. ses i FrekLs prop. 1995/96:5 som lyfter fram olika situationer där äldre avtal kan 

resultera i att en fordran blir superförmånsberättigad. Regeln i 10 § st. 1 p. 4 FRL skrevs 

snävare och kom att kunna tillämpas endast på avtal som ingås under rekonstruktionen. Sedan 

FrekLs tillkomst har diskussionen fortsatt och en utredning har lagt fram ett förslag om att 

fordringar från äldre avtal bör kunna göras superförmånsberättigade. Det är ingen tvekan om 

att det är 10 § st. 1 p. 4 FRL som gäller, men eftersom superförmånsrätten fortfarande är 

omdiskuterad anser jag att en del av arbetet med att effektivisera rekonstruktionsförfarandet är 

att nyansera vilka fordringar som lämpligen kan göras superförmånsberättigade. Det finns 

situationer då även fordringar som härrör från äldre avtal bör kunna omfattas av 

superförmånsrätt.  

Fordringarna måste uppfylla vissa krav för att de ska kunna omfattas av superförmånsrätt. 

Dessa krav kan delas in i två kategorier; 1.) Subjektiva rekvisit och 2.) Objektiva rekvisit. De 

subjektiva rekvisiten är att fordringen ska härröra från ett avtal som anses vara särskilt viktigt 

för den fortsatta verksamhetsdriften.  Avvägningen av ett avtals innebörd för 

verksamhetsdriften ska göras av rekonstruktionsgäldenären och rekonstruktören tillsammans.  

De objektiva rekvisiten varierar beroende på om det är fråga om en superförmånsrättslig 

fordran är hänförbar till ett äldre eller nytt avtal. I de fall det är fråga om ett äldre avtal tar de 

objektiva rekvisiten sikte på fordringens individuella särprägel och om rekonstruktören har 

riktat ett skriftligt fullgörelsekrav mot borgenären. Fordringar bör alltså ha en bestämd 

tidpunkt för dess uppkomst eller på annat sätt vara beroende av att vissa omständigheter 

inträffar under avtalsrelationen, t.ex. inställelse av transport etc. Ett lämnat skriftligt 

fullgörelsekrav har innebörden av ett samtycke från rekonstruktören. De fordringar som kan 

uppkomma under rekonstruktionen bör kunna omfattas av superförmånsrätt. 

I de fall då ett nytt avtal ingås, ska följande objektiva rekvisit uppställas: Avtalet ska vara 

skriftligt, samtycke ska lämnats skriftligen och kredittiden får inte överskrider tre månader.  

Genom att uppställa de subjektiva och objektiva rekvisiten nyanserar man vilka fordringar 

som kan ges superförmånsrättsligt skydd. Det skapar ett utrymme för vissa äldre avtal att ge 

upphov till superförmånsberättigade fordringar, men inte alla. Således handlar det inte om att 
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ge fler fordringar möjlighet att omfattas av superförmånsrätt, utan att rätt fordringar från 

gamla avtal omfattas.  

Vidare handlar det om att nyansera kraven som nya och gamla avtal ska uppfylla för att kunna 

resultera i fordringar som omfattas av superförmånsrätt. Avgörande för frågan om en fordran 

omfattas av superförmånsrätt blir att den härrör från ett avtal som är viktigt för 

verksamhetsdriften och att den inte kan ha ansetts uppkomma innan eller efter 

rekonstruktionen. Fordringar som härrör från vardagliga avtal som t.ex. hyresavtal och 

telefonavtal kan således inte omfattas eftersom de inte är avgörande för verksamhetsdriften. 

Fordringarna som sådana avtal ger upphov till är vanligen statiska till sin storlek och det är 

aldrig tveksamt om fordringarna kommer att uppkomma. 

8.2 Andra förutsättningar för effektiviseringen av företagsrekonstruktioner 

Den viktigaste uppgiften för att skapa förutsättningar för att kunna arbeta med 

superförmånsrätt och skapa ett acceptabelt skydd för borgenärer, är att tydliggöra vilka 

fordringar som omfattas av superförmånsrätt.  Det krävs dock andra mer praktiska 

kompletteringar sker i FrekL som tar sikte på hur rekonstruktören ska arbeta. Det hade t.ex. 

varit en fördel om rekonstruktören var tvungen att föra en särskild redovisning i 

gäldenärsverksamheten balansräkning av de superförmånsberättigade fordringarna. Detta 

skulle skapa en tydlig överblick av hur den eventuellt reserverade förmögenhetsmassan växer. 

Genom redovisningstekniska lösningar skulle rekonstruktören ges en möjlighet att på förhand 

räkna ut hur vilka borgenärer som kommer att få betalt för sina fordringar.  Ett annat medel 

för att effektivisera rekonstruktionsförfarandet är att upprätta ett register för 

superförmånsrättsliga fordringar. 

8.3 Superförmånsrättens praktiska betydelse 

Genom det ovan anförda resonemanget anser jag att jag har visat att fler fordringar objektivt 

sett ska kunna omfattas av superförmånsrätt. Antalet fordringar som kan omfattas ska regleras 

genom att subjektiva och objektiva rekvisit uppställs. Det ska således betonas att 

resonemanget som jag för fram inte handlar om att möjliggöra att flera fordringar omfattas av 

superförmånsrätt. Istället handlar det om att göra rätt fordringar superförmånsberättigade. Om 

så kan ske, är min förhoppning att borgenärer i större utsträckning ska godkänna 

superförmånsrätter som säkerhet för en framtida betalning. På så vis kan gäldenärer och 

rekonstruktörer få mer tid på sig att genomföra rekonstruktionen med större förutsättningar att 

lyckas. Det skulle även innebära att rekonstruktioner skulle få ett större erkännande som 
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alternativ till konkurser istället för som idag då rekonstruktioner närmast ses som ett steg i 

ledet till genomförandet av en konkurs. Ovan givna förutsättningar för superförmånsrätt 

skapar möjligheter för ett effektivt genomförande av företagsrekonstruktioner. Borgenärer 

kommer i större utsträckning låta gäldenärer genomgå rekonstruktioner, som i större 

utsträckning skulle genomföras med positiva resultat och inte sluta i konkurs. 

  



62 
 

Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Författningar 

Ackordslag (1970:847 (Upphävd) 

Brottsbalk (1962:700) 

Förmånsrättslag (1970:979) 

Jordabalk (1970:994) 

Konkurslag (1987:672) 

Köplag (1990:931) 

Lag (1936:81) om skuldebrev 

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 

Propositioner 

Prop. 1995/96: 5 om Lag om företagsrekonstruktion 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden 

SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag 

Betänkande 

Ds 1993:56, Moderna betalningsmetoder – En beskrivning och civilrättslig 

probleminventering 

Förmånsrättskommitténs betänkande 2003-01-07 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden 

(SOU 2001:80) 

Litteratur 

Adlercreutz, Axel och Gorton, Lars, Avtalsrätt 1, Uppl. 13. 2011, Juristförlaget i Lund 

Adlercreutz, Axel och Gorton, Lars, Avtalsrätt 2, Uppl. 6. 2010, Juristförlaget i Lund 

Dahlqvist, Anna-Lena och Holmquist, Rolf, Brotten i näringsverksamhet, Uppl. 2. 2011, 

Norstedts Juridik 



63 
 

Hartzell, Lars och Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet – en handbok, Uppl.2. 2008, 

Talentum fakta 

Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion – En kommentar, 

Uppl. 2. 2013, Norstedts Juridik 

Karlsson-Tuula, Marie, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, Uppl. 

1. 2011, Jure Förlag 

Karsson-Tuula, Marie och Persson, Annina H., Företagsrekonstruktion i teori och praktik, 

Uppl. 2. 2012, Norstedts Juridik 

Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet, Uppl. 10. 2011, Justus förlag  

Ramberg, Christina och Jan, Allmän avtalsrätt, Uppl. 8. 2010, Norstedts juridik 

Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Uppl. 1:3. 1994, Nordstedts Juridik 

Tiberg, Hugo, Fordringrätt, Uppl. 7. 1996, Juristförlaget 

Artiklar 

Renman, Hans, Fastighetsägares ställning vid företagsrekonstruktion eller konkurs hos 

hyresgästen – några typfall.  September 2013, Blendow Lexnova Expertkommentar 

Renman, Hans, Fordrans uppkomst vid offentligt ackord. Maj 2013, Blendow Lexnova 

Expertkommentar 

Renman, Hans, Två tips till borgenärer. 2011-12-20, Dagens juridik 

Ödén, Hans, Ackordscentralen Nyheter Nr.1, 2011 

Elektroniska källor 

https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/6-10-2013-lyckade-

foretagsrekonstruktioner-har-raddat-2%C2%A0615-arbetstillfallen.html 

Intervjuer 

Intervju 2013-12-19 med Magnus Nedstrand rekonstruktör på Advokatfirman Delphi i 

Linköping. 

Intervju 2014-01-28 med Lennart Atteryd, VD för Ackordscentralen Malmö m.fl. 

Rättsfallsförteckning 

NJA 1997 s. 813 

NJA 2002 s. 11 

NJA 2006 s. 638 

https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/6-10-2013-lyckade-foretagsrekonstruktioner-har-raddat-2%C2%A0615-arbetstillfallen.html
https://www.uc.se/om-uc/nyheter/aktuella-nyheter/6-10-2013-lyckade-foretagsrekonstruktioner-har-raddat-2%C2%A0615-arbetstillfallen.html


64 
 

T 2959-11 

T 388-09 

Ö 1003-11 

Ö 2617-12 

 


