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Sammanfattning 
 
För att upprätthålla en dynamisk och växande marknad är det viktigt att de företag som inte 
längre är lönsamma, under ordnade former, avlägsnas. Det innebär att företagen går i konkurs. 
Den som ansvarar för avvecklingen är konkursförvaltaren. Denne har till uppgift att upplösa 
konkursboet på ett effektivt sätt, som är ägnat att verka för borgenärskollektivets bästa. 
Konkursförvaltaren har således en betydande roll i sammanhanget, vem som utses till 
förvaltare är därmed en viktig fråga. Lagstiftningen på området är dock knapphändig, vilket 
har lämnat utrymme för tolkning. Detta har medfört att egna rättsnormer på området vuxit 
fram. Det har exempelvis utvecklats så kallade förvaltarlistor, det vill säga en förteckning 
över personer som tingsrätten och tillsynsmyndigheten på förhand ansett vara lämpliga 
förvaltare. Bristen på lagtext har bland annat föranlett oklarheter kring vilket inflytande 
tillsynsmyndigheten ska ha. Myndigheten själv har förklarat sig ha en för liten påverkan, 
medan andra aktörer på området menar att de överskrider sin kompetens. Därtill uppstår 
frågan hur tingsrätten ställer sig till borgenärers eller gäldenärens egna förslag på förvaltare.  

Uppsatsen huvudsakliga syfte är att undersöka hur de lagstadgade reglerna och 
rättsnormerna förhåller sig till varandra. Vidare är avsikten att analysera hur dessa regler 
tillämpas i praktiken, samt vilken åsikt aktörerna på marknaden har om detta. Metoden som 
används är företrädesvis rättsdogmatisk. Därtill används en empirisk metod som syftar till att 
ge ett praktiskt perspektiv, genom intervjufrågor ställda till aktörerna på marknaden. För att 
uppnå uppsatsens syften har tre frågeställningar formulerats;  
 
1 Vad är ”förvaltarlistan” för något och hur hanteras den? 
 
2 Hur stort inflytande har TSM vid val av konkursförvaltare? 
 
3 Hur behandlas förvaltarförslag från borgenärer respektive gäldenären? 
 
Uppsatsen avslutas med en diskussions- och slutsatsdel där det redogörs för vad som har 
kommit fram genom undersökningarna.  

Förvaltarlistan upprättas av tingsrätten i samråd med tillsynsmyndigheten, men är inte på 
något sätt bindande. Det innebär att rätten är fri att utse någon som inte finns med på listan. I 
praktiken händer detta emellertid i princip aldrig. Det finns generellt en positiv inställning till 
listan. Många anser att den effektiviserar och säkerställer kompetensen bland förvaltarna.  

Tillsynsmyndighetens inflytande har länge varit föremål för diskussion. Särskilt 
uppmärksammat har Saab-konkursen varit, där myndigheten föreslog egna förvaltare. 
Agerandet har väckt stark kritik, och det har framförts att myndigheten överskred sin 
kompetens. Eftersom att lagtexten är så pass bristande är det emellertid svårt att avgöra vad 
myndigheten är tillåten och förbjuden att göra.  

Borgenärs- respektive gäldenärsförslag ska tillåtas, så länge den föreslagne uppfyller de 
kompetenskrav som ställs. I realiteten godtar rätten sådana förslag endast om det tillstyrks av 
tillsynsmyndigheten, vilka i sin tur enbart godkänner förslaget om personen finns med på en 
förvaltarlista.   
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Förkortningar 
 
HovR – Hovrätten  
 
HD – Högsta domstolen 
 
JK – Justitiekanslern  
 
KFM – Kronofogdemyndigheten  
 
KL – Konkurslagen (1987:672) 
 
NJ – Ny Juridik 
 
Prop. – Regeringens proposition 
 
RSV – Riksskatteverket  
 
SOU – Statens offentliga utredning 
 
TR – Tingsrätten  
 
TSM – Tillsynsmyndigheten  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att företag tar plats på marknaden är en förutsättning för en dynamisk ekonomi. Samhället 
påverkas ständigt av tillväxt och teknisk utveckling, vilket medför att inflöden av nya 
affärsrörelser sker. När dessa väl har tagit plats på marknaden är det emellertid ingen garanti 
att få stanna kvar. Det kan handla om affärsidéer som i praktiken inte fungerar, eller som var 
ogenomtänkta och svaga redan från början. Ytterligare ett skäl till att företag försvinner från 
marknaden kan vara att ledningen i verksamheten inte är kompetent nog, eller att 
finansieringen inte räcker till. Vidare kan strukturförändringar påverka konjunkturen så till 
den grad att det är direkt avgörande för bolagets framtid. När sådana omständigheter inverkar 
på ett företag medför det att marknadens förtroende förloras. När dessa inte kan konkurrera 
med andra verksamheter måste de avlägsnas från finansvärlden, under organiserade former. 
Detta kan framstå som destruktivt, men är ur ett vidare perspektiv gynnsamt för 
finansvärlden. Det innebär att bolag som är, vad som kan liknas vid döende, lämnar plats åt 
nya friska verksamheter. Förnyelse och fortsatt ekonomisk tillväxt blir då möjligt. När företag 
försvinner på detta vis kallas det för att gå i konkurs. Viktigt är att konkursen sker på ett 
riktigt vis, för att inte risker att marknaden snedvrids.1 

Den som sköter om, och är ansvarig för avvecklingen av företaget är konkursförvaltaren. 
Han eller hon ska se till att verksamheten läggs ned på ett effektivt vis och att fordringsägarna 
får betalt i största möjliga mån. Uppdraget som konkursförvaltare är således grundläggande 
för att företaget undanröjas från marknaden på ett verkningsfullt sätt.  

1.2 Problembakgrund  
Enligt 7 kap. 2 § 1 st. Konkurslagen (1987:672) (KL) är det rättens uppgift att utse en 
konkursförvaltare. Innan dess ska tillsynsmyndigheten (TSM) höras, i enlighet med 7 kap. 3 § 
1 st. samma lag. Det framgår vidare att förvaltaren ska ha den särskilda insikt och erfarenhet 
som krävs, samt i övrigt vara lämplig för uppdraget. Någon mer utförlig beskrivning av hur 
rätten bör gå tillväga för att utse en förvaltare, och vem denne ska vara, finns inte beskrivet i 
lag. Riktlinjer får istället sökas i förarbetena till konkurslagen. Bland annat finns uttryckt att 
förvaltaren ska ha kunskap kring företagsekonomi, bokföring samt ha vana av andra 
affärsjuridiska områden. Vidare framgår en rad andra förutsättningar, bland annat att 
förvaltaren ska förfoga över en väl utvecklad kontorsorganisation.2 Utgångspunkterna har 
närmast kommit att utvecklas till rättsnormer, men avsaknaden av tydliga lagrum har medfört 
att tingsrätten (TR) och TSM även skapat egna standarder vad gäller förvaltarval. Det har i 
förarbetena uttryckts att uppdragen bör koncentreras till en tämligen begränsad grupp av 
personer, vilka uppfyller kompetenskraven.3 Tingsrätten och TSM har tolkat uttalandet som 
att endast personer ur en, på förhand utsedd, grupp ska bli tilldelade uppdragen. Med 
bakgrund av detta har det med tiden vuxit fram så kallade ”förvaltarlistor”. Listorna är en 
förteckning över personer som anses lämpliga att handha konkurser. Det är tingsrätten, 

                                                
1 SOU 2010:2 s. 33 f.  
2 Prop. 1975/76:210 s. 5 f. 
3 Prop. 1978/79:105 s. 156 ff. 
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tillsammans med TSM, som avgör vilka namn som ska finnas med. Förvaltarlistorna är 
inofficiella, vilket betyder att rätten inte är skyldiga att följa dem. Det är emellertid sällan som 
TSM tillstyrker någon som inte finns med på listan, och i realiteten sker det nästan aldrig att 
rätten utser någon annan.  

Vidare har TSM tagit på sig rollen att utforma förvaltarkretsen, det vill säga hur många 
som ska finnas med på listan. Myndighetens inflytande vid förvaltarval har diskuterats. Med 
anledning av bristen på lagstadgad reglering, innebär det att utrymme för tolkning finns. Det 
framgår att TSM ska höras, men inte hur långt sådan behörighet sträcker sig.  

Ännu en fråga som lagen inte reglerar är hur rätten ska ställa sig till förvaltarförslag. Stora 
borgenärer, såsom banker, vill av naturliga skäl vara delaktiga vad gäller förvaltarval, och 
föreslår inte sällan någon som de haft goda erfarenheter av. Eftersom tingsrätten har uttryckt 
att TSM:s mening väger tungt när förvaltare utses, har det blivit som regel att rätten endast 
utser den föreslagne om tillsynen godtar det. Det händer även att gäldenären själv föreslår 
förvaltare. Även här har det uppstått frågor huruvida gäldenären genom förvaltarvalet, kan 
styra konkursen till sin egen förmån. Det kan ifrågasättas om det är lagstiftarens intentioner 
att låta borgenärer eller gäldenären styra vem som blir förvaltare, och i så fall på vilka 
grunder.  

Att lagstiftningen är otillfredsställande är tydligt. Inte heller praxis kan ge helt korrekta 
riktlinjer. Det finns flertalet rättsfall som motsäger varandra, och rent av fall där TSM bortsett 
från domstolens utlåtande. Ett mål som väckt särskilt upprörda känslor är Saab-konkursen, 
som beslutades i slutet av år 2011. Hanteringen vad gäller val av förvaltare har kritiserats för 
att ha frångått de normer och riktlinjer som förelegat. Det har anmärkts på framförallt TSM:s 
uppträdande, och många anser att de agerade utanför sin behörighet.  

Det föreligger således tydlig problematik vad gäller val av konkursförvaltare, med frågor 
som inte kan besvaras genom lag. En del i dilemmat tycks vara en kompetenskonflikt vad 
gäller uppfattningen om TSM:s behörighet, som ännu inte lösts genom normer och praxis.    

1.2 Syfte och problemformulering 
Utgångspunkten i arbetet är att inledningsvis utreda de lagstadgade bestämmelserna som råder 
när konkursförvaltare utses. Vidare är avsikten att bringa klarhet i vilka normer som skapats, 
och hur de inofficiella bestämmelserna är utformade. Syftet är därefter att granska reglerna, 
både de ur lag och de inofficiella, ur ett praktiskt sammanhang. Dessa ställs mot praxis och 
juridiska skrifter för att ta reda på huruvida lag och normer i realiteten efterföljs.  

En viktig del för att avgöra huruvida regleringen är tillfredställande eller är den inställning 
marknadens aktörer4 har i frågan. Det är följaktligen relevant att även undersöka vilken 
aktörerna ståndpunkt intar vad gäller förvaltarval. 
 
1 Vad är ”förvaltarlistan” för något och hur hanteras den? 
 
2 Hur stort inflytande har TSM vid val av konkursförvaltare? 
 
3 Hur behandlas förvaltarförslag från borgenärer respektive gäldenären?     

                                                
4 Tingsrätter, Tillsynsmyndigheten, konkursförvaltare och borgenärer. 



 6 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Den grundläggande rättsvetenskapliga forskningen 
Det grundläggande syftet med den rättsvetenskapliga forskningen är att identifiera 
svåröverskådliga områden inom rätten, samt samla kunskap om och förtydliga dessa.5 Ett 
samband ska skapas mellan juridiken och normer, vilka sedan ska tolkas och systematiseras.6 
Tillvägagångssätten är dock många och kan användas olika beroende på vilket resultat som 
vill uppnås. Metodval är på så vis en viktig del i ett arbete med rättsvetenskaplig prägel.7  

1.3.2 Rättsdogmatisk metod 

1.3.2.1 Rättsdogmatiken i tiden  
Den metod som används mest frekvent inom skandinavisk rätt är den rättsdogmatiska 
metoden.8 Syftet med vederbörande är att finna lösningen på rättsliga problem, genom att 
vetenskapligt rekonstruera rättsystemet. Mer konkret ska en systematisering göras. 
Systematiseringen är en grundläggande del för ett vetenskapligt arbete, vilken typiskt sett är 
ägnad att identifiera samband, likheter och normer ur en viss omständighet.9 Detta ska sedan 
resultera i att fastställa gällande rätt. Metoden följer den hierarkiska rättskälleläran, som 
huvudsakligen består av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och rättsdogmatisk doktrin.10 Den 
vanligaste utgångspunkten är att ha en konkret problemställning som analyseras genom 
rättskällorna, tillsammans med kunskap om lagen och allmänna rättsprinciper.11 Utmärkande 
för rättsdogmatiken är att den tydligt fastslår vad som är godtagbar juridisk argumentation.12 
Rättskälleläran intar således en auktoritativ roll där legitimitet presumeras. Det innebär att det 
rättsdogmatiska arbetet odelat förhåller sig till en legal grund. 

Enligt Alexander Peczenik bör metoden tolkas som ”rättsystemets enhet”.13 Uttalandet 
syftar till den materiella säkerhet Peczenik förespråkade. Professorns syn på rättsdogmatiken 
byggde på förutsebarhet. Målet var att uppnå en moral- och värderingsfri tillämpning, med 
juridiken som fullständigt underlag.14 Viktigt ur Peczeniks synvinkel var följaktligen att en 
rättsdogmatisk tolkning ska baseras på vedertagna rättskällor.15 Hans åsikt var den att; om 
detta inte efterföljs måste den traditionella rättsvetenskapen avvecklas.16 Det hör till saken att 
ordet ”dogmatisk” i sig står för något som inte är anpassningsbart samt är bristande i 
öppenhet, vilket får anses stämma väl överens med Peczeniks tolkning av rättsdogmatiken 
som rättsvetenskaplig metod.17 

Även Jareborg, förespråkar, liksom föregående, en rättsordning med förutsebarhet som 
grundpelare. Han menar att det är fundamentalt för att garantera rättssäkerhet, och är en viktig 
                                                
5 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 14. 
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 14.  
7 Svensson, De lege interpretata- om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 213 
8 Svensson, De lege interpretata- om behovet av metodologisk reflektion JP, 2014, s. 213. 
9 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33; Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 43. 
10 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21. 
11 Hydén, Rättssociologi, s. 57; Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 23. 
12 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
13 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 103. 
14 Peczenik, Jurdikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249. 
15 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 44-45. 
16 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 103. 
17 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 25. 
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del i samhället. Jareborg är dock av den åsikten att Peczeniks synsätt innebär en viss 
begränsning. Det är ingen nyhet att rättsdogmatiken har kritiserats för sin ensidighet. Utan 
hänsyn till yttre omständigheter blir metoden absolut systemintern, och automatiskt bunden 
till sin egen uppbyggnad. Jareborg anser därför att det ska var möjligt att utvidga sitt 
perspektiv, då avsikten med vetenskapen är att finna nya lösningar. För att bredda det 
rättsvetenskapliga sökandet kan det vara nödvändigt att röra sig utanför dogmatikens slutna 
ramar. Att ta in influenser utifrån skulle sannolikt bidra till ytterligare en dimension i 
sökandet efter gällande rätt, utan att nödvändigtvis kompromissa med rättssäkerheten.18    

Levin och Hellner gör också en friare tolkningar av den rättsdogmatiska metoden. De båda 
ger rättspraxis, respektive underrättspraxis större dignitet än Peczeniks hierarkiska 
rättskällelära.19  

Likt Jareborg gör även Sandgren skillnad på Peczeniks traditionella synsätt och dagens 
rättsdogmatik. Även om arbetssättet primärt ska ha stöd i rättskällorna menar Sandgren att 
rättsvetenskaplig forskning inte bör grunda sig i ett slutet system, som enbart fördjupar sig i 
redan existerande rättskällor. Samhällsutvecklingen kräver en uppdatering av rättsdogmatiken 
genom granskning av yttre aspekter. Ett bättre samspel mellan teori och praktik bör således 
finnas, och metoden torde snarare refereras till som en ”rättsanalytisk metod”.20 Att benämna 
metoden som dogmatisk anses av Sandgren vara missvisande.21 

1.3.2.2 Rättsdogmatisk metod i uppsatsen   
Uppsatsarbetet baseras huvudsakligen på den rättsdogmatiska metoden. Den inledande delen 
av uppsatsen, kapitel två, är deskriptiv och fokuserar på de lege lata. Kapitlet är ägnat att 
skapa förståelse och ge läsaren insikt i ämnet. Nästföljande kapitel är istället utformat på ett 
sätt som ska ge en uppfattning om problematiken. Läsaren förväntas emellertid vara någon 
med viss förkunskap på området.  

Det är härmed inte sagt att det är den traditionella rättsdogmatiken som används. För att 
undersökningen ska ha framgång krävs att det statiska synsättet frångås, och att ett mer vidgat 
tillvägagångssätt istället tillämpas. Den hierarkiska ordning Peczenik så starkt förespråkade 
åsidosätts i viss utsträckning. I och med att konkursdomstolen utgörs av Tingsrätten, och är 
den instans som utser en konkursförvaltare, faller det sig naturlig att praxis från 
underinstanser får större dignitet här än i den traditionella rättsdogmatiken. Därutöver blir 
förarbeten och andra juridiska skrifter, såsom tillsynsmyndighetens ställningstagande, av stor 
betydelse. Hellner och Levins tolkning av rättsdogmatiken är således aktuell i detta 
sammanhang. Mest betydelse i sammanhanget har Sandgrens förklaring av rättsdogmatiken. 
Vad han anser om teorins koppling till praktiken är vad uppsatsens avslutande kapitel handlar 
om. Detta har därtill förenats med en empirisk metod, vilken är tänkt att ge understöd till 
rättsdogmatiken, snarare än att avgränsa den.   

                                                
18 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 4 f. 
19 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 119; Hellner, Rättsteori, s. 85. 
20 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidskrift for Rettsvitenskap, 04-05/2005, s. 649-650. 
21 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 124. 
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1.3.3 Empirisk metod 

1.3.1.1 Varför Empiri? 
Inom rättsvetenskapen används den så kallade ”juridiska metoden”. Den bygger på bland 
annat rättskälleläran, juridisk argumentation, och systematisering. Metoden har hög dignitet 
men kan begränsa möjligheten att angripa frågor som visserligen är kopplade till juridik, men 
som inte ryms inom den juridiska metoden. För att rättsvetenskapen ska få samhällelig 
relevans måste den juridiska analysen vidgas. Eckhoff benämner detta som ”reell hänsyn”.22 
En viktig del i rättsvetenskaplig forskning är den jämvikt som måste råda mellan praktik och 
teori. De båda komponenterna är sammankopplade och beroende av varandra. Genom 
praktiken, såsom praxis, normer och beslut, formas ett underlag för teoretikern i form av 
bland annat doktrin.23 Sandgren menar att rättsvetenskapen skulle få en starkare ställning, 
samt alstra mer kunskap om större fokus lades på verkliga förhållanden, snarare än att enbart 
förhålla sig till rättsreglerna. Ett sätt att infria detta är genom att använda mer empiriskt 
material i forskningen, som sedan kan samspela med den sedvanliga juridiska analysen. Detta 
synsätt får anses vara nödvändigt för att driva forskningen framåt och utveckla 
rättsvetenskapen. Under rättsrealismen ansågs till och med den empiriska metoden vara den 
enda vetenskapligt säkra källan till kunskap. 24  Av dessa anledningar har uppsatsen 
kompletterats med en empirisk del som ska syfta till att ge ett bredare perspektiv.  

1.3.2.2 Vad är empiri? 
Mikkola beskriver empiri som en del av rättsvetenskapens forskning. Han menar att empirins 
uppgift är att inhämta kunskap om dels rättspraxis, värderingar och förfarandesätt som styr 
beslutsfattande, dels om objekten och vilka följder beslutsfattandet får. Detta synsätt kan 
kompletteras med Dahlberg-Larsens uttalande om att åtminstone en del av rättsvetenskapen 
ska vara praktiskt orienterad, och att traditionella betraktelsesätt bör kombineras med nyare 
och mer samhällsvetenskapliga visioner.25 Den empiriska metoden går ut på att selektera och 
analysera empirisk information. Inom juridiken handlar det främst om att undersöka material 
som är icke traditionellt rättskällematerial, men som syftar till att förbättra den juridiska 
argumentationen. Det empiriska materialet kan användas för att undersöka relevansen av ett 
juridiskt problem, och kan påvisa hur frågan hanteras i praktiken. 26  Detta kan sedan 
inkluderas i en utvärdering av gällande rätt. Avsikten kan även vara att ta fram 
bakgrundsinformation för att visa hur frekvent något förekommer, eller granska visst innehåll 
närmre. Ett sätt att använda empiriskt material inom rättsvetenskapen är ställa intervjufrågor, 
eller utforma enkäter. Det är ett sätt att visa på vilka effekterna av en rättsregel blir, och hur 
den används i praktiken. Det ger även aktuella aktörer en möjlighet att framföra sina åsikter 
om ett rättsligt problem, vilket måste anses vara betydelsefullt inom forskningen.27 Viktigt är 
dock hur materialet samlas in och hur eventuella intervju- eller enkätfrågor ställs. Frågorna får 

                                                
22 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 10 ff. 
23 Hydén, Rättssociologi, s. 50 f. 
24 Svensson, De lege interpretata- om behovet av metodologisk reflektion, JP, 2014, s. 221. 
25 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 18. 
26 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap – Del I, JT1995/96 s. 736. 
27 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap – Del II, JT 1995/95 s. 1042. 
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inte formuleras på ett sätt som kan komma att snedvrida ändamålet med dem.28 Därtill måste 
metoden redovisas tydligt och så pass ingående, att andra kan följa processen i efterhand.29  

1.3.2.3 Empirisk metod i uppsatsen 
En rättsvetenskaplig studie kan enligt Sandgren ha tre typer av inriktningar. Den absolut 
vanligaste undersökningen är den som odelat baseras på rättsregler eller rättslig material av 
liknande slag. Syftet kan exempelvis vara att studera ett visst lagrum, en rättsprincip, 
avtalsform eller liknande. Användningen av empiriskt material blir i dessa fall tämligen 
begränsad. En annan utgångspunkt benämner Sandgren som ”fakticitet”. Det innebär att 
studien är mer verklighetsorienterad, där det är ett faktiskt förhållande som ska analyseras. 
Vid sådan inriktning är det vanligare, och kanske till och med nödvändigt att använda sig av 
empiriskt underlag. På så vis kan det empiriska resultatet och rättsreglerna samverka. Det 
tredje sättet att skapa sin studie på är enligt Sandgren att utgå från en viss uppfattning. Det 
kan röra sig om en politisk eller ekonomisk teori, ett perspektiv eller en värdering. Till 
exempel ett politikområde som är styrande i undersökningen av ett rättsområde.  

Denna uppsats är i det närmaste en kombination av den första och andra typen av 
inriktning, då syftet är att göra en undersökning som tar avstamp i både rättslig material och 
”fakticitet”. Avsikten är inte att ta avstånd från rättsdogmatiken, utan att komplettera den med 
empiriskt material. I och med att lagregleringen vad gäller förvaltarval är tämligen begränsad, 
faller det sig naturligt att sträcka sig utanför den dogmatiska kretsen. Konkurslagen ger 
varken tydliga svar på, eller någon vägledning för hur rätten ska gå till väga när en 
konkursförvaltare utses. Vad som är tillåtet och förbjudet har i princip uteblivit. Det innebär 
att en undersökning om hur praktiken faktiskt ser ut, och vad de rättsliga aktörerna30  har för 
uppfattning, blir högst relevant.  

Avsikten med den empiriska undersökningen i uppsatsen är främst att utreda hur 
konkursförvaltare utses i realiteten. Det är ett sätt att klargöra vad som ligger till grund för 
tillvägagångssättet, och hur marknadens aktörer ser på detta. Undersökningen har skett med 
hjälp av enkäter. Frågorna har anpassats efter yrkesgrupp, men har samma ändamål och 
innehåll. Syftet med frågorna är att få kännedom om vad förvaltarlistor är, och hur de 
fungerar. Därtill har frågor ställts om hur aktörerna förhåller sig till gäldenärs- respektive 
borgenärsförslag, samt vilken roll de anser att TSM ska spela vid dessa moment.  

De tingsrätter som har deltagit i undersökningen är Stockholm, 16/5 2017, Göteborg (med 
John Asker som representant), 22/5 2017, samt Malmö, 24/5 2017. Vad gäller den sistnämnda 
är svaren utformade av tingsnotarier och kan således inte ge en samlad ståndpunkt å 
tingsrätten vägnar. Vad gäller tillsynsmyndigheten har kontaktpersonen varit Ulrica Lundgren 
om arbetar på TSM i Umeå, 15/5 2017. Myndigheten har uppgett att reglerna för samtliga 
regioner ska vara desamma, där riktlinjerna tillämpas på ett enhetligt vis. Därav har det inte 
funnits anledning att rådgöra med fler kontor. Vidare har ett antal, nu verkande, samt före 
detta konkursförvaltare intervjuats. För att få ytterligare ett perspektiv har även en blivande 
konkursförvaltare deltagit i undersökningen. Personerna är ett urval av de som har haft/har sitt 
säte i storregionerna, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. De tillfrågade är även 

                                                
28 Sandgren, om empiri och rättsvetenskap – Del II, JT 1995/95 s. 1046. 
29 Sandgren, Om teoribildning; rättsvetenskap, JT, 2004-05, s 308 f. 
30 Tingsrätter, tillsynsmyndigheten, konkursförvaltare och borgenärer. 
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sådana som varit ansvariga för flertalet uppdrag. De deltagande är; Rolf Åbjörnsson, 10/4 
2017- före detta konkursförvaltare, Ola Sellert, 25/4 2017- Trägrådh advokatbyrå, Anna 
Tholander, 21/4 2017- Advokatfirman Carler, Mats Emthén, 12/4 2017- Advokatfirman 
Carler, Mercedes Anderås, 18/4 2017- Advokatfirman Vinge, Peter Eriksson, 21/4 2017- 
blivande konkursförvaltare. Därtill har uttalanden beträffande Saab-konkursen gjorts av Leif 
Eriksson, före detta chef vid Stockholm tingsrätt, 23/5 2017. Som representanter för 
borgenärskollektivet har två banker deltagit i undersökningen. Dessa är Per Börjesson, 20/4 
2017- Handelsbanken och Håkan Dorm, 3/5 2017- före detta ansvarig för krishanteringen på 
Swedbank. Deltagarnas svar presenteras löpande i texten, och återfinns i sin helhet som 
bilagor.  

1.4 Disposition 
Efter uppsatsens inledande kapitel behandlas en deskriptiv och mer teoretisk del. Syftet är att 
kapitlet (kapitel två) ska ge läsaren en vidare uppfattning om begreppet konkurs, och hur en 
konkursförvaltare utses enligt den lagreglering som finns. Även om läsaren förväntas ha viss 
förkunskap på området, torde det deskriptiva kapitlet underlätta förståelsen för arbetets 
efterföljande delar. Från och med kapitel tre kommer praktik att varvas med det teoretiska 
underlaget, och redan här vävs analys att in i texten. Det finns således inget eget kapitel för 
analys, utan arbetet avslutas med en likhetsgranskning mellan lagtext och den praktiska 
tillämpningen. Detta blir sedan föremål för en diskussions- och slutsatsdel där teorin ligger 
som understöd för vidare resonemang.  
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2. Om konkurs 

2.1 Konkursförfarandet  
Konkurs är ett förfarande som aktualiseras när en gäldenär saknar förmåga att betala sina 
skulder allt eftersom de förfaller, och detta är ett varaktigt tillstånd. Det ska såldes vara fråga 
om insolvens.31 Konkursen går enligt 1 kap. 1 § KL ut på att gäldenärens samlade tillgångar 
tas i anspråk för att betala borgenärernas fordringar. Ett konkursförfarande inleds först efter 
att en ansökan lämnats in, och godkänts av rätten. I realiteten är det emellertid inte ovanligt att 
handläggningen sköts av tingsnotarier.32 Ansökan kan sändas in av antingen gäldenären själv, 
eller av en borgenär.33 Ur 2 kap. 7 § KL framgår att en gäldenärs eget påstående om obestånd 
ska antas vara riktigt, såvida det inte finns särskilda skäl som motsäger detta. Det gör att en 
konkursbegäran som inkommer från gäldenären själv har bevisbetydelse i sig.34 En borgenär 
som ansöker om konkurs har istället att påvisa gäldenärens obestånd.35  

När rätten har meddelat beslut om konkurs förlorar gäldenären enligt 3 kap. 1 § KL 
rådighet över konkursboet. Paragrafen utgör en generalexekution som innebär att gäldenären 
förlorar förfoganderätt över sina tillgångar och huvudsakligen saknar behörighet att ingå nya 
rättshandlingar för boets räkning. Rättshandlingar som gäldenären åtar sig efter att beslut om 
konkurs fattats ska följaktligen betraktas som ogiltiga, och inte vara bindande i konkursen.36 
Istället har tingsrätten att utse en, eller undantagsvis flera, konkursförvaltare. 37 
Konkursförvaltaren ska stå för omhändertagandet och, så småningom, avvecklingen av 
konkursboet.38 Förvaltaren blir ensamt ansvarig för konkursen och agerar självständigt i 
förhållande till borgenärerna. Förvaltningen står dock under övervakning av 
tillsynsmyndigheten genom hela konkursen. Tillsynsmyndighet i konkurser är 
kronofogdemyndigheten (KFM).39  

Borgenärernas fordringar har olika prioriteringsgrad i en konkurs, och avgör i vilken 
utsträckning betalningsanspråken blir tillfredsställda.40 Ett konkursförfarande avslutas med att 
förvaltaren redovisar ett utdelningsförslag, i vilket konkursboets disponibla medel fördelas 
proportionerligt mellan borgenärernas fordringar. Dessförinnan lämnar förvaltaren in en 
arbetsredogörelse som ska beskriva de åtgärder som gjorts under konkursen, samt en 
sluträkning av tillgångarna och skulderna. 41  Innan rätten fastställer förslagen ska en 
granskning och ett utlåtande ske från TSM.42 Slutligen ska konkursförvaltaren upprätta en 
arvodesframställan, 14 kap. 6 § KL. Det är sedan rätten som beslutar om arvodets storlek.43 

                                                
31 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s. 30. 
32 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 75. 
33 1 kap. 2 § 1 st. KL. 
34 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s. 30. 
35 2 kap. 4-6 §§; 2 Kap. 8-9 §§ KL. 
36 Heuman, Specialprocess utsökning och konkurs, s. 114 och 211. 
37 2 kap. 24 § 1 st. 2 p.; 7 kap. 2 § KL.  
38 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 27. 
39 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 36. 
40 Heuman, Specialprocess utsökning och konkurs, s. 262. 
41 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s. 36. 
42 13 kap. 5 § KL. 
43 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s. 36. 
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Räcker inte konkursboets tillgångar till betalning av konkurskostnader och skulder, avslutas 
konkursen enligt 10 kap. 1 § KL, genom att rätten beslutar om avskrivning. 

2.2 Konkursförvaltarens uppgifter 
Som nämnt förlorar gäldenären fullständig rådighet över konkursboet vid beslut om konkurs. 
Istället utser rätten en konkursförvaltare. Förvaltarens uppgifter regleras huvudsakligen i 7 
kap. 8 – 22 §§ KL. Den primära uppgiften som åligger konkursförvaltaren är att tillvarata 
borgenärskollektivets intresse, genom att avveckla konkursboet så snabbt och förmånligt som 
möjligt, med bästa tänkbara ekonomiska resultat.44 Det innebär i grunden att all egendom i 
boet bör säljas så snart det rimligen kan ske, samt på det försäljningssätt som är mest 
fördelaktigt.45  

Konkursförvaltarens uppgifter kan delas in i tre faser. Den första fasen, utredningsfasen, 
går i första hand ut på att granska gäldenärens samtliga tillgångar. De resurser som finns 
måste sedan säkras i boet. Det kan exempelvis handla om eventuella fordringar som drivs in, 
återvinning, eller rörelser som ska fortlöpa eller avvecklas. På samma sätt måste förvaltaren ta 
ställning till gäldenärens skulder. Fas två handlar om försäljning och avveckling. Förvaltaren 
måste omvandla alla ekonomiska resurser till pengar, som sedan ska bli utdelningsbara medel. 
Sist kommer just utdelningsfasen, i vilken pengarna från fas två ska delas ut proportionerligt 
mellan borgenärerna, samt täcka konkursförvaltarens eget arvode.46  

Förvaltarens roll i konkursen är självständig. Han eller hon har ingen skyldighet att 
inhämta samtycke från vare sig borgenärer eller TSM i sina beslut. Förvaltaren kan till och 
med frångå vad TSM förordat i viss fråga, utan att det nödvändigtvis påverkar vare sig 
anseende eller arvode. Ett undantag från detta är emellertid samrådsskyldigheten i 7 kap. 10 § 
KL som anger att förvaltaren ska höra TSM och särskilt berörda borgenärer i viktigare frågor. 
Samrådsskyldigheten gäller även gentemot gäldenären, om än inte i lika strikt mening. Vad 
som är viktigare frågor är främst ärenden som omfattar större belopp. Det kan röra sig om 
något som behandlar fortsatt drift av gäldenärens rörelse eller försäljning av värdefull 
egendom.47 Vem som är berörd borgenär torde vara den som kan vinna, alternativt förlora, 
stort på förvaltningsåtgärden. På så vis ges borgenärer en möjlighet till insyn och inflytande i 
de frågor som berör dem. Om plikten att samråda med berörda borgenärer i sådana frågor 
underlåts, eller på annat vis försummas, finns en risk att förvaltaren blir skadeståndsansvarig 
eller får sitt arvode nedsatt.48 Det finns således en skyldighet att höra TSM, men inte att 
samråda med dem. Detta blir än tydligare då förvaltaren istället kan utse ett sakkunnigt 
biträde om det anses nödvändigt.49 Det framgår ur förarbetena till konkurslagen att en 
förvaltare som är i behov av stöd i vissa beslut ska få det genom ett sakkunnigt biträde, det 
vill säga en rådgivare. Det anges vidare att TSM inte skulle fylla den uppgiften. Av den 
anledningen ska TSM endast ha en hörande funktion.50 Att höra TSM är precis som det 
förefaller vara; ett sätt för förvaltaren att få kännedom om myndighetens ståndpunkt i frågan. 

                                                
44 7 kap. 8 § KL. 
45 Prop. 1978/79:105 s. 165. 
46 Karlsson-Tuula, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s 121. 
47 Prop. 1978/79:105 s. 273. 
48 Heuman, Specialprocess utsökning och konkurs, s. 242. 
49 7 kap. 11 § 1 st. KL. 
50 Prop. 1978/79:105 s. 168. 
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Det ska alltså inte tolkas som att förvaltaren måste få ett godkännande från TSM, eller att de 
skulle ha någon form av vetorätt. Syftet är snarare att ge TSM bättre underlag för sin 
tillsynsverksamhet. Det kan likaså vara värdefullt för förvaltaren att få råd och uppgifter 
utifrån. Det slutliga bestämmandet ankommer dock på förvaltaren ensamt, och TSM hålls i 
det stora hela utanför förvaltningen.51  

Skulle en förvaltare visa sig vara olämplig för uppdraget, eller av annan orsak bör skiljas 
från sin roll som förvaltare, kan han eller hon entledigas av rätten.52 Begäran kan göras av 
TSM, granskningsmän, borgenärer eller gäldenären. Det kan även vara förvaltarens egen 
önskan att få avgå. Begärs ett entledigande måste TSM först höras. Sker ett entledigande ska 
en ersättare genast utses. Den nya konkursförvaltaren utses enligt 7 kap. 6 § 1 st. KL av 
rätten. Paragrafen anger inte att detta skulle ske på annat sätt än vad som anges vid val av den 
ordinarie konkursförvaltaren i 7 kap. 2 § KL.  

2.3 Tillsynsmyndighetens roll vid konkurs 

2.3.1 Tillsynsmyndighetens tillkomst 
Som beskrivet i tidigare avsnitt ska förvaltningen i en konkurs, enligt 1 kap. 3 § 2 st. KL, stå 
under tillsyn av TSM, vilka är knutna till kronofogdemyndigheten. Konkurstillsynen finns 
idag baserade på sju orter i landet; Stockholm, Göteborg, Malmö samt Eskilstuna, Jönköping, 
Sundsvall och Umeå.53  

Kronofogdemyndigheten har varit tillsynsorgan sedan år 1980 och tog då över uppgiften 
från rättens ombudsman. Ombudsmannen var en roll som infördes med 1860 års konkurslag.54 
Personen i fråga utsågs av konkursdomaren i varje enskild konkurs, och förväntades ha 
”erforderlig insikt i gällande lag för bedömande av rättsliga frågor och ha nödig erfarenhet 
och sakkunskap för sina uppgifter”. Kraven innebar att personen allt som oftast var en 
advokat. 55  Ombudsmannens befogenhet skilde sig på många punkter från TSM:s 
tillsynsuppgifter idag. Han eller hon hade både en rådgivande- och en beslutanderoll. Det 
kunde till exempel röra sig om att en förvaltare var tvungen inhämta medgivande från 
ombudsmannen vid försäljning.56 Att byta ut rättens ombudsman mot en tillsynsmyndighet, 
utan sådan kompetens, mötte därför inte enbart positiva reaktioner. Stark kritik kom från 
bland annat advokatsamfundet som ansåg att konkursförvaltningen skulle bli väsentligt 
försvagad utan ombudsmannens kunnighet. I propositionen för år 1978/79 ställdes emellertid 
nya krav på förvaltaruppdraget upp. Där angavs att en förvaltare ska besitta specialkunskap 
för fler områden än enbart det insolvensrättsliga, samt ha tillgång till en kvalificerad 
kontorsorganisation. Därtill uppgav departementschefen att förvaltaruppdragen borde 
begränsas till en tämligen koncentrerad grupp av personer.57 Kommittén menade därför att i 
och med de nya kompetenskraven för konkursförvaltare, skulle denne vara skicklig nog att 
ansvara för konkursen ensam, men under förbehåll att höra TSM i viktigare frågor. 

                                                
51 Prop. 1986/87:90 s. 264; Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 86. 
52 7 kap. 5 § 2 st. 
53 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 5. 
54 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 19. 
55 Prop. 1978/79:105 s. 184. 
56 Prop. 1978/79:105 s. 165 f.  
57 Prop. 1978/79:105 s. 156 ff. 
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Möjligheten att ta hjälp av ett sakkunnigt biträde i oklara frågor bidrog även till kommitténs 
inställning. Ståndpunkten var att effektiviteten i en konkurs skulle gagnas av att förvaltaren 
hade fullständigt ansvar. Detta uteslöt visserligen inte att den tillsynsmyndighet som skulle 
förordnas, kunde ha en rådgivande roll likt ombudsmannens. Rådgivningen torde dock vara 
av sådan art att den måste uppdras åt personer med omfattande juridisk kunskap, vilket i 
realiteten skulle vara advokater.58 

Valet av tillsynsorgan grundades till stor del på vilken myndighet som skulle kunna se till 
att konkursen bedrivs effektivt. 59  Att kronofogdemyndigheten bedömdes vara lämplig 
myndighet att utöva tillsyn berodde till stor del på dess exekutiva erfarenhet, samt kunskap 
om konkursförvaltning. Det ansågs vara av stor vikt att ett lokalt samband mellan 
konkursförvaltare och tillsynsorganet fanns, för att lätt komma i kontakt med varandra. 
Ytterligare en anledning till att valet föll på KFM var dess nära relation till riksskatteverket 
(RSV). Med RSV som centralorgan, vilka står över KFM i administrativa frågor, skulle bättre 
tillgång till service och information föreligga.60 Dessutom ansågs kronofogdemyndigheten ha 
god insyn i de arbetsmarknadspolitiska problem som kan uppstå.  

Det var ändå inte utan betänksamhet som KFM utsågs som nytt tillsynsorgan. 
Myndigheten medverkar inte sällan i konkurser som borgenär, vilket kan medföra en risk för 
jäv om samma part utövar tillsyn parallellt i samma konkurs. Statsmakterna framhöll dock att 
tillsynsmyndigheten skulle vara en separat enhet och att regleringen 7 kap. 26 § KL 
motverkar en eventuell jävssituation. I paragrafen anges att den som befattat sig med 
indrivning av fordran i en konkurs, inte är tillåten fullgöra tillsyn i samma förfarande.61 Därtill 
har tillsynsorganet ingen beslutanderätt, och det är följaktligen inte myndighetens sak att 
pröva vilka fordringar som ska ge utdelning i en konkurs. Sådant ansvar, liksom frågan om 
försäljning och återvinning, ankommer på konkursförvaltaren.62 Det fanns även de som ansåg 
att kronofogdemyndigheten saknade tillräcklig kompetens för att utföra tillsynsuppgifterna. 
Inte heller det var något verkligt problem då TSM primärt enbart ska övervaka konkursen, 
samt höras av förvaltaren i viktigare frågor. Vad gäller rådgivning i mer avancerade frågor 
ansågs, som ovan angivet, att de borde tillfalla advokater och således anlitas utifrån.63  

2.3.2 Tillsynsmyndighetens uppgifter 
En viktig del av Tillsynsmyndighetens uppdrag är att upprätthålla objektivitet och enhetlighet 
i konkursen. Detta framgår bland annat genom regleringsbrevet för år 2015 som anger att 
”Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt”.64 
TSM:s uppgifter regleras i 7 kap. 27 § KL, men medger ingen beslutanderätt. Ur paragrafen 
framgår att TSM ska ha uppsikt över konkursen och se till att förvaltningen sköts på ett 
ändamålsenligt sätt. Med ändamålsenligt sätt förstås i det närmaste vad som överensstämmer 
med konkurslagen och närliggande författningar. TSM ska särskilt se till att upplösningen av 
konkursboet sker effektiv och utan omotiverad fördröjning. För detta är myndigheten 

                                                
58 Prop. 1978/79:105 s. 167 ff. 
59 Prop. 1978/79:105 s. 190. 
60 Prop. 1978/79:105 s. 186. 
61 Prop. 2005/06:200 s. 124. 
62 Prop. 1978/79:105 s. 187. 
63 Prop. 1978/79:105 s. 194. 
64 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 5, se även Prop. 1978/79:105 s. 158. 
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berättigad att inventera konkursboets kassa och övriga tillgångar, samt begära redovisning av 
förvaltaren när de finner det påkallat. Därtill kan en, eller flera, utomstående revisorer utses 
för en noggrannare inspektion av boets räkenskaper. TSM:s roll i ett konkursförfarande finns 
även beskrivet i 7 kap. 10 § KL, som anger att förvaltaren är skyldig att höra TSM i viktigare 
frågor. Detsamma gäller när en konkursförvaltare ska utses enligt 7 kap. 3 § 1 st. KL. Som 
redan konstaterats i ovanstående avsnitt 2.2 innebär hörandet inte någon beslutandefunktion. 
Det ska ses som ett underlag för myndighetens granskning, samt stöd för konkursförvaltaren. 
En befogenhet TSM har är dock möjligheten att överklaga tingsrättens beslut, 16 kap. 8 § KL.  

Mellqvist har uttryckt att hörandet saknar egentlig betydelse för konkursens process. Även 
övervakningen i 7 kap. 27 § KL anser han vara verkningslös då granskning i praktiken sker i 
efterhand. Detta medför i sin tur att hela tillsynsinstitutet blir tämligen maktlöst. Varför det 
ser ut på det här sättet, förklarar Mellqvist, har att göra med konkurslagens utformning. Lagen 
anger inte på ett tydligt vis vad syftet med tillsynen är, eller hur den ska skötas. TSM har 
heller inga faktiska medel att styra tillsynen med, utan arbetar med hörande och 
efterhandsgranskning. Därtill menar Mellqvist att TSM och förvaltaren tillhör två olika sfärer 
som saknar direkt koppling till varandra, och därför saknar ömsesidigt förtroende. 
Konkursförvaltning är förenad med privata angelägenheter, och har på så vis ett annat 
perspektiv och kultur i jämfört med tillsynen, som är en del av kronofogdemyndigheten.  
Dessa sakförhållanden innebär att TSM som granskare saknar verklig möjlighet att påverka en 
konkurs. Konkurser, och handläggningen av densamma, är emellertid en viktig del i samhälls- 
och näringslivet. Det innebär att även tillsynen borde spela en lika stor roll, och således ha 
tillgång till bättre verktyg i sitt arbete.65 Hörandet i 7 kap. 3 § KL är emellertid ett område 
som det finns planer på att arbeta vidare med och utveckla. Det har konstaterats att 
bestämmelsen inte har tillämpats på ett enhetligt vis i de olika regionerna, vilket stämmer illa 
överens med tillsynsmyndighetens grundläggande arbete för likformighet. Då paragrafen 
behandlar hur domstolen ska utse en konkursförvaltare är saken av betydande intresse för 
såväl tingsrätten, förvaltare och borgenärer.66 Flertalet tillsynsmyndigheter runt om i landet är 
av liknande åsikt som Mellqvist. De menar att tillsynen måste ske fortlöpande, snarare än 
genom efterhandsgranskning, för att ha någon verkan. Många vid TSM anser vidare att 
myndigheten bör ha en mer självständig roll i konkurser. Till exempel bör de ha ensam 
beslutanderätt vad gäller val av konkursförvaltare och dess arvode.67 

2.4 Borgenärskollektivet 
En grundläggande förutsättning för ett välmående samhälle och näringsliv är den roll 
kreditgivning spelar. Kreditgivare är ofta banker, men det kan även vara fråga om finansbolag 
eller leverantörer. För att kreditfunktionen ska fungera och inta en tjänlig plats i 
finansvärlden, måste kreditgivarna ha någon form av trygghet. En verkningsfull och rättssäker 
hantering av gäldenärens betalningssvårigheter är således avgörande, då de största 
borgenärerna i en konkurs inte sällan är just banker. Att en konkurs sköts på korrekt sätt är 

                                                
65 Mellqvist, Har insolvensrätten någon framtid? – några reflexioner i anledning av ett antal haverier, NJ 2013 s. 
58. 
66 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 5. 
67 SOU 2000:62 s. 154 f. 
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således viktigt för att behålla kreditinstitutets förtroende.68 Termen konkurs betyder i det 
närmaste att ”sammanfalla” eller ”löpa samman”. Innebörden torde syfta på hur borgenärerna 
löper samman för att ta del av gäldenärens tillgångar på ett rättvist sätt. Förfarandet handlar 
följaktligen primärt om borgenärerna, snarare än om gäldenären i en konkurs.69 Konkurslagen 
är ur detta hänseende en tvångslagstiftning för gäldenärens del. Detta framgår av 
konkurslagens inledande paragraf, 1 kap. 1 § KL, där det stadgas att borgenärerna tvångsvis 
gör anspråk på gäldenärens tillgångar, och att dessa ska omhändertas för borgenärernas 
räkning. Grundtanken är att den förlust som uppstår ska bäras proportionerligt av 
borgenärerna mot storleken av varje fordran, det vill säga likhetsprincipen. Borgenärernas 
fordringar i en konkurs har dock olika värde. De med prioriterade fordringar har rätt att få 
betalning framför de med oprioriterade fordringar. Reglerna har betydelse för hur de olika 
kreditgivarna agerar i förhållande till sina befintliga, och framtida låntagare.  Med tanke på 
hur avgörande kreditinstitutens medverkan i finansvärlden är, blir förutsebarheten i hur en 
borgenärs fordran behandlas av yttersta vikt.70 

Konkurser har länge varit ett förfarande med borgenärerna i förgrunden. Så tidigt som i 
1734 års konkurslag kan detta spåras, där borgenärskollektivet rent av hade rätt att rösta om 
och besluta i förvaltningsåtgärder.71 I 1862 års konkurslag infördes rättens ombudsman som 
en del i konkursförfarandet. Denne såg till borgenärskollektivets bästa och övervakade den 
förvaltning borgenärerna bedrev. Borgenärerna hade enligt lagen en kollektiv rätt att meddela 
förvaltaren instruktioner, samt besluta i de förvaltningsfrågor som önskades. Denna 
befogenhet inskränktes i viss mån i och med 1921 års konkurslag. Borgenärernas 
beslutanderätt begränsades till färre frågor, men de hade fortfarande ett stort inflytande i 
konkursen. Den starka påverkan borgenärer hade, yttrade sig emellertid många gånger 
ineffektivt. Förfarandena kunde bli besvärliga och hämmade en ändamålsenlig avveckling, då 
borgenärerna sällan visade något större intresse för driften av förvaltningen.    

Av den anledningen avskaffades borgenärernas beslutanderätt konkurser helt i och med 
nuvarande, 1987 års, konkurslag. Kommittén anförde i förslagen till den nuvarande 
konkurslagen att det inte var ovanligt att förvaltaren, redan då, rådgjorde med borgenärerna 
innan vissa beslut. Det föll sig således naturligt att istället införa samrådsskyldigheten i 7 kap. 
10 § KL, där förvaltaren är skyldig att höra berörda borgenärer i viktigare frågor. Som 
tidigare beskrivet är ”särskilda borgenärer” de som kan förvänta sig utdelning av större 
summor, i frågor som kan påverka dess värde. På så vis fick borgenärerna både insyn och 
visst inflytande i frågor som berör dem.72   

Den nuvarande konkurslagen från år 1987 har visserligen inget uttryckligt syfte, men det 
har ändå ansetts givet att konkursförfarandet går ut på att; under ordnade former tillgodose 
borgenärernas intressen så långt det är möjligt, samt minimera förlusterna. 73  
Konkursförvaltaren är trots allt den bestämmande parten och har en självständig roll gentemot 
borgenärerna.74 Numera är det enligt 7 kap. 8 § 2 st. KL möjligt för konkursförvaltaren att 
                                                
68 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 6. 
69 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 14. 
70 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 27 f. 
71 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 18. 
72 Prop. 1978/79:105 s. 164. 
73 SOU 2010:2 s. 39. 
74 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 36. 
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även se till intressen som sträcker sig utanför det rena borgenärskollektivet, om det är att anse 
som gynnsamt i konkursen och inte nämnvärt förringar borgenärernas rätt. Det kan till 
exempel röra sig om vissa samhällsintressen eller hänsyn eventuella arbetstagare i en 
företagskonkurs. Enligt förarbetena anses det nödvändigt att ett stort utrymme lämnas åt 
konkursförvaltarens eget omdöme.75 Vem som utses till konkursförvaltare är följaktligen en 
viktig fråga för borgenärskollektivet.  
  

                                                
75 Prop. 1986/87:90 s. 111. 
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3. Att utse konkursförvaltare  

3.1 Hur konkursförvaltare utses enligt lagstiftaren  

3.1.1 Konkursförvaltarens kompetenskrav 
Som framgår av 2 kap. 24 § 1 st. 2 p. och 7 kap. 2 § 1 st. KL är det tingsrättens uppgift att 
snarast utse en konkursförvaltare när ett konkursbeslut har meddelats. Konkurser är alltid 
kopplade till en tingsrätt, som av naturliga skäl vanligen benämns ”konkursdomstolen”. 
Konkursdomstolens främsta uppgift är pröva konkursansökningar. Bifalls ansökan om 
konkurs ska domstolen utse en konkursförvaltare.76 Ur 7 kap. 1 § 1 st. KL kan det utläsas 
vilka formella krav som måste uppfyllas för att få ett förvaltaruppdrag. De krav som ställs upp 
är att förvaltaren ska ha; ”den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även 
i övrigt vara lämplig för uppdraget”. Förvaltaren får heller inte vara anställd vid domstol, stå i 
nära relation till gäldenären eller någon av borgenärerna.77 Förvaltaren ska således inge 
förtroende gentemot de inblandande parterna samt inta en roll av opartiskhet.78 Några vidare 
riktlinjer för vem som kan bli konkursförvaltare, än de ovan angivna, framgår inte av 
lagstiftning. Ytterligare kriterier för vem som kan bli konkursförvaltare har med tiden 
utvecklats ur förarbetena till konkurslagen. Framförallt är det vad som anges i reformerna för 
år 1980 och år 1988 som är av intresse. Ur prop. 1978/79:105 framgår att förvaltaren, utöver 
allmänna juridiska kunskaper, ska ha insikt i ämnet företagsekonomi, kunskap om bokföring 
och redovisning samt vara van vid affärsjuridiska frågor. Dessa förutsättningar kräver i 
princip att förvaltaren är en jurist som är inriktad på affärsjuridik. Det är inte enbart 
förvaltarens färdigheter som ska beaktas. Ett villkor för att få bli konkursförvaltare är att 
denne förfogar över en väl utvecklad kontorsorganisation, som har god kunskap om bokföring 
och redovisning. Det är nämligen inte ovanligt att förvaltaren väljer att, under en begränsad 
tid, driva gäldenärens rörelse vidare. Vidare ska förvaltaren vara bekant med arbetsrättsliga 
och arbetspolitiska frågor när det är fråga om en företagskonkurs. Ytterligare en viktig aspekt 
är att en förvaltare förväntas ha sådan kunskap om straffrättsliga frågor att denne på ett 
tillfredställande sätt kan uppfatta om brott, från primärt gäldenärens sida, har begåtts. Det 
finns inga uttryckliga krav på att förvaltaren ska vara en jurist, men avsikten får anses vara att 
personer med specialkunskap inom konkursförvaltning som tillhör den ifrågavarande 
målgruppen, ska utses.79 Det anges i förarbetet att det i realiteten endast bör vara en tämligen 
koncentrerad och begränsad grupp av personer som kan utses till konkursförvaltare. I denna 
grupp ansågs främst advokater, specialiserade på konkursförvaltning, och möjligtvis ledande 
tjänstemän hos exempelvis Sveriges Ackordscentral, platsa.80 Förarbetena till 1988 års reform 
uttrycker inte någon avvikande syn på en konkursförvaltares kvalifikationer. Kommittén 
bekräftar att enbart de som uppfyller mycket högt ställda krav på kunskap och erfarenhet kan 
utses till förvaltare. Inte heller här kan det utläsas något hinder mot att en allmänpraktiserande 
jurist blir utsedd till förvaltare, men det framförs dock att det i realiteten blir fråga om 

                                                
76 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 35. 
77 7 kap. 1 § 2-3 st. KL. 
78 Prop 1986/87:90 s. 255; Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 87. 
79 Prop. 1975/76:210 s. 5 f. 
80 Prop. 1978/79:105 s. 156 ff. 
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advokater med särskild inriktning på förvaltning.81 I reformen för år 1980 diskuterades även 
frågan huruvida auktorisation av konkursförvaltare borde införas eller inte. Åsikten var dock 
att något sådant inte var nödvändigt med tanke på alla de kompetenskrav som uttryckts i 
samma reform.82  

Vad som sagts i förarbetena om kompetenskraven på en konkursförvaltare har, efter att ha 
behandlats i flertalet rättsfall, utvecklats till en rättsnorm. I NJA 1998 s. 685 återger högsta 
domstolen (HD) vad som anges i förarbetena beträffande konkursförvaltares kvalifikationer. 
Domstolen konstaterarde vilka erfarenheter och kunskaper personen måste förfoga över, samt 
att uppdraget bör koncentreras till en limiterad grupp av specialister. Samma fråga 
behandlades i NJA 1999 s. 665. HD bekräftade kompetenskraven genom att hänvisa till 
nyssnämnda rättsfall från år 1998, och uttryckte specifikt att i realiteten ges uppdrag endas till 
de som är specialiserade på konkursförvaltning och har de insikter som fordras. Även i nyare 
fall har normerna verifierats. Ett sådant fall är NJA 2007 s. 471. I fallet utsåg TR annan som 
konkursförvaltare än den borgenärerna föreslagit, vilket ledde till ett överklagande från 
borgenärernas sida. HD refererade till vad som sades i förarbetena till lagen, för att styrka det 
faktum att förvaltaren som TR utsåg, uppfyllde samtliga krav och således var lämplig att 
handha konkursen.83  

Tingsrättens beslut om konkursförvaltare kan enligt 16 kap. 5 och 8 §§ KL överklagas av 
gäldenären själv, borgenärerna eller av TSM.    

3.1.2 Jävighet 

3.1.2.1 När är en förvaltare jävig? 
I och med att konkursförvaltarnas uppdrag blivit alltmer komplicerade, där både gäldenär och 
borgenärer vill får sina intressen tillgodosedda, är det ytterst viktigt att förvaltaren intar en 
opartisk ställning.84 För att en konkursförvaltare ska anses lämplig för ett uppdrag krävs att 
något jävsförhållande inte är förhanden. Avsikten med jävsregleringen är att skapa ett skydd 
för gäldenär och borgenärer. Det ska förhindra att en förvaltare tillsätts som drivs av 
personliga intressen i konkursen. För att en förvaltare ska anses vara jävig krävs inte att så 
faktiskt är fallet, utan det är tillräckligt när en beaktansvärd risk för det föreligger.85 Den 
reglering om jäv som återfinns i lagtext är idag vagt utformad, detta är emellertid nödvändigt 
för att anpassa bedömningen efter varje enskilt fall. Närmare gränsdragning får istället ske 
genom praxis.86 Frågan om jäv måste ses i ljuset av att en konkursförvaltare har fullständig 
bestämmanderätt i konkursboet. Av den anledningen finns möjligheten för TSM att undersöka 
huruvida jäv föreligger i en specifik situation, när skäl för det finns. Visar det sig under 
konkursens gång att förvaltaren är jävig ska ett entledigande vara lika självklart som när 
förvaltare utses, 7 kap 1 § 3 st. KL ska således vara tillämplig även när jäv upptäcks.87 
Därefter ankommer det på TSM att avgöra huruvida ärendet ska tas upp till prövning om 
entledigade i TR, enligt 7 kap. 5 § KL. 
                                                
81 Prop. 1986/87:90 s. 109. 
82 Prop. 1978/79:105 s. 157 f. 
83 Se även NJA 1981 s. 764. 
84 Prop. 1988/89:31 s. 6. 
85 Prop. 1988/89:31 s. 10. 
86 Prop. 1988/89:31 s. 12. 
87 Prop. 1988/89:31 s. 8. 
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Den som har ett nära förhållande till88, eller är beroende av gäldenären ska normalt inte 
utses till förvaltare.89 Detsamma gäller för den som skött gäldenärens bokföring, deklarationer 
eller varit revisor i dennes bolag. Exempelvis ansågs en advokat, som innan konkursen biträtt 
gäldenären som ombud i en tvist, inte vara lämplig som förvaltare.90 Förvaltaren får heller inte 
ha varit någon form av rådgivare till gäldenären. Det sistnämnda förenas emellertid med ett 
undantag som medger personen att bli konkursförvaltare, om denne anlitades som rådgivare 
genast innan konkursen, i syfte att ordna upp gäldenärens ekonomiska svårigheter. 
Undantaget kan härledas till ett rättsfall från år 1981.  

 
I fallet hade en rådgivare till gäldenären rekommenderat en viss konkursförvaltare. Det 
fanns förvisso vissa anknytningar mellan rådgivaren och konkursförvaltaren. Rådgivaren 
hade emellertid enbart konsulterat gäldenären med anledning av obeståndet, och 
förvaltaren ansågs inte vara jävig.91  
 

Förvaltarens förhållande till borgenärerna är också viktig att syna. Är förvaltaren närstående 
till, eller i beroendeställning gentemot en borgenär föreligger stark presumtion för jäv. Av 
betydelse i dessa fall är vilken typ av fordran borgenären har i konkursboet, samt hur 
utdelningsbilden ser ut. En framträdande fordran anses klart jävig, medan en oansenlig 
fordran kan vara av mindre intresse. Förvaltaren är även att anse som jävig när han eller hon 
har intresse för ett visst föremål som är kopplat till konkursboet.92  

Det är inte enbart konkursförvaltarens ställning som står i fokus, utan även dennes kollegor 
berörs. Är någon av medarbetarna på advokatfirman att betrakta som jävig intar, allt som 
oftast, även förvaltaren sådan position.93 Likaså har det betydelse vem likvidatorn i konkursen 
varit. Det framgår av praxis att likvidatorn för gäldenären inte får utses till förvaltare i 
efterföljande konkurs.94 Det anses jävigt att denne ska granska sina egna åtgärder som 
likvidator. 95  Ur dessa praxis har det emellertid inte framgått hur förhållandet mellan 
likvidatorn och förvaltaren får se ut. Frågan har dock, så nyligen som år 2017, behandlats i ett 
fall i tingsrätten.  

 
I fallet hade likvidatorn förordat en viss förvaltare i konkursen. TSM motsatte emellertid 
sig förvaltarförslaget. Skälet var att förvaltaren och likvidatorn rekommenderat varandra 
som förvaltare under flertalet konkurser, efter år 2010. I minst 37 stycken konkurser hade 
någon av parterna utsetts till förvaltare, där den andre varit likvidator. Det totala arvodet 
har uppgått till drygt 900 000 kr. TSM menade att förvaltaren och likvidatorn har haft ett 
ömsesidigt ekonomiskt utbyte under åren som torde utgöra jäv. TR utsåg med skäl därav 
inte den föreslagne förvaltaren, och får anses ha gjort en viktig markering i och med detta.96 
 

                                                
88 Ur 4 kap. 3 § KL framgår vem som anses vara närstående till gäldenären. 
89 7 kap. 1 § 3 st. KL. 
90 RH 1998:83. 
91 NJA 1981 s. 764.  
92 Prop. 1988/89:31 s. 8. 
93 Prop. 1988/89:31 s. 13. 
94 NJA 1970 s. 139. 
95 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 24. 
96 Mål nr. K 3060-17 Stockholms Tingsrätt. 
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3.1.2.2 Underrättelseskyldigheten 
Enligt 7 kap. 1 § 4 st. KL åligger det en förvaltare själv att omedelbart uppge för TSM om det 
föreligger omständigheter som kan medföra jäv för honom/henne. Konkurslagen lägger 
således huvudansvaret på förvaltaren själv att kontrollera eventuella jävssituationer. Denna 
skyldighet gäller innan konkursen är ett faktum, såväl som vid förvaltarförordnandet och 
under konkursens gång. Med ”omedelbart” förstås i den stund förvaltaren får någon form av 
koppling till konkursen. En viktig notering är att det inte har någon betydelse huruvida 
förvaltaren själv anser sig vara jävig eller inte, han eller hon måste ändå underrätta TSM om 
förhållandet. 97 Särskilt allvarligt torde det ses på fall där TSM förmodligen hade bedömt 
förvaltaren vara jävig.98 

I förarbetena till jävsregleringen framfördes att en förvaltare som underlåter att meddela 
TSM om en möjlig jävssituation ska få reducerat arvode, eller åtminstone ligga honom till 
last.99 Detta har emellertid inte efterföljts enhetligt i praxis. HD har i ett fall från år 2014 
uttryckt att det inte finns tillräckligt lagstöd för att reducera arvodet, oavsett om förvaltaren 
visar sig vara jävig eller inte.  

 
Omständigheterna i fallet var sådana att konkursen i fråga hade föregåtts av en 
företagsrekonstruktion, i vilken förvaltaren agerat rekonstruktör. Underinstanserna fann 
detta förhållande vara jävsgrundande. Det faktum att förvaltaren inte meddelat TSM om 
saken tolkades som bristande omsorg och skicklighet i förvaltarens utförande. HD ansåg i 
och för sig att förvaltaren inte varit jävig, men att underrättelseskyldigheten trots allt hade 
försummats. Beträffande arvodet hänvisade HD till bestämmelsen i 14 kap. 4 § 2 st. KL. 
Bestämmelsen stadgar att beloppet ska uppgå till vad som kan anses skäligt efter det arbete 
uppdraget krävt, samt den omsorg och skicklighet som förvaltaren försett konkursen med. 
Det är således förvaltarens utförande som ska bedömas när arvode sätts, och konkursen 
hanterades på ett tillsynes korrekt sätt. HD anförde att underrättelseskyldigheten inte kan 
hänföras till ett visst arbetsmoment i konkursen, som i sin tur kan inverka på arvodet. Att 
reducera arvodet på grund härav fann HD följaktligen inte vara lagenligt.100  
 

Underrättelseskyldigheten kan således inte direkt sammankopplas med arvodesreducering. 
Domen från år 2014 är ett avsteg från HD:s bedömning i NJA 2003 s. 99.  
 

I fallet hade en förvaltare åsidosatt skyldigheten att, i enlighet med 7 kap. 10 § KonkL, 
höra TSM i en viktigare angelägenhet. HD ansåg detta vara ett tydligt åsidosättande av de 
grundläggande ändamålen, och bedömde att förfarandet inte rimligtvis kunde ha utförts 
med den omsorg och skicklighet som fordrades.  
 

Även om förvaltaren inte skötte konkursen på felaktigt vis valde HD alltså att reducera 
arvodet. Synen på vad underrättelseskyldighet kan medföra för repressalier har således skiftat 
med tiden. Intressant är dock att HD i fallet från år 2014 framförde att: ”En annan sak är att 
en underlåtenhet att iaktta skyldigheten att anmäla jävsgrundande omständigheter kan 
inverka på bedömningen huruvida vederbörande i fortsättningen är lämplig för 
                                                
97 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 17. 
98 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 19. 
99 Prop. 1988/89:31 s. 15. 
100 NJA 2014 s. 788. 
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förvaltaruppdrag.” Något lagstöd för detta uttalande torde inte finnas i större grad än vad som 
gäller för arvodesreducering. Utlåtandet ligger trots allt, med största sannolikhet, i linje med 
hur verkligheten ser ut när en konkursförvaltare utses. Det är föga troligt att rätten utser en 
förvaltare som tidigare har gått emot lagstiftarens avsikt. HD får härmed anses ha skapat en 
norm, som berättigar TR att försvåra möjligheten att bli konkursförvaltare, för de som 
försummat underrättelseskyldigheten i 7 kap. 1 § 4 st. KL.101  

Det är inte enbart bestämmelserna i konkurslagen som förvaltaren har att förhålla sig till. 
De flesta förvaltare är advokater och måste då förhålla sig till även advokatsamfundets regler 
om god advokatsed. Ur dessa framgår att en advokat inte får åta sig uppdrag om en 
intressekonflikt föreligger, eller kan förväntas uppstå.102 Uppstår underlåtelseförsummelser, 
som ovan beskrivet, kan förvaltarens försummelse anmälas till advokatsamfundet. Detta bör 
aktualiseras vid allvarligare fall, där förvaltaren frångått regleringen upprepade gånger.103   

3.2 Hur konkursförvaltare utses i praktiken  

3.2.1 Förvaltarlistor 

3.2.1.1 Förvaltarlistornas tillkomst 
Enligt 7 kap. 2 § 1 st. KL är det rätten som utser konkursförvaltare. Det finns emellertid, som 
nämnt, inte någon formell auktorisation av förvaltare. För att underlätta processen för 
konkursdomstolen har det kommit att utvecklas så kallade ”förvaltarlistor”. Grunden till dessa 
listor hänförs till dels bestämmelsen i 2 kap. 24 § 1 st. 2 p. KL om att rätten snarast ska utse 
en förvaltare vid konkurs, dels 7 kap. 3 § 1 st. KL, som anger att TSM ska höras innan 
förvaltaren utses. Det har sedan tidigare konstaterats att konkursförvaltaruppdragen ska 
förbehållas en begränsad grupp av specialister. Det framgår emellertid inte av varken lagtext 
eller förarbeten hur en prövning av lämpliga personer ska se ut. Det är upp till tingsrätterna att 
sköta saken. Ur en artikel i ”Domstolsverket informerar” från år 1979 framgår att ett 
tillvägagångssätt är att på förhand överväga ett antal personer som anses vara lämpliga 
konkursförvaltare. Vilka dessa är skulle bestämmas efter konkursdomstolens samråd med 
advokatsamfundet, TSM och personer varit tidigare handhaft förvaltaruppdrag. Artikelns 
inrådan har resulterat i ett antal förvaltarlistor, vilka för register över presumtiva 
konkursförvaltare.104 Listorna finns numera hos de flesta tingsrätter runt om i Sverige och 
innehåller namnförteckningar över de som uppgivit sig vara beredda att ta på sig uppdrag som 
förvaltare, inom varje ”domstolsregion”.105 Det handlar om personer som TSM på förhand, 
allmänt sett, lämnat utan erinran för val av förvaltare. Vad detta innebär torde kort sagt vara 
att TSM inte måste höras i varje enskilt fall, som 7 kap. 3 § 1 st. KL annars föreskriver, när 
selektion sker från listan. Det är inte ovanligt att tingsrätterna, bland annat i Stockholm och 
Malmö, använder en turordningsprincip när någon från listan ska utses, i syfte att fördela 
antalet uppdrag jämt.106 Turordningen sker för den tingsrätt vars domarkrets förvaltarna 

                                                
101 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 18 f. 
102 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 16 f. 
103 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 19. 
104 NJA 1981 s. 764. 
105 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 8. 
106 SOU 2000:62 s. 166. 
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tillhör, det vill säga mellan de förvaltare som finns på samma lista. 107  Listornas 
förekommande är inte lagstiftat men återfinns numera vid de flesta tingsrätter i Sverige. I en 
utredning från år 2000 föreslogs att listorna, eller förteckningar som de benämns i förslaget, 
ska vara lagstadgade. Tanken var att göra ett tillägg i 7 kap. 2 § 1 st. KL, vilken skulle lyda; 
”Förvaltare utses av rätten med ledning av förteckningar över förvaltare som upprättas av 
särskilda konkursförvaltarråd108 […]”.109 TSM har förklarat att skälet bakom förvaltarlistona 
till stor del är effektivitet. Om TSM inte måste höras i samtliga fall, kan lagens krav på att 
”utse en förvaltare snarast” lättare uppfyllas. Det hela torde således handla om tidsbesparing, 
som ska verka gynnsamt vid konkursförfarandet. Det är tämligen sällan rätten utser någon 
utanför listan. Detta bidrar till att förvaltarna inom kretsen kontinuerligt kan få uppdrag, vilket 
är nödvändigt för att upprätthålla erfarenhet och kompetens hos både förvaltare och dess 
kontorsorganisation.110   

3.2.1.2 Vem blir placerad på förvaltarlistan?   
Det finns idag inga officiella instruktioner för hur någon anmäler sitt intresse till att bli 
konkursförvaltare. Det finns heller ingen lagstadgad reglering som anger hur personen i fråga 
ska gå till väga för att tas upp på en förvaltarlista. Det självklara är att den som önskar bli 
konkursförvaltare, först och främst måste uppfylla de kompetenskrav som framgår av 7 kap. 1 
§ 1 st. KL, samt lagens förarbeten. Kraven är de som tidigare beskrivits i avsnitt 3.1.1, den 
sökande ska således ha ”den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även i 
övrigt vara lämplig för uppdraget”. Utöver detta gäller även vad som sägs i förarbetena om 
allmänt juridiskt vetande, kunskap om företagsekonomi, bokföring, redovisning samt vana av 
affärsjuridiska frågor. Därtill är det ett villkor att han eller hon förfogar över en väl utvecklad 
kontorsorganisation. Vidare ska förvaltaren vara väl bekant med arbetsrättsliga och 
arbetspolitiska frågor vid företagskonkurser. Sist måste det finnas viss kunskap kring det 
straffrättsliga området.  

Den ledning lagen ger torde öppna upp för att förhållandevis många runt om i landet kan 
komma att bli konkursförvaltare. Det är emellertid inte vad lagstiftaren till synes avsett då det 
framgår av departementschefens uttalande att uppdragen bör koncentreras till en relativt 
begränsad grupp av personer.111 TSM delar denna uppfattning och har engagerat sig i frågan. 
Den sökande bör inledningsvis anmäla sitt intresse hos den tingsrätt, för vilket område den 
denne är verksam. Det är tingsrätten som ansvarar för förvaltarlistorna och ska följaktligen 
avgöra vem, eller vilka, som ska tas med eller inte. TSM har emellertid tagit på sig ansvaret 
att, efter tingsrättens begäran, granska den sökandes lämplighet. Detta får anses falla sig 
naturligt med bakgrund av att TSM har en delaktig roll, i form av ett hörande, när förvaltare 
utses. För att myndighetens yttrande enligt 7 kap. 3 § 1 st. KL inte ska falla under ren rutin, 
utan baseras på en faktisk bedömning, bör det redan innan finns god kännedom om 
förvaltarna. Av den anledningen gör TSM en granskning av den presumtiva förvaltaren, å 
tingsrätten vägnar. Intressenten skickar följaktligen in en förteckning, som skulle kunna liknas 
vid ett CV, till TSM. Myndigheten har utformat en lista i punktform med all fakta som bör 
                                                
107 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 8. 
108 Konkursförvaltarrådet var det organ som i utredningen föreslogs skulle ersätta tillsynsmyndigheten.  
109 SOU 2000:62 s. 42. 
110 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 8. 
111 Prop. 1978/79:105 s. 156 ff. 
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finnas med i förteckningen. Det ska bland annat framgå uppgifter om eventuella 
styrelseuppdrag, samtliga tidigare handlagda konkurser och förvaltningsåtgärder i fem till tio 
valfria ärenden. Därtill ska den sökande beskriva sin kontorsorganisation för 
konkurshandläggning och uppge referenser till sin meritlista. Därefter följer en kontroll av 
kandidaten där TSM låter REKON112 och Ackordscentralen yttra sig, samt gör förfrågningar 
hos Advokatsamfundet. Det ska även hållas ett möte med intressenten för att ge TSM 
möjlighet att bilda sig en bättre uppfattning dennes möjlighet att hantera 
förvaltaruppdraget.113 Ett visst antal kriterier bör uppfyllas från den sökandes sida. Till 
exempel ska han eller hon besitta juridisk och ekonomisk skicklighet, kunna förvalta en 
konkurs med min tio anställda, visa på social kompetens och ett gott omdöme. 114 
Myndigheten ska även se över de befintliga listornas sammansättning, för att undersöka 
utrymmet för nya förvaltare.115 Ett yttrande över intresseanmälan avges sedan till tingsrätten, 
tillsammans med en väl motiverad rekommendation för huruvida den sökande ska bör upptas 
i kretsen eller inte. Det slutliga ansvaret vilar på respektive tingsrätt.116  

Den sökande måste således ha skapat sig en kompetens, tillräcklig för att specialisera sig 
på konkursförvaltning. Det krävs att han eller hon byggt upp erfarenhet kring både 
administrativa rutiner och resurser. Ett bra sätt att uppnå detta kan vara att spendera viss tid 
hos en redan aktiv förvaltare, innan personen i fråga själv ansöker om att bli verksam inom 
den förvaltarkrets som TSM och rätten byggt upp.117  

3.2.1.3 Aktörernas uppfattning 
Intressant i sammanhanget är att undersöka hur ansökningsprocessen ter sig i praktiken. 
Aktörerna på marknaden tycks uppleva att tillvägagångssättet i princip fungerar så som 
beskrivet i tillsynsmyndighetens föreskrifter. Den sökande tar kontakt med tingsrätten och 
begär att bli uppsatt på förvaltarlistan, där TSM, REKON och Ackordscentralen är 
remissinstanser. För att ifrågakomma som konkursförvaltare bör den sökande ha varit 
verksam på en förvaltarbyrå eller ackordscentralen under ett antal år. Kvalifikationstiden 
tycks variera beroende på vilken domkrets det är fråga om. I tillsynsmyndighetens 
handledning och ställningstagande ges inget konkret svar på detta och olika domstolar och 
tillsynsmyndigheter runt om i landet har varierande praxis. Uppfattningen enligt de 
intervjuade förefaller dock generellt vara att personen i fråga bör ha arbetat på en 
förvaltarbyrå, och klanderfritt handlagt konkurser, i minst fem år. 

TSM anger i sitt ställningstagande från år 2016 att myndigheten i samband med 
konkursförvaltaransökan ska ”överväga den befintliga konkursförvaltarkretsens 
sammansättning”. Vad detta innebär för de sökande konkursförvaltarna förefaller inte vara 
enhetligt mellan de olika storregionerna. Den samlade uppfattningen hos de intervjuade 
deltagarna är att det i Stockholmsområdet råder fri konkurrens mellan förvaltarna. Det innebär 
att samtliga intressenter tas upp på förvaltarlistan i den mån de uppfyller kvalifikationskraven 

                                                
112 Rekonstruktör – & konkursförvaltarkollegiet (i Sverige). 
113 Handledning av ny förvaltare, Dnr 831 10215-15/121. 
114 Konkursförvaltarkretsen, Nr 8/09/TSM. 
115 Mer om detta i avsnitt 3.2.2. 
116 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 7 f. 
117 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 89 f. 
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som ställs.118 Detsamma tycks däremot inte vara fallet i Göteborgsområdet. Att som ny 
förvaltare ta sig in på listan framstår som tämligen svårt, om den sökande inte efterträder 
någon som avsagt sig sin plats. Det torde således råda en mer bestämd uppfattning från TSM:s 
sida om antalet personer som bör förekomma på förvaltarlistan samtidigt vid en och samma 
domsaga, i Göteborg än i Stockholm.119 Göteborgs tingsrätt förklarar att när någon från listan 
önskas tas bort, i regel på grund av pension, kan de själva föreslå en ersättare. Den nya 
förvaltaren har då handhaft konkurser på någon form av förvaltarbyrå under en längre tid.120 
Det sagda får anses bekräfta den diskrepans som råder mellan regionerna. Flera förvaltare har 
påpekat att detta är något som kan framkalla flera synpunkter ur en näringsrättslig aspekt, och 
flera är av åsikten att förvaltarlistorna inte bör verka begränsande. TSM har dock meddelat att 
de för närvarande arbetar med att uppdatera sin rutin, och en av de stora frågorna gäller just 
hur nya förvaltare tas upp på listan. Mycket talar för att resonemanget om en fullsatt 
förvaltarkrets kommer att överges, och att den sökandes lämplighet, erfarenhet och 
kontorsorganisation istället ska ligga till grund för bedömningen. En sådan ändring skulle 
förmodligen inte innebära några större förändringar i Stockholmsområdet, medan arbetssättet 
för tingsrätter och TSM i Göteborg lär omarbetas tämligen grundligt. Ett offentligt beslut om 
nytt ställningstagande torde komma under sommaren. Till dess gäller inget annat än de 
normer som tillämpas idag.121 

Antalet förvaltare som förekommer på listorna för varje domsaga varierar även i Malmö 
och Lundområdet. I Malmö finns ett 25-tal konkursförvaltare upptagna på listan, medan det i 
Lund, som ligger cirka två mil ifrån Malmö, finns färre än tio stycken. Detta innebär att 
tilldelningen av listkonkurserna riskerar att bli snedvriden. Att systemet med förvaltarlistor 
inte tillämpas enhetligt runt om i landet är något som TSM, indirekt, bekräftar.  Inför ett 
lagförslag från år 2000 gjorde insolvensutredningen en undersökning där landets 
tillsynsmyndigheter fick besvara frågor om hur konkursförvaltare utses. Av svaren kunde det 
konstateras att myndigheten inte hanterar frågan med förvaltarlistor på samma sätt i alla delar 
av Sverige. 122 Detta är något som får anses rimma illa med den enhetlighet TSM, som 
tidigare nämnt, har som grundläggande princip. I lagförslaget från år 2000 uttalade 
näringsombudsmannen (NO) att förvaltarlistorna utgör ett form av etableringshinder. NO 
menade att antalet aktörer inte kan fastställas genom administrativa system. Det är istället 
marknaden själv som måste reglera detta genom konkurrens, även om det leder till att fler 
kvalificerade förvaltare ingår i kretsen.123 Det kan ifrågasättas om inte domstolar som är 
geografiskt närbelägna bör ha en och samma förvaltarlista, eller till och med gemensamma 
länslistor för domsagor i samma län. 

3.2.1.4 Praxis 
Vilken dignitet förvaltarlistorna ska tillmätas har diskuterats. Frågan ställdes på sin spets i ett 
fall från år 1981, som till stor del har lagt grunden för normerna kring förvaltarlistor;  

 

                                                
118 Mats Emthén, Peter Eriksson, Anna Tholander, m.fl., se bilagor.  
119 Anna Tholander, Mercedes Anderås, Mats Emthén, se bilagor. 
120 John Asker, Stockholms tingsrätt, se bilaga. 
121 TSM. 
122 SOU 1992:113 s. 135 f och SOU 2000:62 s. 92. 
123 SOU 2000:62 s. 92. 
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I fallet hade tingsrätten i Kalmar till konkursförvaltare utsett en person som inte fanns 
upptagen på någon lista. Detta trots att TSM samma dag rekommenderat en förvaltare som 
faktiskt fanns med. TSM överklagade TR:s beslut och hänvisade till den förteckning som 
TSM, tillsammans med konkursdomarna för TR i Kalmar och Oskarshamn, tidigare 
upprättat. Listan var ett register över personer som skulle anlitas som förvaltare i framtida 
konkurser. TSM:s invändning mot den utsedda förvaltaren grundade sig således på att 
denne inte fanns med på listan. Det gjorde däremot den av TSM föreslagna förvaltaren, och 
ansågs därmed vara mer lämplig för uppdraget. TSM pekade på vad som anges i 
förarbetena till konkurslagen, om att endast en begränsad grupp av personer bör komma 
ifråga vid förvaltaruppdrag. HD menade att det visserligen fanns vissa praktiska fördelar 
med den lista TSM och TR upprättat, men att den på intet sätt kunde anses bindande för 
konkursdomaren. Det betyder att han eller hon inte är förhindrad att utse någon utanför 
listan. Det domstolen ska grunda sin bedömning på är snarare huruvida personen uppfyller 
de kompetenskrav som enligt lag ställs på en konkursförvaltare. För att ändra domstolens 
beslut av förvaltare krävs att den som utsetts inte uppfyller kraven. Det rådde emellertid 
inga tvivel om att den förvaltare tingsrätten först utsåg besatt den kompetens som ställs upp 
i lag, och att hans lämplighet inte heller på annat sätt kunde ifrågasättas. HD framförde att 
enbart det faktum att förvaltaren inte var upptagen på en lista upprättad av TSM, inte gav 
tillräckligt stöd för att upphäva beslutet.124   

 
Intressant i fallet är hovrättens (HovR) diskussion om förvaltare som en begränsad grupp av 
personer. I domskälet framfördes att det är nödvändigt med en förvaltarlista för att hålla nere 
kretsen av förvaltare. För detta menade HovR att förvaltaruppdrag i princip inte bör lämnas 
till någon utanför listan. Det sades vidare att konkursdomaren naturligtvis inte är bunden av 
den förvaltarkrets som TSM och domstolen på förhand valt ut. Om domaren anser att någon 
från listan är olämplig för ett visst uppdrag ska denne inte utses som förvaltare. Uttalandet 
tyder på att domstolen ska vara fri i sitt val av konkursförvaltare. Det torde innebära att även 
personer utanför listan kan utses till förvaltare om de uppfyller kompetenskraven enligt lag, 
och i övrigt bedöms vara lämpliga. Trots detta bortsåg HovR från konkursdomarens beslut 
och entledigade den utsedda förvaltaren, på grund av att denne inte ingick i den förutbestämda 
förvaltarkretsen.  

I fallet yttrade sig även RSV och Sveriges advokatsamfund. RSV framförde att det inte 
finns några verkliga hinder för en kvalificerad person att bli utsedd till konkursförvaltare, 
även om han eller hon inte finns med på någon lista. Detta är en naturlig följd när förvaltarna 
inom kretsen, på grund av jäv, ledighet eller av andra skäl inte kan åta sig uppdraget. RSV 
tillade dock att utöver nyssnämnda situationer torde det inte finnas någon anledning för 
konkursdomaren att utse annan förvaltare än någon från listan. Något annat, menar de, skulle 
hämma den effektivitet ett konkursförfarande ska behandlas med. Advokatsamfundet 
uttryckte däremot att erfarenheten av förvaltarlistorna har varit att vissa orter genom dessa, 
uteslutit advokater med stor erfarenhet och fulla kvalifikationer. Bland dessa har till och med 
jurister med ringa, eller ingen nämnvärd erfarenhet alls, istället fått plats på listan. Detta kan 
enligt advokatsamfundet inte ha varit lagstiftarens intention när förvaltarkretsen beskrevs, och 
förbättrar inte heller effektiviteten. Samfundet påpekade även att konkurser kan avse vitt 
spridda verksamhetsområden, för vilka det krävs specialkunskaper från förvaltarens sida. Det 
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torde vara högst otroligt att personerna på förvaltarlistan besitter allt det kunnande som kan 
bli aktuellt. Finns det istället någon utanför förteckningen, med god insikt i den specifika 
frågan, måste det ur den aspekten vara mer tjänligt att utse honom/henne. Vidare framförde 
samfundet att förvaltarlistorna påtagligt försvårar nyrekryteringen av förvaltare. Om 
uppdragen konsekvent ges till samma krets finns ingen möjlighet för nya jurister att få 
erfarenheter på området. Detta innebär i sin tur problem när de ordinarie förvaltarna från 
listan på grund av sjukdom, hög arbetsbelastning, jäv eller av annan orsak inte kan åta sig 
uppdragen. Det kan då förekomma svårigheter att finna ersättare som är kvalificerade. 
Advokatsamfundets mening är följaktligen att förvaltarkretsen inte får göras allt för 
begränsad, för att uppnå full effektivitet. På så vis upprätthålls även konkurrensen bland 
förvaltarna.  

Marknaden för konkursförvaltare är normalt sett synnerligen konkurrensutsatt där flertalet 
advokater strävar efter samma uppdrag. I och med att domstolen har ett ansvar att hålla 
konkurskostnaderna så låga som möjligt, finns det skäl att anlita den förvaltare som begär 
lägst arvode. Självklart får kostnaden inte inverka på kvalitén, men det är inte ovanligt att 
flera förvaltare anses vara likvärdigt lämpliga för ett uppdrag. Vad som avgör vem som är 
mest kvalificerad är dock inte utrett. Det finns inga riktlinjer inom lagen som anger hur rätten 
i dessa fall ska utse en förvaltare. Frågan om prisskillnad kan då bli aktuell. Det kan dock vara 
svårt att i praktiken, på förhand, avgöra hur höga arvoden förvaltarna kommer att begära. 
Ledning från tidigare uppdrag kan bli missvisande då ingen konkurs är den andra lik, och 
detsamma gäller därmed arvodeskostnaderna. Möjligtvis kan domstolen i förväg veta vilka 
förvaltare som betraktas ”dyra” och på så vis undvika dessa. För att priskonkurrensen ska bli 
effektiv i realiteten krävs dock enligt Mellqvist, en större förändring av regelverket.125 Bland 
annat torde det krävas att tillsynsorganisationen förändras, där resurserna utnyttjas på bättre 
sätt. Ett förslag är till exempel att ha regionala tillsyns- eller bedömningsorgan, som ska se till 
att förvaltarkretsen ryms av personer med specialkompetens.126 Hur förvaltarlistorna påverkar 
priskonkurrensen kan diskuteras. Den som finns med på listan kan känna sig relativ säker på 
att kontinuerligt bli tilldelad konkurser. Det skulle teoretisk sett kunna innebära att samtliga 
förvaltare på listan tar ut höga arvoden, utan risk att förlora uppdrag. Listorna torde 
följaktligen hämma priskonkurrensen snarare än att stimulera den, vilket ur marknadshänsyn 
är en klar nackdel.  

Vilket värde som tillmäts listorna skiljer sig visserligen mellan tingsrätterna, men rent 
generellt gäller numera att domstolen inte är bunden av någon lista. Det har bland annat 
förtydligats i NJA 2007 s. 471 där domstolen hänvisar till fallet från år 1981.127 HD fastställde 
i fallet att listorna inte har någon annan rättslig betydelse än att konkursdomstolen inte 
behöver bereda TSM tillfälle att yttra sig när någon från listan utses till förvaltare. Det står 
följaktligen rätten fritt att, till förvaltare utse någon som faller utanför ordningen. 128 
Justitiekanslern (JK) förordar att listorna inte är rättslig bindande. De ska istället ses som ett 
hjälpverktyg, vilket ska underlätta domstolarnas och tillsynsmyndigheternas arbete.129  

                                                
125 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 89. 
126 SOU 2000:62 s. 331 f. 
127 NJA 1981 s. 764. 
128 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 88. 
129 SOU 2000:62 s. 92. 
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3.2.1.5 Aktörernas uppfattning  
Aktörernas 130  samlade inställning till förvaltarlistorna bedöms vara positiv. Både 
konkursförvaltare och borgenärer betraktar listorna som ett pragmatiskt sätt att säkerställa 
kompetensen inom tingsrätternas domsagor. Det innebär att förvaltarna mycket noggrant blir 
granskade vid ett tillfälle och att domstolarna därefter, om inga speciella omständigheter 
föreligger, kan förhålla sig till listorna. Det anses således vara ett sätt att sortera ut olämpliga 
eller oerfarna aktörer, samtidigt som det ökar effektiviteten.131 Det har till och med på vissa 
håll funnits önskemål om att förvaltarlistorna bör vara författningsreglerade.132 Dock finns 
uppfattningen att listorna då bör uppdateras kontinuerligt utifrån kompetens.133  

Listorna tillämpas tämligen strikt i de konkurser där det inte finns något förslag på 
förvaltare. Det händer till och med att förvaltare kontaktar domstolen för att kontrollera att 
listorna efterlevs. Beträffande turordningen behåller förvaltarna sin plats på listan när någon 
utanför den aktuella domsagan utses på förslag.134 Att någon upptas på listan innebär 
emellertid inte att personen omedelbart kan utses till att handha vilken typ av konkurs som 
helst. Konkurser som kräver särskild kompetens eller erfarenhet går, efter tingsrättens samråd 
med TSM, till en förvaltare som visat sig besitta dessa kvalifikationer.135  

Det tycks även stämma att varje område ha sin egen förvaltarlista. I Skåne finns 
exempelvis en förvaltarlista per domstol. Som nämnt kan detta emellertid leda till märkliga 
resultat när det gäller antalet konkurser som förmedlas via listan, då det kan föreligga stor 
skillnad i antalet personer som förekommer på listorna.136  

Även om domstolen rättsligt sätt kan utse en förvaltare utanför den slutna kretsen är 
aktörernas uppfattning att detta i praktiken sällan, eller aldrig förekommer. Det som kan ske 
är att någon utanför den aktuella domarkretsen utses till förvaltare. Den som tillhör 
förvaltarlistan för Malmö tingsrätt kan exempelvis utses för ett uppdrag i Småland. Ärenden 
där detta förekommer avser vanligen större konkurser eller där det av samordningsskäl, 
exempelvis vid koncernförhållanden, är lämpligt att samma förvaltare handlägger flera 
konkurser, trots att de inte ligger inom samma domkrets.137 TSM har angivit att det de facto är 
möjligt för någon utanför tingsrättens egna lista att utses till förvaltare, om personen i fråga 
finns med på annan domsagas lista. Detta kan exempelvis bli fallet när gäldenären eller en 
borgenär lämnar förslag på förvaltare. Finns en föreslagen förvaltare däremot inte med på 
någon förvaltarista, och TSM inte har någon erfarenhet denne, tillstyrker myndigheten i regel 
inte att rätten utser personen. Enligt Stockholms tingsrätt händer emellertid ytters sällan att 
borgenärer eller gäldenärer föreslår en förvaltare som inte finns med på någon lista över 
huvud taget. Likaså gäller vid Göteborgs tingsrätt att en förvaltare utanför listan kan utses när 
konkurser kommer att handläggas vid annan domsaga.138 Skulle det ändå förekomma att 

                                                
130 De i uppsatsen intervjuade personerna. 
131 Peter Eriksson, Mercedes Anderås, John Asker, m.fl., se bilagor.  
132 Rolf Åbjörnsson, se bilaga. 
133 Håkan Dorm, se bilaga. 
134 Ola Sellert, se bilaga. 
135 John Asker, Stockholms tingsrätt, se bilaga. 
136 Ola Sellert, se bilaga. 
137 Ola Sellert, se bilaga. 
138 John Asker, Stockholms tingsrätt, se bilaga. 



 29 

någon utanför förvaltarlistan föreslås bekräftar Stockholms tingsrätt att TSM bestrider 
förslaget, och att tingsrätten därmed inte förordnar personen. Detta tillämpas som absolut 
huvudregel.  

3.2.2 Förvaltarlistans uppbyggnad 

3.2.2.1 Förvaltarkretsen 
Att rätten ska höra TSM innan en förvaltare utses syftar framför allt till att den sökandes 
lämplighet för uppdraget ska utredas. En del i förfaringssättet är att se över den befintliga 
förvaltarkretsens sammansättning.139 I förarbetena till konkurslagen framgår, som nämnt, att 
uppdragen ska tilldelas en tämligen begränsad krets av personer. I samband med detta 
uttryckte departementschefen att det är mängden konkurser som avgör om en eller flera 
advokatbyråer ska anlitas.140 RSV har tolkat detta som att antalet personen som antas på listan 
ska vara beroende av å ena sidan kvalifikationskraven, å andra sidan mängden konkurser som 
beräknas inträffa. De har även betonat nödvändigheten i att uppdragen inte sprids för mycket, 
även om det innebär att vissa konkursadvokater, som i och för sig uppfyller kompetenskraven, 
inte får plats på listan. Förvaltarlistorna bör enligt RSV omprövas med jämna mellanrum. En 
av anledningarna är just antal förvaltare i förhållande till uppdrag. Om mängden konkurser 
överstiger antalet förvaltare på listan bör ett nytt samråd ske, i syfte att utöka antalet personer 
som är godkända av TSM på förhand.141 RSV:s uttalande ger dock ingen ledning om vad som 
sker när antalet förvaltare överstiger mängden konkurser.  

3.2.2.2 Förvaltarkretsen och TSM  
Beträffande förvaltarkretsen råder i praktiken två motstridiga intressen. Det ena är att varje 
förvaltare måste förses med ett minimum av uppdrag varje år för att upprätthålla sin standard. 
Detta görs lättast genom att använda förvaltarlistor. Det andra är att förvaltarkretsen 
successivt bör förnyas för att upprätthålla ett visst konkurrenstryck. Det finns annars en risk 
att standarden istället sjunker.142 Viktigt för diskussionen om förvaltarkretsen har ett JK mål 
från år 2005 varit.  
 

Fallet handlar om en advokat som gav in en anmälan mot TSM i Malmö, med skälet att 
myndigheten i flertalet år hindrat honom att från utses till konkursförvaltare. Bakgrunden 
till händelsen är att TSM i maj år 1998 uttryckte en önskan att minska antalet 
konkursförvaltare i länet med 40 %. Detta innebar att 24 av de 67 verksamma förvaltarna 
behövde strykas från listan. Den dåvarande chefen för TSM besökte därför KFM i 
Helsingborg, för att instruera myndigheten att inte verka för att de strukna förvaltarna 
skulle få några konkursuppdrag. En av de 24 personerna var den nämnda advokaten. Han 
fick i början av juli samma år ett meddelande om att han inte uppfyllde kraven som gällde 
för konkursförvaltare. Advokaten fick kort därefter en förfrågan från Helsingborgs tingsrätt 
om att bli förvaltare i en konkurs. TSM bestred saken. Som skäl angav myndigheten 
emellertid inga specifika omständigheter, och det kunde inte påvisas att advokaten på något 
vis skulle vara olämplig för uppdraget. TSM grundade således sin talan på det faktum att 

                                                
139 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 7. 
140 Prop. 1978/79:105 s. 157. 
141 NJA 1981 s. 764. 
142 NJA 2007 s. 471. 
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det vid tiden fanns ett för stort antal konkursförvaltare i förhållande till konkurser. Det 
framfördes att advokaten i och för sig uppfyllde kompetenskraven, men inte höll samma 
höga standard som de kvarvarande förvaltarna. Enbart det förhållandet att antalet konkurser 
hade minskat, och att konkursförvaltarna av den anledningen erhöll färre konkurser än 
tidigare, kunde enligt TR inte självständigt utgöra en grund för att begränsa vissa förvaltare 
på det sätt TSM föreslagit. Avgörande för frågan ska enligt TR vara förvaltarens 
kvalifikation. TSM överklagade beslutet till hovrätten, som i sin tur fastställde att 
myndighetens bedömningsgrunder gällande förvaltarkretsen inte kunde tillmätas någon 
självständig betydelse. Ärendet gick inte vidare till HD då TSM inte hade den 
behörigheten. RSV som däremot var behöriga, och som väl kände till saken, valde att inte 
gå vidare. 

 
Ytterligare två av de advokater som blev strukna från förvaltarlistan fick sin sak prövad i 
hovrätten. Även i de fallen uttrycktes att TSM inte hade anfört något som kunde 
sammankopplas med advokaternas lämplighet. HovR sa tydligt nej till använda ett system 
som grundar sig på att antalet förvaltare ska hållas på en viss nivå. JK menade att hovrättens 
beslut ska tolkas som ett ställningstagande beträffande TSM:s metod för att hålla 
förvaltarkretsen på en nivå de finner lämplig. JK uttryckte även att detta är något TSM måste 
ha förstått. TSM har som bekant behörighet att yttra sig innan rätten utser en förvaltare. Det 
kan därför ifrågasättas om inte myndighetens agerande i det aktuella fallet överskridit sin 
kompetens. Regleringen på området är knapphändig, varvid praxis av naturliga skäl kan bli 
vägledande. TSM:s handlande visar emellertid inte att de på något vis skulle ha anpassat sig 
efter de riktlinjer hovrätten, vid tre tillfällen, fastslog. Det förefaller snarare som att 
myndigheten agerade för att stärka och genomdriva sina egna bedömningsgrunder, vilka 
hovrätten redan underkänt. En grundläggande bestämmelse i Sverige är att den offentliga 
makten ska utövas under lagarna.143 JK påpekar i målet att detta innebär att lagarna ska 
tillämpas utifrån den tolkning de får av domstolarna. Det betyder att TSM:s 
lämplighetsbedömning av förvaltare står under lag, och tillika den tolkning rätten gör. 
Hovrättens domslut, som delvis grundade sig på NJA 1981 s. 764144, motsatte sig tydligt 
TSM:s agerande. Att ändå pådriva saken innebär att myndigheten stred mot gällande rätt så 
som den uttolkats av hovrätten. TSM fullgjorde således inte den skyldighet de har, enligt 
regeringsformen, att utöva sin makt under lagarna. Därtill kan myndighetens saklighet och 
opartiskhet enligt 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152) starkt ifrågasättas. TSM har 
visserligen befogenhet att överklagar rättens val av konkursförvaltare enligt 16 kap. 8 § 1 p. 
KL. Det får i sammanhangen emellertid inte glömmas bort att TSM har en uteslutande 
rådgivande funktion, även om det inte förefaller vara något som myndigheten medger. 
Problemet låg enligt JK inte i det faktum att TSM önskade minska förvaltarkretsen, utan att de 
ansåg sig berättigade att agera utifrån sin egen rättsuppfattning, vilken tydligt avvek från 
domstolens uttalanden. Frågan torde härstamma från ett än djupare dilemma, nämligen den 
kompetenskonflikt mellan domstolar och TSM, som varit ett stort bekymmer. JK framförde 
att myndighetens handlande knappast främjade förtroendet hos berörda parter, och rimmade 
illa med det krav på saklig behandling som kan ställas på den offentliga verksamheten.  

                                                
143 1 kap. 1 § 3 st. Regeringsformen (1974:152). 
144 Se avsnitt 3.2.1.4. 
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Att kvalitetssäkra förvaltarkretsen på det sätt TSM avsåg att göra, saknar stöd i 
konkurslagen. JK uttryckte trots det, att sådant kvalitetsarbete måste ses som en naturlig följd 
av TSM:s verksamhet, och indirekt framgår av 7 kap. 27 § KL. Bestämmelsen stadgar att 
tillsynsmyndigheten ska övervaka förvaltningen och se till att den drivs på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt. För att uppnå målet kan det vara nödvändigt för TSM att avgränsa 
förvaltarkretsen. I målet var omständigheterna sådana att antalet konkurser åren innan, 1990 – 
1994, hade ökat kraftigt. För att hantera stegringen krävdes att 25 stycken nya förvaltare 
tillsattes, bara under nittiotalets tre första år. Av den anledningen fanns inte samma möjlighet 
att ställa de höga kompetenskrav som idag råder. I slutet av nittiotalet hade antalet konkurser 
återigen sjunkit, med över 50 %, vilket innebar att antalet uppdrag per konkursförvaltare blev 
alltför litet. Detta resulterade i en påtaglig kvalitetsförsämring, där sådant som tidigare var 
rutin, kom att betraktas som svårigheter. Därav följde stigande arvoden. Vidare märktes en 
illavarslande tendens att de verkligt skickliga förvaltarna valde andra, mindre kostsamma 
uppdrag. Ytterligare en baksida av den stora mängden förvaltare var att varje uppdrag blev 
mycket åtråvärt, vilket fick till följd att flera förvaltare bortsåg från jävsförhållanden. Med 
dessa skäl som underlag fann TSM i Malmö det fullkomlig nödvändigt att ändra 
förvaltarkretsen för regionen. Syftet var att på nytt skapa en begränsad grupp personer, med 
höga kvalifikationer, som konkursförvaltare. Efter noggrant arbete kom myndigheten fram till 
vilka förvaltare som hade den absolut högsta kompetensen, och sedermera fick fortsatt 
förtroende i förvaltarkretsen.   

I den enkätundersökning som gjordes i samband med lagförslaget från år 2000 framgår det 
att TSM redan då hade en syn på förvaltarkretsen som var tämligen restriktiv. Det påpekades 
att en för stor öppenhet vad gäller nyrekrytering av förvaltare föranleder en kompetensförlust. 
I JK-målet uppmuntrade därtill konkursförvaltarkollegiet både en nedskärning av förvaltarna, 
och TSM:s kriterier. Likaså framförde RSV att TSM, med beaktande av konkurrensaspekten, 
ska verkar för att konkursförvaltare erhåller tillräckligt många uppdrag för att upprätthålla sin 
kompetens och organisation. Diskussionerna kring TSM:s ansvar för förvaltarkretsen har 
följaktligen varit många, och det har länge varit oklart vad som ska anses regelrätt. I ett fall 
från år 2007 stadgade emellertid HD att TSM ska se till att det långsiktiga behovet av 
kvalificerade förvaltare blir tillgodosett. Vidare framfördes att TSM ska se till att förvaltarna 
tilldelas så pass många uppdrag att de kan bibehålla sin kompetens, samtidigt som det sker en 
kontinuerlig förnyelse i kretsen. Ytterligare en viktig uppgift som tillfaller TSM är att 
upprätthålla konkurrenstrycket, så att standarden inte sjunker.145 Numera finns ett dokument, 
upprättat av konkurstillsynsverksamheten, från år 2009 som i det närmaste ska betraktas som 
ett ställningstagande. Efter JK-målet och det nämnda fallet från år 2007, har det ansetts 
allmänt erkänt att TSM ska verka för att det finns en väl avpassad förvaltarkrets.146 Syftet med 
ställningstagandet är att förtydliga myndighetens syn på förvaltarkretsen, vilken är att endast 
specialister ska utses till konkursförvaltare. Genom ställningstagandet förklarar TSM, med 
bakgrund av JK-målet, att det är naturligt med ett samråd mellan myndigheten och 
domstolarna, för att i största mån förbättra en god konkurshandläggning. Samrådet måste 
enligt TSM inkludera frågan om förvaltarkretsen utformning, och bör således ge myndigheten 

                                                
145 NJA 2007 s. 471.  
146 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 7. 
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visst spelutrymme på området. I vilken mån samråd ska förekomma beror på domstolarnas 
lyhördhet och mottaglighet för TSM:s synpunkter. Enligt marknadens aktörer tycks 
domstolarna ha skilda uppfattningar kring TSM:s delaktighet vad gäller nyförvärv av 
förvaltare. Den enade uppfattningen har varit att inställningen hos domstolarna i Stockholm är 
att förvaltarnas kompetens och kvalifikationer ska utgöra det fullständiga underlaget vid en 
bedömning. I Göteborg förefaller TSM har en betydligt större inverkan, där förvaltarkretsen 
utformning är den avgörande faktorn.147 TSM strävar emellertid emot att få till stånd fullt 
förtroende från tingsrätterna, för att över tid få till en proportionell avvägd förvaltarkrets.148  

3.2.3 Tillsynsmyndighetens inflytande 

3.2.3.1 Tillsynsmyndigheten och domstolen 
Även om JK i målet från år 2005 ansåg det vara ett naturligt inslag i TSM:s verksamhet att 
kvalitetssäkra förvaltarkretsens utformning, bedömdes myndigheten ändå ha motsatt sig 
domstolens riktlinjer. Ur 7 kap 3 § 1 st. KL framgår att rätten ska höra TSM innan en 
konkursförvaltare utses. I och med sin delaktighet i konkursförfarandet får TSM anses ha två 
primära förpliktelser. De ska dels agera företrädare för borgenärskollektivet, dels ombesörja 
för att det långsiktiga behovet av lämpliga konkursförvaltare tillgodoses.149 I praktiken är det 
uteslutande frågan om val av konkursförvaltare som TSM yttrar sig i.150 Någon vidare, eller 
mer detaljerad lagrelegering än nyss nämnd, existerar inte. Istället används Konkurstillsynens 
ställningstagande från år 2016 som underlag för hur TSM ska förhålla sig.  

I ställningstagandet framgår att det är rätten som ska höra TSM, och inte tvärtom. Det är 
således på intet sätt myndighetens uppgift att till domstolen föreslå en lämplig förvaltare. 
Rätten ska utgå från vem som står på tur i förvaltarlistan, alternativt ta hänsyn till eventuella 
förslag från gäldenären eller borgenärer. Även om TSM inte ska ha något avgörande 
inflytande över vilken förvaltare som föreslås eller utses, framgår det ur ställningstagandet att 
myndighetens uppfattning bör tillmätas stor betydelse. Anledningen är främst den kännedom 
om förvaltarna som myndigheten besitter. TSM betonar vikten av att inte falla in i en 
schablonmässig bedömning, utan i varje enskilt fall göra en individuell lämplighetsprövning. 
Därav får det anses ligga på myndighetens uppdrag att samla all relevant information kring 
både gäldenär och förvaltare, för att ge tingsrätten tillräckligt understöd att besluta i frågan. 
TSM:s uppfattning ska framgå ur ett tillstyrkande eller ett avstyrkande av det förvaltarförslag 
tingsrätten lämnat. Viktigt att poängtera är dock att myndigheten inte ska avstyrka en person, 
med skälet att de finner någon annan vara mer lämplig för uppdraget, än den tingsrätten väljer 
att utse. TSM har följaktligen till uppgift att informera tingsrätten sin uppfattning om 
förvaltaren, inte ange vem de anser vara bäst lämpad att handha konkursen. Det innebär 
naturligtvis att det inte heller är TSM:s roll att göra jämförande värderingar mellan två eller 
flera lämpliga förvaltare som föreslagits av gäldenär eller borgenär.  

I sin bedömning av en potentiell förvaltare tar TSM bland annat hänsyn till huruvida 
personen har tillräcklig erfarenhet och kompetens som krävs för det enskilda uppdraget. 
Detsamma gäller för förvaltarens kontorsorganisation. Ytterligare en omständighet 
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myndigheten tar i beaktande är de geografiska avstånden mellan förvaltarens säte och 
konkursboet. En sådan invändning från TSM bör emellertid endast bli aktuell i mindre 
konkurser där reseutläggen kan ha en oproportionerligt stor inverkan på konkurskostnaderna.  
Om TSM finner en person olämplig som förvaltare och avstyrker denne ska myndigheten 
utförligt motivera sin uppfattning. Som stöd för sin sak måste verkliga och faktiska 
omständigheter ligga till grund.151 

 Sedan NJA-fallet från år 1981, ovan i avsnitt 3.2.1.4, får TSM:s uppfattning anses ha 
förändrats. I fallet överklagade myndigheten tingsrättens val av förvaltare, med förklaringen 
att den förvaltare de själva föreslagit var bättre lämpad. Motiveringen baserade sig således 
varken på verkliga eller faktiska omständigheter, då den utsedde förvaltaren uppfyllde 
samtliga krav på kompetens och erfarenhet. På samma vis uttryckte TSM i JK-målet från år 
2005 att det måste anses vara myndighetens uppgift att framföra sin uppfattning om vem som 
bäst kunde sköta konkursen. 152 TSM:s ordning för nya förvaltare har med tiden växt fram 
sedan 80-talet. Det har länge saknats riktlinjer för hur hanteringen ska skötas, vad gäller vilka 
förvaltare som myndigheten anser vara olämpliga. TSM har däremot alltid haft som 
utgångspunkt att verka för enhetlighet, och att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet. 
Enhetlighet ska även gälla för myndighetens rättsliga bedömningar och rutiner.153 I och med 
det ställningstagande tillsynsmyndigheten offentliggjorde år 2016, får det dock antas att 
myndighetens inställning i frågan har förändrats. Detsamma gäller TSM:s tendens att avvika 
från domstolspraxis till förmån för sin egen ståndpunkt, som i det berörda JK-målet.  

Som nämnt torde det falla sig naturligt att TSM och domstolen samråder i frågor som berör 
konkurs och förvaltare. Hur långtgående detta ska vara finns, likt det övriga området, inga 
tydliga riktlinjer om. I ett JK-mål från år 1993 var frågan i fokus.  
 

Fallet handlade om en konkursförvaltare som enligt TSM inte skulle få fler 
konkursuppdrag. Sakfrågan beslutades genom att chefen för TSM i den aktuella regionen, 
samt två domare som var konkursansvariga för respektive tingsrätt, träffades för ett 
inofficiellt möte. Någon dokumentation från sammankomsten gjordes inte, och förvaltaren 
blev varse om förhållandena först när han inte blev förordnad i ett uppdrag, trots att han 
blivit föreslagen. Förvaltaren lyckades inte heller etablera sig i andra län, då TSM 
instruerat tingsrätten och myndigheten för flertalet regioner att inte förordna denne. 
Förvaltaren skickade en begäran till TSM om att eventuella hinder i hans förvaltarskap 
skulle undanröjas. Till svar fick förvaltaren att han inte längre bedömdes vara lämplig att 
handlägga konkurser.  

Det JK hade att bedöma var inte frågan om förvaltarens lämplighet, utan hur TSM och 
tingsrätterna agerat. JK framförde att sammankomster mellan TSM och domare är en 
naturlig del i samarbetet. Han var emellertid kritisk till att deltagarna på mötet beslutat om 
att förvaltaren, inte enbart skulle uteslutas från listorna, utan även från samtliga framtida 
konkurser. Att avlägsna någon från förvaltarlistan är inte ett oriktigt handlande i sig, men 
domstolen är, som bekant, inte skyldig att utgå från förteckningen. Att hindra förvaltaren 
från att åta sig uppdrag utanför kretsen bör inte ligga i TSM:s händer. Därtill var 
sammankomsten enligt JK:s mening inte hanterad på korrekt vis. Förvaltaren borde ha fått 

                                                
151 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 9 ff. 
152 Se avsnitt 3.2.2.1. 
153 Konkurstillsyn efter december, 2014, DKT 2017. 
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en möjlighet att delta på mötet som hölls, för att få chans att yttra sig i frågan. TSM och 
domarna måste ha förstått att detta annars skulle medföra konsekvenser för förvaltarens 
yrkesroll som advokat.  
 

Ett samråd mellan TSM och domstolen torde enligt ovan beskrivna mål vara nödvändigt. 
Relationen får däremot inte vara så långtgående att TSM ges en större beslutanderätt vid val 
av förvaltare, än vad lagen medger. I förarbetena till konkurslagstiftningen framgår det att 
TSM inte ska ha någon form av vetorätt vad gäller tingsrättens val av konkursförvaltare. Även 
om myndighetens yttrande ska tillmätas stor betydelse, så är avsikten inte att de ska antas vara 
riktiga. Det är vikten av argumenten TSM anför som ska vara avgörande. Den kunskap de 
besitter innebär emellertid att skälen normalt sett har goda grunder. Med bakgrund av att 
TSM:s roll är enbart är rådgivande, ansågs det i förarbetena inte nödvändigt att särskilt 
lagstifta om vilket inflytande myndigheten har vid förvaltarval. Det betonades dock att detta 
varken ska tolkas som en begräsning eller ett vidgande av TSM:s betydelse.154  

3.2.3.2 Aktörernas uppfattning 
Flera av tillsynsmyndigheterna runt om i landet har, i enkätundersökningen inför utredningen 
år 2000, framfört kritik mot regleringen som den är utformad idag. TSM i Stockholm och 
Malmö uttryckte exempelvis att myndigheten bör ha en mer självständig roll, framförallt vad 
gäller beslutanderätt vid utseende av konkursförvaltare.155 Sådant förslag har emellertid 
tydligt avstyrkts av remissinstanserna.156  

TSM har förklarat att när en person anses olämplig för uppdraget avstyrker de att denne 
ska få uppdraget, precis som anges i ställningstagandet. Om tingsrätten ändå väljer att tillsätta 
personen kan myndigheten överklaga beslutet. Det kan även hända att förvaltaren vid senare 
tillfälle visar sig vara olämplig, och TSM kan då begära att han eller hon entledigas.  

Vad gäller TSM:s befogenheter har aktörerna på marknaden delade åsikter. Myndigheten 
själv förklarar att dess roll är att avge yttranden till tingsrätten. Om det finns flera förslag på 
lämpliga förvaltare klargör de att ett uttalande om var och en ska ske, men att de inte ska 
framföra vem de anser vara mest lämplig.157 Tingsrätterna158 anser att TSM har en relativt stor 
påverkan vad gäller val av konkursförvaltare i större konkurser. I en ordinär konkurs uppger 
TSM i regel endast att myndigheten inte har några synpunkter, varför tingsrätten bör utse den 
som står på tur i förvaltarlistan. Vid större eller mer komplicerade konkurser kommer 
myndigheten med mer konkreta förslag, baserat på sin kunskap om förvaltarnas respektive 
specialkunskaper och erfarenheter av liknande konkurser.159 Tingsrätternas gemensamma 
ståndpunkt är att detta är en bra ordning, i och med att myndigheten har en god översikt av 
förvaltarnas insatser, vilket bidrar till att ”rätt” förvaltare får hand om konkursen.160 Därutöver 
innebär kontakten att samrådet mellan de båda instanserna stärks. På så vis ökar transparensen 
för det fall valet av förvaltare i efterhand skulle ifrågasättas.  

                                                
154 Prop. 1988/89:31 s. 9 f.  
155 SOU 2000:62 s. 152. 
156 SOU 2010:2 s. 211. 
157 TSM, se bilaga. 
158 Svaren som lämnats från Malmö tingsrätt är författade av konkursavdelningens tingsnotarier, och kan inte ses 
tingsrättens samlade ståndpunkt.  
159 John Asker, Stockholms tingsrätt, se bilaga. 
160 John Asker, Stockholms tingsrätt, se bilaga. 



 35 

Även hörda konkursförvaltare anser att TSM besitter viktig kunskap om de personer som 
förvaltar och handlägger konkurser, samt om rättsområdet i stort. Aktörerna har en positiv 
inställning till att TSM har en stor påverkan på förvaltarlistornas utformning. Förmodligen 
medför inflytandet från denna utomstående myndighet, att förtroendet för förvaltarkåren 
ökar.161 Vilket inflytande myndigheten ska ha vad vid val av konkursförvaltare har emellertid 
varit föremål för diskussion. Bland annat uttrycks det att TSM i allmänhet inte borde ha 
synpunkter på vem som ska utses till förvaltare. Endast när det finns tydliga skäl som talar 
emot att en person förordnas till förvaltare, bör myndigheten framföra sin uppfattning. Det ges 
uttryck för att TSM har en allt för framstående roll vid utseendet av förvaltare.162 

Det finns även en föreställning om att den påverkan TSM har vid utseendet av förvaltare 
torde variera mellan olika domstolar och tillsynsområden.163 Likt hanteringen av hur nya 
förvaltare tar plats på listan, får detta inte anses stämma överens med den enhetlighet TSM 
förordar.  

3.2.4 Gäldenärs- och borgenärsstyrda konkurser 

3.2.4.1 borgenärernas inflytande 

Som redan påpekats kan val av konkursförvaltare vara ytterst betydelsefullt ur ett 
borgenärsperspektiv. Förvaltaren ska omvandla samtliga tillgångar i konkursboet till pengar, 
som i sin tur ska fördelas mellan borgenärernas fordringar.164 De är således det primära 
skyddsobjektet i en konkurs, och förvaltaren ska som bekant verka för borgenärskollektivets 
bästa. Därtill framgår av förarbetena till konkurslagen att konkursförvaltaren ska ha 
borgenärernas förtroende.165 Att ha borgenärernas förtroende innebär att detta uttryckligen 
förklaras av borgenärskollektivet. Det kan även visas via konkludent handlande, genom att 
förvaltaren antas ha borgenärernas förtroende såtillvida annat inte uttalas.  

Trots detta finns det ingen rättslig skyldighet för konkursdomstolen att rådgöra med 
borgenärerna innan en konkursförvaltare utses, såsom TSM måste höras enligt 7 kap. 3 § 1 st. 
KL. Mellqvist och Welamson bekräftar att borgenärskollektivet inte ges tillfälle att yttra sig 
innan rätten utser konkursförvaltare. 166  I de tidigare konkurslagarna hade borgenärerna 
betydligt större inflytande. Enligt konkurslagen från år 1921 framgick det av den dåvarande 
46 § att konkursdomstolen skulle höra både TSM och borgenärerna, innan en förvaltare 
utsågs. I majoriteten av fallen var det borgenärerna själva som utsåg förvaltaren. Endast i 
undantagsfall ankom detta på rätten. 167  I 1980 års reform föreslog kommittén att 
konkursdomstolen skulle vara förpliktigad att höra borgenärerna innan en förvaltare utses. 
Förslaget i reformen från år 1980 mötte emellertid motstånd från RSV. RSV menade att 
borgenärernas synpunkter spelar mindre roll, till följd av de skärpta kompetenskraven som 
ställts på en konkursförvaltare. Därtill uppgavs att den kännedom som både konkursdomaren 
och TSM besitter, torde vara tillräckligt underlag för bedömningen. Ett förvaltarval som är 

                                                
161 Konkursförvaltarna, se bilagor. 
162 Mercedes Anderås, Ola Sellert, Mats Emthén, se bilagor. 
163 Ola Sellert, se bilaga. 
164 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 36. 
165 Prop. 1986/87:90 s. 255. 
166 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 86. 
167 Prop. 1988/89:31 s. 4. 
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fullständigt baserat på borgenärernas vilja har inte ansetts ge tillräckliga garantier för att han 
eller hon är tillräckligt kvalificerad.168 Ett konkursbo ska ställas under förvaltning så snart det 
kan ske, och tidseffektiviteten ansågs väga tyngre än att införa ytterligare ett moment i 
processen.169 RSV:s ståndpunkt tycks ha fått sådan bärighet att någon skyldighet att höra 
borgenärerna inte finns lagstadgat idag. Detta ställningstagande bekräftas i propositionen för 
1986/87 där det uttryckligen framförs att rätten inte är skyldig att inhämta borgenärernas åsikt 
om förvaltarvalet.170 Görs konkursansökan av en borgenär, finns emellertid inget som hindrar 
denne från att samtidigt föreslå en förvaltare.171 I 7 kap. 5 § 2 st. KL uttrycks därtill en rätt 
för, bland andra, borgenärerna att begära en konkursförvaltares entledigande. 

3.2.4.2 Borgenärsförslag 
I praktiken förekommer ofta borgenärsförslag när en förvaltare ska utses. Detta gäller särskilt 
i större konkurser som inbegriper många anställda och stora tillgångar.172 I vilken mån 
borgenärerna bör ha ett inflytande över valet har, som ovan beskrivits, ständigt varit en fråga 
för diskussion. TSM själva framförde i ett reformförslag från år 2000 att den förvaltare som 
föreslås av en borgenär, eller av konkursgäldenären själv för den delen, ska kunna tilldelas 
uppdraget.173 På samma sätt som rätten är obunden av TSM:s yttrande, finns ingen skyldighet 
för konkursdomaren att rätta sig ett förvaltarval. Betydelsen av förslagen bör för den sakens 
skull inte förringas. Är förvaltaren att anse som kvalificerad för uppdraget, och TSM 
tillstyrker denne, får han eller hon antas vara ett lämpligt val.174 Frågan om huruvida rätten 
ska ta hänsyn till borgenärs- och gäldenärsförslag belystes i ett fall från år 2007.  

 
I fallet hade konkursgäldenären föreslagit två alternativa förvaltare. Båda tillstyrktes av den 
borgenär som var största fordringsägare. TSM avstyrkte emellertid de båda förslagen, med 
motiveringen att ingen av dessa tillhörde kretsen av förvaltare som regelmässigt utsågs på 
orten. Tingsrätten valde därav att utse en tredje förvaltare. Borgenären överklagade beslutet 
och yrkade att den tillsatte förvaltare skulle entledigas. Även REKON uttryckte sig i saken 
och anförde att berörda borgenärers önskemål i största möjliga mån bör beaktas. HD avslog 
visserligen överklagandet, med motiveringen att den tillsatta förvaltaren inte var olämplig 
för uppdraget. Vidare framfördes att rätten är obunden av alla personförslag. En person ska 
inte anses lämplig enbart på grund av att denne blivit föreslagen. Förvaltaren ska heller inte 
diskvalificeras av den anledningen att han eller hon blivit förordad av en borgenär eller 
gäldenären. Det kan snarare finnas skäl att noggrant överväga förslag från någon som har 
god insikt i konkursförhållandena. Det åligger då denne att presentera lämpligt underlag, 
som rätten kan basera en bedömning på. Vad gäller förslag från borgenärer eller en 
gäldenär måste frågan om jäv undersökas extra grundligt. Föreligger inga hinder enligt 
ovan, kan rätten utse borgenärens förslag på förvaltare istället för annan, om TSM inte har 
någon beaktansvärd invändning. HD förklarade därmed att lämpligheten hos de föreslagna 
förvaltarna inte kunde ifrågasättas och att det därmed hade legat nära till hands att utse en 
av dessa till förvaltare. Det fanns dock inga skäl att entlediga den redan tillsatte förvaltaren.  

                                                
168 Prop. 1978/79:105 s. 159. 
169 Prop. 1978/79:105 s. 160. 
170 Prop. 1986/87:90 s. 254 f.  
171 Prop. 1988/89:31 s. 4. 
172 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 12. 
173 c s. 367. 
174 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 12. 
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Det HD får anses ha konstaterat i och med rättsutlåtandet är att det i många fall kan ligga nära 
till hands att utse den förvaltare som blivit föreslagen av en gäldenär och tillstyrkt av 
borgenärerna. Det kan finnas klara fördelar med att förordna någon som redan har 
borgenärernas förtroende, om denne uppfyller kvalifikationskraven. I och med fallet tydliggör 
domstolen därtill att den föreslagnes förekomst på en förvaltarlista inte är avgörande. Även i 
JK-målet från år 2005, som redogjorts för i tidigare avsnitt, ställs frågan huruvida TSM bör 
motsätta sig förvaltarförslag från borgenärernas sida. JK:s bedömning var att TSM inte ska 
avstyrka förslaget enbart på grund de finner någon annan vara lämpligare, eller att denne inte 
står näst på tur i förvaltarlistan, under förutsättning att kompetenskraven uppfylls. RSV är 
dock av åsikten att det bör läggas större vikt vid TSM:s yttrande än en borgenärs uppfattning. 
De har uppgett att borgenärer som har fordringar att bevaka i en konkurs, inte kan ge ett lika 
beaktansvärt underlag för rätten som TSM. Myndigheten har en helhetssyn över konkurserna 
inom dess område, och god kontakt med förvaltarna i kretsen. Av den anledningen torde 
myndigheten ha större erfarenhet av att bedöma förvaltare, och bör enligt RVS följaktligen ha 
större inflytande än borgenärerna vid förvaltarvalet. Det framfördes även ett rättsligt utlåtande 
för år 2008, av REKON. Det uttalades att förvaltarvalet uteslutande ska baseras på personens 
kompetens i den enskilda konkursen. Argument som framförs av TSM, borgenärer, och även 
gäldenären, kan vara värda att ta i beaktande, om de är av betydelse i 
lämplighetsbedömningen. Invändningar av annan karaktär bör inte ha någon vidare bärighet. 
Att den förvaltare som utses är lämplig ska anses vara tillräckligt, även om denne inte 
nödvändigtvis är lämpligast.175 REKON:s kommentar tycks således inta en mer diplomatisk 
vinkel, där borgenärers och TSM:s yttranden bedöms på lika villkor, utan at den enes ställning 
är överordnad den andres. I en utredning från år 2010 föreslogs att en förvaltare endast ska 
förordnas i den mån han eller hon har borgenärernas förtroende. Motivet bakom förslaget var 
att stärka borgenärernas ställning i förfarandet.176  

Numera godtas generellt sett borgenärernas förslag av både tingsrätt och TSM runt om i 
landet, i samband med hörandet enligt 7 kap. 3 § 1 st. KL.  Detta under förutsättning att 
förvaltaren i övrigt anses lämplig för ärendet. När det har varit fråga om två eller flera 
förvaltare, som ansetts likvärdigt lämpliga, har hovrätten för Skåne och Blekinge uttalat att 
valet bör falla på den som föreslagits av en borgenär. Borgenärens uppfattning skulle enligt 
denna inställning väga tyngre än konkursgäldenärens förslag.177 En fråga som kan komma att 
uppstå i och med ställningstagandet är vad som sker när en och samma borgenär är 
återkommande fordringsägare i flera konkurser, och lämnar förvaltarförslag. Det torde 
innebära att borgenären regelmässigt lämnar förslag på samme förvaltare. Detta kan inte 
direkt hänföras till en jävssituation, men det måste ändå ifrågasättas huruvida borgenären får 
ett otillbörligt stor inflytande över förvaltaren, och indirekt konkursen. Det finns således skäl 
att uppmärksamma aktörerna om problematiken, samt behovet av ett system som går ut på att 
borgenärerna fördelar sina förslag på ett större antal förvaltare.178  

                                                
175 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 12 f.  
176 SOU 2010:2 s. 202. 
177 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2000-01-21, Ö 1759-99.  
178 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Nr 4/16/TSM, s. 13. 



 38 

3.2.4.3 Gäldenärsförslag 
I kommentarerna till konkurslagen intas en tämligen kritisk syn på förvaltarförslag, i 
synnerhet de från gäldenären. Det påpekas att omfattande utredningar kring gäldenären och 
dennes förhållanden innan konkursen ska göras. Därav får det anses opassande att sådana 
efterforskningar görs av någon som utses på förslag av gäldenären själv. Det tillades även att 
det för förvaltare som utses på förslag av gäldenären, kan bli märkbart svårare att få 
borgenärernas förtroende, och talar därför starkt emot att följa gäldenärsförslag.  

Som anges i NJA-fallet från år 2007 ska, trots lagkommentarerna, en förvaltare inte 
avstyrkas endast av den anledningen att denne föreslagits av en gäldenär. Det får inte antas att 
förvaltarens förtroende är rubbat, även om ett gäldenärsförslag i och för sig innebär att 
förvaltaren kan komma att granskas med särskild noggrannhet. Det kan snarare finnas 
fördelar med att förvaltaren är någon med god kännedom och insikt i konkursboet. TSM har 
numera inställningen att gäldenärsförslag generellt ska betraktas på samma vis som 
borgenärsförslag, även om det finns anledning att vara särskilt uppmärksam på om förtroendet 
mellan förvaltaren och gäldenären kan rubba opartiskheten.  

3.2.4.4 Aktörernas uppfattning 
I den enkätundersökning som gjordes inför reformförslaget år 2000 framgick det att 
tingsrätterna tog hänsyn till borgenärsförslag, i större mån än förslag från gäldenären. Det är 
framförallt de större borgenärerna, såsom staten och banker med förmånsrätt, som tas i störst 
beaktande. Därtill angavs att domstolen i de allra flesta fall kräver att den föreslagne 
förvaltaren godkänns av TSM och dessutom är upptagen på en förvaltarlista. Självfallet får 
förvaltaren heller inte vara jävig, och borgenären måste ha angett goda skäl till varför denne 
ska utses av rätten. Ur enkäten framgick även att en tämligen liten del av landets tingsrätter 
ansåg att borgenärsförslag snarare diskvalificerar personen från att utses till förvaltare. Vad 
gäller förslag från konkursgäldenären var det dock färre tingsrätter som tog hänsyn till detta. 
Sådana förslag kan snarare tala emot att den föreslagne förvaltaren utses. De tingsrätter som 
uppgav att de vägde in gäldenärens förslag ställde upp liknande krav som vid 
borgenärsförslag.  

Enligt enkätsvaren för samma undersökning framgick att TSM:s inställning i allmänhet var 
positiv till förvaltarförslag från borgenärer. Låt vara att myndigheten i Göteborg krävde 
specifika skäl till varför den föreslagne förvaltaren borde utses. Mest restriktiva till 
borgenärförslag var TSM i Jönköping och Linköping, som menade att det alltid finns en risk 
för jävssituationer. Men precis som TSM i Göteborg ansågs att ett borgenärsförslag ändå kan 
godtas om goda grunder anges. Beträffande gäldenärsförslag intog nästan alla myndigheter en 
mer avvaktande roll. Vissa avvisade förslagen helt, medan andra kunde acceptera det om 
särskilda skäl ansågs föreligga. 

Debatten kring vem som kan föreslå en konkursförvaltare pågår ständigt. De som 
förespråkar att endast borgenärsförslag borde tillåtas, framhåller att det är faktiskt är 
borgenärerna som förvaltaren ska agerat utifrån. Vissa anser att, med förslag från gäldenären 
kommer också risken att konkursen styrs mot en förvaltare ser mellan fingrarna, vad gäller 
otillbörliga transaktioner som må ha föregått i konkursen. Ett motiv till att ändå godta ett 
gäldenärsförslag är att en viss förvaltare kan ha specialkompetens inom ett visst område, 
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exempelvis sjörätt eller immaterialrätt. Av den anledningen kan denne vara bättre lämpad än 
någon annan, att hantera en viss typ av konkurs.179  

Rätternas syn på borgenärs- respektive gäldenärsförslag idag, liknar den i enkäten inför 
utredningen år 2000. Tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö180 har uttryckt att 
hänsyn kan tas till förslag från både borgenärer och gäldenären. Det kräver dock i regel att 
den föreslagne förvaltaren finns med på en förvaltarlista, och ett absolut måste är att TSM 
tillstyrker denne. Det uppges att myndighetens ord i praktiken väger tyngre än både 
borgenärens och gäldenärens. När förslag från både borgenär och gäldenär finns ska det enligt 
Stockholm tingsrätt ges ett tillfälle att argumentera i frågan, varefter rätten fattar beslut. Båda 
parter, samt TSM, får således möjligheten att yttra sig över förslagen. Förhoppningsvis kan 
parterna komma överens. I annat fall får tingsrätten göra en prövning av de skäl som framförs 
av respektive part.181 

Inte heller TSM har ändrat sin mening i någon större mån, sedan enkäten. TSM har uppgett 
att riktlinjerna för samtliga tillsynsmyndigheter runt om i landet ska vara desamma. 
Utlåtandena som gjort inför uppsatsarbetet får därmed antas ge uttryck för 
tillsynsmyndighetens gemensamma ståndpunkt. Myndigheten har framfört att förvaltarförslag 
generellt godtas. Normalt väger ett förslag från en borgenär tyngre än det från gäldenären.  

Konkursförvaltarnas samlade inställning förefaller vara att förslag från både borgenärer 
och gäldenären ska kunna utses. Beträffande en eventuell jävssituation har förvaltarna själva 
att pröva sin lämplighet, enligt 7 kap. 1 § KL och reglerna om god advokatsed. En borgenärs 
önskan bör emellertid ha företräde framför gäldenärens. 182  Föreligger tvist om vilken 
förvaltare som ska utses bör tingsrätten kalla berörda intressenter, vilka får lägga fram sin sak, 
som sedan bedöms av konkursdomaren.    

Det förekommer att fordringsägare inför förestående konkurs, kontaktar och förbereder 
förvaltare, och sedan föreslår denne. Ytterligare ett scenario är att borgenären, ofta en bank, 
rekommenderar gäldenären att föreslå viss förvaltare redan i sin konkursansökan. 
Förvaltarvalen styrs på så vis tämligen ofta, indirekt, av en borgenär. Detta är också vad 
bankerna183, i egenskap av fordringsägare, gör i första hand. De försöker att alltid vara aktiva i 
valet av förvaltare. När det är bankerna själva som inkommer med konkursansökan är det 
vanligt att de samtidigt önskar förvaltare. När banken föreslår förvaltare utgår de ifrån 
kompetens, erfarenhet och särskild branschkunskap. Viktigt är även att förvaltaren över tid 
visat sig effektiv samtidigt som denne tillvaratagit borgenärernas intressen på ett förtjänstfullt 
sätt. Vanligtvis innebär kvalifikationskraven att personen finns med på någon förvaltarlista. 
Det har dock hänt att domstolen ifrågasatt bankens förslag, och antar att banken och den 
föreslagne haft, eller har olämpligt samröre. Det finns från bankens sida åsikter om att 
borgenärernas förslag bör tillmätas en lagfäst betydelse, och att TSM:s inflytande måste 
minskas i motsvarande mån. De större borgenärerna måste nämligen antas ha betydande 

                                                
179 Ola Sellert, se bilaga. 
180 Svaren som lämnats från Malmö tingsrätt är författade av konkursavdelningens tingsnotarier, och kan inte ses 
tingsrättens samlade ståndpunkt. 
181 Tingsrätterna, se bilagor. 
182 Konkursförvaltarna, se bilagor. 
183 Med bankerna avses här de som blivit tillfrågade att svara på intervjufrågor för uppsatsarbetes räkning. Dessa 
är representanter för Handelsbanken och Swedbank; Per Börjesson och Håkan Dorm, se bilagor. 
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erfarenhet av flera konkursförvaltares duglighet när det gäller att ge optimal hantering och 
utdelning i konkursen.184  
  

                                                
184 Per Börjesson, Håkan Dorm, se bilagor. 
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4. Diskussion och slutsats 

4.1 En jämförelse med Saab-konkursen 

4.1.1 Förvaltarförslaget 
Ett omdiskuterat fall, och tillika en av Sveriges genom tiderna största konkurser, är Saab-
konkursen (Saab Automobile). När bolaget ansökte om konkurs i slutet av år 2011 begärde 
de, med stöd av betydande borgenärer, advokaten Mats Emthén från Advokatfirman Carler 
som förvaltare. Borgenärerna ingick i den borgenärskommitté som bildades under bolagets 
företagsrekonstruktion. Det angavs vid Vänersborgs tingsrätt vilka krav som gällde vid 
förslag av konkursförvaltare. Bland annat angavs att förvaltaren skulle ha ett internationellt 
nätverk, då verksamheten hade en mängd avtal med parter utanför Sverige. Särskilt viktigt var 
att ha kontakter i Holland, USA, England och Mexico. Därtill var förvaltaren tvungen att ha 
en hög kapacitet, och omedelbar tillgång till ett kvalificerat team, vilka hade erfarenhet från 
obeståndsrätt, arbetsrätt, straffrätt med mera.185 Därutöver angås det önskvärt att förvaltaren, 
tillsammans med sin organisation, hade viss insikt i förhållanden som var specifika för 
bolaget, samt erfarenhet av den internationella industrin.186 Gäldenären fann att Emthén 
uppfyllde samtliga krav. Som motivering angavs Emthén vara en mycket erfaren förvaltare, 
som vid tiden hade arbetat med dessa frågor i över 25 år. Emthén hade därtill haft uppdrag 
som företagsrekonstruktör, vilket i fallet får anses vara en fördel då konkursen föregicks av en 
rekonstruktion. Flera av hans större uppdrag berörde just fordonsindustrin. Beträffande 
kontorsorganisationen framfördes att Advokatfirman Carler hade en organisation som var 
anpassad för större konkurs- och rekonstruktionsuppdrag, med kompetent personal. Firman 
hade därtill ärenden och samarbeten med större internationell omfattning. Planen var att en av 
de internationella kontakterna skulle sköta dessa delar såsom sakkunnig, under ledning av 
Emthén i egenskap av konkursförvaltare. Tack vare advokatens internationella kontakt- och 
kunskapsnät, såväl legalt som kommersiellt, anfördes att konkursarbetet kunde inledas utan 
fördröjning.  

Efter gäldenärens samråd med Carler upprättades en förhållandevis omfattande, men 
preliminär organisationsplan för konkursförvaltningens arbete. Därtill ombesörjdes personal 
med kvalificerad kompetens, som skulle finnas tillgänglig vid behov, såväl i som utanför 
Sverige. I och med bolagens karaktär skulle det inte innebära några problem, eller i nämnvärd 
mån påverka konkurskostnaderna, att Emthén hade sitt säte i Stockholm och Saab i 
Trollhättan. Förslaget om Emthén som konkursförvaltare lades dessutom fram för en 
borgenärskommitté, där flera av bolagets större borgenärer ingick. Efter att ha fått förslaget 
om förvaltare presenterat hade ingen av borgenärerna några invändningar. Emthén torde 
således ha haft goda förutsättningar att på bästa möjliga vis tillvarata intresset för borgenärer, 
anställda och samarbetspartners. Ytterligare en viktig aspekt är att varken Carler eller Emthén 
tidigare hade befattat sig varken bolaget ifråga, några dotterbolag, leverantörer eller liknande. 
Det fanns med andra ord ingen risk för jäv. Förvaltarförslaget samt konkursplanen 
framställdes för TSM i både Stockholm och Göteborg. Positivt gensvar gavs från den 

                                                
185 Vänersborgs TR, K 6778-11, aktbilaga 5.  
186 Vänersborgs TR, ansökan om konkurs 2011-12-19. 
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förstnämnda, men hänvisade till TSM i Göteborg då de var ansvariga i den aktuella regionen. 
Emthén fick från dock ingen bekräftelse från dessa.  

4.1.2 Förvaltarvalet 
TSM i Göteborg var av åsikten att Carlers organisation inte var tillräckligt omfattande, och att 
de inte på ett ändamålsenligt sätt skulle kunna täcka samtliga kompetensområden. Därav torde 
stora delar av arbetet innebära hjälp av externa samarbetspartners, och följaktligen högre 
kostnader och försvårat tillsynsarbete. Därtill menade TSM i Göteborg att konkursen krävde 
två förvaltare. Med två förvaltare från olika byråer skulle jävsrisken minimeras. Myndigheten 
föreslog själv två förvaltare, med kontorsorganisation i Göteborg. De framställde även två 
alternativa förvaltare, för det fall jävssituation skulle uppstå. TSM påpekade fördelen med att 
dessa förvaltare hade sin kontorsorganisation i närområdet, till skillnad från Emthén som hade 
sitt säte i Stockholm. 

Till förvaltare utsågs sedan de av TSM föreslagna. En av personerna som var 
myndighetens förstahandsval kunde emellertid sammankopplas med bolaget, och ansågs 
därmed vara jävig. Istället utsågs ett av andrahandsvalen. Tingsrätten påpekade att 
borgenärerna inte föreslagit Mats Emthén i egentlig mening, utan enbart lämnat förslaget utan 
erinran. Rätten fann det även, liksom TSM, mer lämpligt med två stycken förvaltare, med  
anledning av den jävsproblematik som kunde uppkomma. Även denna utgångspunkt ansågs 
tala emot den Emthén som förvaltare. Tingsrätten ansåg det därmed vara lämpligare att 
tillsätta de av TSM föreslagna förvaltarna.187 Omgående efter konkursbeslutet meddelade de 
utsedda förvaltarna att det förelåg omständigheter som kunde komma att innebära jäv för de 
båda. I samråd med TSM anhölls det därför om en medförvaltare, som kunde sköta konkursen 
på de områden där jävssituation kunde tänkas uppstå. Detta godkändes av rätten.188 

4.1.3 Följderna 
Tingsrätten angav, i samband med konkursansökan, att en person inte kan diskvalificeras som 
förvaltare av det skälet att han eller hon har föreslagits av en borgenär eller gäldenären. Det 
kan snarare finnas anledning att noggrant överväga förslag från den som har särskild insikt i 
konkursboets förhållanden. Det framfördes vidare att TSM ska höras angående den tilltänktes 
lämplighet, men att det inte är myndighetens uppgift att motsätta sig ett förslag med 
motiveringen att någon annan är mer lämplig.189  

Den föreslagne kunde således inte avstyrkas enbart för att han föreslogs av bolaget. Det 
lades tydligt fram att varken Emthén eller Carler hade haft åtaganden som kunde medföra en 
jävssituation. Emthén får vidare anses uppfylla de kvalifikationskrav som uppgavs, både vad 
gäller egen kompetens och kontorsorganisation. Däremot visade sig de båda förvaltarna som 
istället utsågs vara delvis jäviga. Resurser fick därmed läggas på en medförvaltare. Därtill kan 
förvaltarnas vetskap kring jävigheten ifrågasättas. Omedelbart efter att uppdraget tilldelades, 
meddelades jävssituationen. Förhållandena var sådana att de rimligtvis måste ha insett sin 
ställning redan innan förvaltarvalet blev slutligt. Det förefaller således tämligen märkligt att 
TSM framförde det vara mer lämpligt att utse två stycken förvaltare, för att minimera risken 
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för jäv. Detta var ett av skälen till att myndigheten avstyrkte Emthén. Anmärkningsvärt är 
emellertid att samtliga förvaltare som TSM föreslog, befann sig i en jävssituation.  

Även den geografiska aspekten var ett argument som enligt TSM talade emot Emthén som 
förvaltare. Som beskrivet i avsnitt 3.2.3.1 kan den föreslagne förvaltarens säte ha betydelse 
för huruvida denne tillstyrks av TSM eller inte. Myndigheten anger dock i sitt offentliga 
ställningstagande att detta endast har betydelse i mindre konkurser där resekostnaderna kan ge 
stora utslag i konkurskostnaderna. Saab-konkursen var en av Sveriges största konkurser, där 
merparten av verksamheten var belägen utanför landets gränser. Att förvaltaren hade sitt säte i 
Stockholm eller i Göteborg måste således ha haft en försumbar effekt på konkurskostnaderna. 
Det torde vara betydligt mer kostsamt att anlita två förvaltare, samt en medförvaltare. Som 
redogörs för i avsnitt 3.2.1.4 är det domstolens uppgift att sträva efter en konkurs med så låga 
kostnader som möjligt, i förhållande till kvalitén. Därav kan frågan om priskonkurrens bli 
aktuell. I det aktuella fallet måste det ha varit tydligt för tingsrätten att två förvaltare, samt en 
medförvaltare innebär ett betydligt högre arvode, än om enbart Emthén utsågs.  

Beträffande borgenärernas önskemål påpekade TR att de inte föreslagit Emthén som 
förvaltare i egentlig mening. De hade enbart lämnat förslaget utan invändningar. Eftersom det 
inte är TSM:s uppgift att yttra sig om vem som är bäst lämpad att utses som förvaltare, när 
den föreslagne uppfyller kvalifikationskraven, fanns ingen anledning att avstyrka Emthén. Det 
framgår emellertid av tingsrättens akt att TSM redan innan, aktivt förberett sitt eget val av 
förvaltare. De av myndigheten föreslagna advokatfirmorna uttryckte att de sedan mycket lång 
tid tillbaka hade accepterat TSM:s förfrågan om att stå till förfogande vid Saab:s eventuella 
konkurs. Advokatfirmorna hade därav påbörjat en omfattande konkursplan.  

Hanteringen av förvaltarvalet i Saab-konkursen väckte stor uppståndelse. En av flera 
artiklar som uppmärksammade tillsynsmyndighetens agerande var en debattartikel i dagens 
industri.190 I artikeln framför Marie Karlsson-Tuula och Leif Eriksson att TSM självvalt tog 
på sig rollen att välja förvaltare. Detta torde strida mot gällande rätt, i och med att TSM enbart 
ska höras innan beslut, inte ha nån bestämmanderätt. Det kan således inte tillhöra 
myndighetens kompetens att varken föreslå eller motsätta sig att en viss förvaltare utses, med 
motiveringen att de finner någon annan vara mer lämplig. Eriksson har uttryckt att det inte 
fanns något skäl att diskvalificera Emthén som förvaltare av den anledningen att han var 
föreslagen av gäldenären. Detta klargjordes enligt Erikssons mening i NJA 2007 s. 471.191 
TSM tycks snarare ha inriktat sig på förvaltare som vid tiden fanns med på Göteborgs 
förvaltarlista. TSM ska ha tillfrågat förvaltarna om de ville åta sig uppdraget redan innan 
konkursansökan kom in till tingsrätten. Istället för att enbart avge ett yttrande såsom lagen 
föreskriver, har det framkommit att representanter för TSM, tillsammans med rättens 
ledamöter, hade ett sammanträde där val av förvaltare diskuterades. Mötet skedde inofficiellt 
och utan någon dokumentation, vilket innebar att varken borgenärer eller gäldenären hade 
någon möjlighet att lägga fram sin sak.192 Detta får liknas vid JK-målet från år 1993, avsnitt 
3.2.3.1, där TSM under ett icke officiellt möte med tingsrätten beslutade att viss förvaltare 
inte längre skulle erhålla fler konkursuppdrag. JK påpekade att sådan sammankomst starkt 
kunde ifrågasättas, till stor del på grund av att den som saken berörde, i detta fall förvaltaren, 
                                                
190 Petter Olofsson, Märkliga turer i konkursen, DI. 
191 Leif Eriksson, 29/5 2017.. 
192 Leif Eriksson, Mats Emthén, se bilaga. 
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inte fick tillfälle att yttra sig. Detta får inte anses stämma överens med det ställningstagande 
tillsynsmyndigheten publicerat, där det tydligt framgår att rätten som ska höra TSM, inte 
tvärtom. I ställningstagandet framgår även, som tidigare nämnt, att det inte är myndighetens 
uppgift att föreslå en förvaltare samt att valet fullt ut är tingsrättens att göra. TSM uttalar till 
och med att hänsyn bör tas till eventuella gäldenärs- eller borgenärsförslag. Detta förefaller 
emellertid inte vara något som TSM hade för avsikt att följa i Saab-konkursen, eftersom TSM 
hade förberett förvaltare för uppdraget, redan innan gäldenären kom med sitt förslag. Istället 
föreslogs och valdes två förvaltare som befann sig i en jävssituation, något som får anses 
tämligen omotiverat.  

Ställningstagandet är visserligen från år 2016, men lagregler och förarbeten är fortfarande 
desamma. Den ståndpunkt myndigheten intagit i den publicerade skriften får således inte 
stämma fullt ut med hur TSM i praktiken agerar. Detta tydliggör den kompetenskonflikt som 
har omnämnts. TSM, och till viss del även tingsrätten, tycks anse att myndigheten har större 
befogenhet än vad lagen medger, beträffande förvaltarval. TSM har enligt Leif Eriksson varit 
en myndighet som länge strävat efter att få ökad betydelse. Han menar att det i vissa 
sammanhang kan vara en fördel, men att de inte ska sträcka sig utanför gällande rätt, särskilt i 
frågor som rör förvaltarval.   

Ytterligare en omständighet som talar emot TSM:s inblandning vad gäller förvaltarval, i 
Saab-konkursen och generellt, är att myndigheten försätter sig i en potentiell jävssituation. 
Det kan ifrågasättas huruvida det är lämpligt att myndigheten ska utöva sin 
granskningsskyldighet på förvaltare de själva föreslagit, och/eller varit mycket aktiva i det 
slutliga förvaltarvalet.  

4.2 Diskussion 

4.2.1 Vad är ”förvaltarlistan” för något och hur hanteras den? 
Förvaltarlistan är en förteckning över de konkursförvaltare som noggrant har granskats av 
TSM och tingsrätten, och som anses vara lämpliga att sköta om konkurser. Enligt de 
rättsnormer som växt fram genom framförallt praxis, har listan ingen vidare innebörd än att 
TSM inte måste höras i det enskilda fallet, när förvaltare från listan utses.  I princip alla 
konkursdomstolar har en sådan förteckning, som upprättats i samråd med TSM. Det är 
tingsrätten som upprättar listorna, och ansvarar för vem eller vilka som ska tas med eller inte. 
TSM har emellertid tagit på sig ansvaret att, efter tingsrättens begäran, granska den sökandes 
lämplighet.  

Förvaltarlistans existens är något som flera aktörer förefaller vara positiva till. Det anses 
vara ett sätt att effektivisera processen för när en konkursförvaltare ska utses. Många av de 
intervjuade anser det även vara ett sätt att säkerställa kompetensen, då de som finns med på 
listan blivit noggrant granskade. Eriksson ställer sig däremot något tvekande till listans 
förekomst. Att listan skulle innebära att TSM inte måste höras menar Eriksson är 
anmärkningsvärt. Ingen konkurs är den andra lik och det måste i varje enskilt fall göras en 
bedömning av vilken förvaltare som passar för uppdraget. Att lämna ett godkännande på 
förhand förefaller därmed tämligen orimligt.  

Möjligheten att utses till förvaltare för någon utanför förvaltarlistan är i teorin inte 
uteslutet. Det är inte ovanligt att det vid exempelvis konkurs av en koncern är lämpligt att en 
och samma förvaltare har hand om uppdraget, även om denne inte tillhör den aktuella 
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domkretsen. Det innebär att en förvaltare som tillhör en annan förvaltarlista kan utses. Det 
händer däremot i praktiken nästan aldrig, att en person som inte tillhör någon förvaltarlista 
över huvud taget utses.  

Förekomsten av förvaltarlistorna får anses ha vissa fördelar, särskilt vad gäller effektivitet. 
Majoriteten av de intervjuade har en positiv inställning till ordningen och tycks ha accepterat 
den som rättsnorm. Dock innebär det, som Eriksson påpekar, att en förvaltare inte anpassas 
för sitt uppdrag som om en bedömning görs i varje enskilt fall. Det är således en avvägning 
som måste göras. 

Problem kan uppstå när någon från listan visar sig vara olämplig och inte längre bör 
tilldelas konkurser. TSM har vid sådana tillfällen fört en dialog med tingsrätten, vilka 
tillsammans har beslutat att personen i fråga inte ska erhålla fler uppdrag. Under vilka former 
och på vilka grunder detta ska ske är emellertid tämligen oklart. Det finns inga distinkta 
riktlinjer för vad som gäller. Det torde således vara nödvändigt med en tydligare lagstiftning, 
än den att en förvaltare kan entledigas enligt 7 kap. 5 § 2 st. KL.  
 
4.2.2 Hur stort inflytande har TSM vid val av konkursförvaltare? 
TSM:s roll ska, som vid flertalet tillfällen konstaterats, vara rådgivande. Myndigheten ska 
med hjälp av sin kunskap och erfarenhet antingen tillstyrka eller avstyrka ett förvaltarförslag. 
Myndigheten har dock i praktiken en större funktion än så. Det är numera TSM som avgör 
hur förvaltarkretsen ska se ut. Det innebär att myndigheten har en direkt avgörande roll 
beträffande vem som kan få förvaltaruppdrag eller inte. Detta kan bekräftas genom ett 
avgörande i Stockholms tingsrätt från början av år 2017. Den förvaltare som en av 
borgenärerna önskade, tillsattes inte av tingsrätten. Som skäl angavs enbart att TSM inte 
tillstyrkte fler konkursuppdrag åt den föreslagne advokaten.193 

Det tycks råda delade meningar om hur stor inflytande TSM faktiskt bör ha vad gäller 
förvaltarval. Tingsrätterna, samt tillsynenmyndigheten själva, anser att ordningen som gäller 
idag fungerar väl. De menar att arbetssättet har en positiv inverkan på samrådet mellan 
myndighet och domstol, vilket är viktig att upprätthålla. Att det är myndighetens uppgift att 
utforma förvaltarkretsen är inget som går att utläsa genom lag, men har i vissa regioner 
kommit att bli en rättsnorm. Det stämmer däremot inte överens med det faktum att TSM ska 
ha enhetliga riktlinjer, oavsett i vilken region myndigheten ligger. På grund av att antalet 
uppdrag en förvaltare ombesörjer varje år är så pass viktigt för att upprätthålla konkursernas 
standard, har TSM kontroll över förvaltarkretsen accepterats. Risken att lämpliga förvaltare 
utesluts kretsen, får avvägas mot den fördel effektiviteten medför. Att fler förvaltare får dela 
på färre uppdrag kan som tidigare beskrivet resultera i lägre standard och mer kostsamma 
konkurser. Samtidigt innebär det att allt färre vill arbeta med förvaltaruppgifter om enbart 
vissa blir tilldelade uppdrag. Det leder i sin tur till att det kommer att finnas ett betydligt 
mindre urval, och i längden sjunkande kvalité på förvaltarna.   

Som nämnt finns dock tendenser som talar för att myndighetens inflytande i denna fråga är 
på väg att minskas. Idag har TSM i praktiken näst intill ingen påverkan på vilka som hamnar 
på förvaltarlistan eller inte i Stockholmsområdet. Förhållandet har länge varit det motsatta i 
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Göteborg, men som TSM själva har uttryckt finns det planer på att ändra förutsättningarna så 
att samtliga personer som uppfyller kompetenskraven kan sättas upp på listan.  

Problem uppstår emellertid när TSM tar på sig uppgifter de egentligen inte är tilldelade, 
och som inte blivit allmänt accepterat av övriga aktörer. TSM:s sätt att handla i Saab-
konkursen har ansetts vara ett agerande som sträckte sig långt utanför dess befogenhet. Det 
har av tingsrätter, såväl som förvaltare och borgenärer påpekats att myndighetens roll enbart 
är hörande, vad gäller förvaltarval. Det är således en tämligen passiv uppgift. Det finns ingen 
reglering, varken i lagtext eller i rättsnormer, som medger att TSM ska ha ett mer aktivt 
inflytande. Att själva förbereda samt ge förslag på förvaltare, som i Saab-konkursen, är 
dessutom otillbörligt ur jävighetssynpunkt. Det kan knappast vara lagstiftarens avsikt att låta 
myndigheten utöva tillsyn över den, eller de, förvaltare de själva föreslagit och indirekt utsett.  

4.2.3 I Hur behandlas förvaltarförslag från borgenärer respektive gäldenären?     
Konkursförvaltare och borgenärer har en restriktiv syn på TSM:s inflytande vid förvaltarval. 
En gemensam uppfattning är att framförallt borgenärernas synpunkter bör tillmätas större 
betydelse än myndighetens. Det finns till och med åsikter om att borgenärernas 
förvaltarförslag, återigen bör vara en lagstadgad regel. I dagens läge uppges att både förslag 
från borgenärer och gäldenären ska prioriteras. Förutsättningen är att den föreslagne 
förvaltaren ska besitta de kompetens- och kvalifikationskrav som uppställs. Trots detta ser 
verkligheten inte ut på samma vis. Både borgenärs- och gäldenärsförslag kan visserligen 
godtas av rätten, men under förutsättning att han eller hon tillstyrks av TSM. I realiteten 
innebär detta att förvaltaren måste finnas med på en förvaltarlista. Av vad som framgått av 
praxis, bland annat Saab-konkursen, torde det även krävas att personen i fråga finns med på 
listan för den aktuella domkretsen. Det har i flertalet fall förekommit att myndigheten avstyrkt 
förvaltarförslag och istället, på eget bevåg, föreslagit någon de anser vara mer lämplig. Ett 
sådant agerande sträcker sig emellertid utanför TSM:s befogenhet och får inte anses tillåtet. 
Detta framgår även numera i tillsynsmyndighetens ställningstagande.   

4.3 Slutsats 
Vilken roll TSM har, och bör ha i en konkurs framförs med blandade åsikter. Myndigheten 
själv anser sig ha en allt för liten roll vad gäller granskning av förvaltare, som i dagens läge 
enbart sker i efterhand. TSM har emellertid på andra områden betydligt större, icke 
lagreglerat, inflytande. Myndighetens inblandning i frågor som de inte har behörighet att 
besluta i, har väckt starkt misstycke från flera håll. Sådant agerande från TSM:s sida kan 
medföra ett minskat förtroende för myndigheten, om så inte redan är fallet. Att myndigheten 
inte har en enhetlig tillämpning förstärker denna uppfattning. Det kan ifrågasättas om inte 
Saab-konkursen hade hanterats annorlunda om den var belägen i exempelvis Stockholm, 
istället för i Göteborg. Det har som bekant förelegat stora skillnader mellan TSM:s, och 
tingsrättens rutiner, i de båda städerna. Problemet ligger i den kompetenskonflikt som råder, 
där TSM med visst stöd från tingsrätterna, anser sig ha större behörighet än vad övriga aktörer 
medger. Det tycks därmed föranleda en ond spiral, där tillsynens önskade kompetens ställs 
mot övriga aktörers misstro och brist i tillit. Någon form av förändring bör följaktligen ske i 
frågan. En möjlighet kan exempelvis vara att avveckla hela tillsynsmyndigheten. Det kan 
antingen innebära att ny myndighet skapas under andra former, vilken inte kopplad till KFM, 
såsom det föreslogs i SOU:n från år 2000. Myndigheten bör byggas upp på andra grunder där 



 47 

tydliga regler redan från början anges. Ytterligare ett alternativ är att placera tillsynen hos 
konkursdomstolen, vilket i och för sig skulle kräva betydande regeländringar.194 En annan 
variant är att införa en särskild konkursdomstol, som specialiserar sig på just insolvensrätt. 
Sådan ordning är inte ovanlig i andra länder, bland andra har USA en särskild Bankruptcy 
Courts, som enbart handlägger insolvensärenden.195  En sådan domstol i Sverige kan då ha 
hand om även tillsynen, istället för att förvisa detta till en extern myndighet. Är nämnda 
förslag att anse som allt för krävande eller omständliga måste åtminstone en lagändring ske. 
Oavsett om det handlar om att lägga till, ändra eller ta bort visst lagrum måste en förändring 
göras. Som situationen ser ut idag torde förtroendet mellan aktörerna till slut bli lidande, 
vilket i sin tur kan ge negativ inverkan på konkursens effektivitet och handläggning. I det 
långa loppet torde det betyda att företags avveckling inte sker som smidigt som det bör. På så 
vis rubbas samhällets tillväxt och den ekonomiska dynamiken, som är grundläggande faktorer 
i finansvärlden.   
  

                                                
194 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 94. 
195 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 44. 
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Bilaga 1  
 
John Asker (Göteborgs tingsrätt) 22/5 2017 
 
1 Hur går rätten tillväga när en konkursförvaltare utses?  
 
Tingsrätten hör med TSM om de har synpunkter på vilken förvaltare som utses för det fall att 
bolaget/personen försätts i konkurs och utser därefter en förvaltare utifrån TSM:s synpunkter 
eller den som är näst på förvaltarlistan. 
 
Hör domstolen alltid tillsynsmyndigheten? 
 
Ja  
 
Hur stor påverkan på val av konkursförvaltare har TSM idag och hur stor påverkan bör de 
ha?  
 
TSM:s påverkan är beroende av konkursens storlek eller dess komplexitet. Vid en ordinär 
konkurs uppger TSM i regel endast att myndigheten inte har några synpunkter varför 
tingsrätten bör ta nästa förvaltare på listan. Vid en större eller mer komplicerade konkurser 
kommer TSM med mer konkreta förslag baserat på sin kunskap om förvaltarnas respektive 
specialkunskaper och erfarenheter av liknande konkurser. 
Jag upplever att det är en bra ordning. TSM har god kännedom om förvaltarna och bidrar 
därför till att rätt förvaltare får hand om rätt konkurs. Därutöver innebär kontakten att det är 
två myndigheter som i samråd beslutar vilken förvaltare som ska utses vilket bidrar till att öka 
transparensen för det fall att valet i efterhand skulle ifrågasättas av någon anledning. 
 
Är det tingsnotarier som beslutar om konkurs och utser förvaltare? 
 
Tingsnotarier handhar de konkursförhandlingar där Staten är sökande om inte förhandlingen 
är särskilt komplicerad. I realiteten händer det mycket sällan men det kan vara fallet när det 
gäller att ta ställning till hur mycket skatt en gäldenär slutligt ska betala om det inte är 
fastslaget i förvaltningsdomstol ännu. Det sker genom Skatteverket. Notarierna beslutar även 
om konkurs på egna ansökningar om det inte av någon anledning framstår som olämpligt.   
 
2 Vad är ”förvaltarlistan” för något och hur hanteras den?  
 
Det är en lista på advokater och högre tjänstemän på ackordcentraler inom domsagan som 
uppfyller konkurslagens kriterier för att handha en konkurs och som därmed har visat sig ha 
förmågan att förvalta ett konkursbo. Nya namn tillkommer i huvudsak genom succession 
eftersom det är väsentligt för att upprätthålla god kvalitet att förvaltarna regelbundet hanterar 
konkurser. När en förvaltare på en byrå av någon anledning inte längre vill kvarstå på listan, i 
regel på grund av pension, föreslår de en ersättare som då brukar ha handhaft konkurser på 



 52 

byrån under en längre tid. Ordinära konkurser roteras efter listan. Att en förvaltare upptas på 
listan innebär inte att personen direkt kommer att kunna utses till att handha vilken konkurs 
som helst. De konkurser som kräver särskilt kunnande eller särskild erfarenhet går efter 
samråd med TSM till en förvaltare som har visat sig inneha dessa kvalifikationer. 
 
Utses en konkursförvaltare från förvaltarlistan? 
 
 Ja 
 
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare? Hur och 
varför? 
 
Ja, exempelvis när konkursen kommer att handläggas i en annan domsaga på grund. Jag har 
varit med om att kontakta ackordcentralen på en annan ort för att fråga om någon av dem var 
intresserad av att ta en konkurs. Vi hade i vart fall vid den tiden ingen specifik rutin för hur vi 
skulle välja förvaltare i en annan domsaga. 
 
3 Hur vet ni att en person från förvaltarlistan är lämpliga att vara konkursförvaltare? 
 
De har i regel arbetat med att handlägga konkurser under lång tid innan de föreslås till listan 
av sin företrädare. Skulle personen inte uppfylla kraven skulle det med stor sannolikhet 
uppmärksammats på byrån som då istället skulle ha föreslagit någon annan. TSM utövar 
dessutom tillsyn över förvaltarna. 
 
Borde konkursförvaltaren vara auktoriserad och i så fall hur? 
 
Vid de domstolar där man tillämpar systemet med en lista så är jag inte säker på att det skulle 
behövas. Skulle någons arbete inte hålla måttet skulle TSM, gäldenären eller en borgenär med 
tiden uppmärksamma det och påtala det för tingsrätten alternativt väcka klandertalan när 
slutredovisningen lämnats in. Tingsrätten skulle vid allvarlig misskötsamhet helt enkelt kunna 
ta bort en person från listan. Det skulle troligen vara svårare att få en auktorisation återkallad. 
En auktorisation skulle också behöva bygga på rent objektiva kriterier vilket skulle medföra 
en större risk för överskott på konkursförvaltare vilket utöver att påverka kvaliteten på längre 
sikt. Ett överskott på förvaltare skulle också kunna försvåra konkurstillsynen. 
 
4 Tas hänsyn till gäldenärs önskemål?  
 
Som utgångspunkt nej om det inte är geografiska synpunkter på vart den huvudsakliga 
verksamheten är förlagd. Det får inte framstå som att det har varit fråga om en jävssituation. I 
de fall notarier utser förvaltare så utses i alla fall inte en förvaltare som gäldenären önskat. 
Möjligen kan situationen vara en annan om det är fråga om ett stort bolag som måste drivas 
vidare trots konkursen på grund av att det exempelvis är en viktig underleverantör till ett 
större bolag eller liknande. Dessa överväganden tas då troligen redan i samråd med TSM inför 
stundande konkurs. Liten reservation för att det är en fråga jag velat stämma av. 
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Tas hänsyn till borgenärs önskemål? 
 
Som utgångspunkt finns även här en risk för jävssituationer. Situationen påminner om den när 
gäldenären önskar förvaltare. Möjligen skulle det kunna vara fråga om ett önskemål om en 
viss förvaltare på grund av att denne har visst branschspecifikt kunnande eller liknande. Jag 
får dock lämna en reservation även här. 
 
Om ja, är det då en konkursförvaltare från förvaltarlistan? Eller hur gör tingsrätten annars? 
 
Som utgångspunkt måste det nog vara det om det inte rör sig om någon på en annan ort där 
konkursen lämpligen hanteras. Även här lämnas en viss reservation. 
 
5 Hur löser man en intressekonflikt, om gäldenären själv vill ha en person som 
konkursförvaltare och borgenärerna en annan? (väljer man då en tredje person?) 
 
Om det alls skulle uppstå en sådan situation skulle jag säga att man skulle välja en tredje 
person. Även här lämnas en viss reservation. 
 
Det är inte uteslutet att vi tar konkursförvaltare som gäldenären eller borgenär föreslår. Det 
var vanligare tidigare men förekommer fortfarande. Det kräver dock i regel att de finns på 
listan och ett absolut måste är att TSM tycker att det är bra. Det förekommer att bolag inför 
förestående konkurs kontaktar och "förbereder" förvaltare eller för den delen rådgör kring om 
konkurs är det enda alternativet. Vid olika önskemål från gäldenärer och borgenärer väger 
TSM:s ord tyngst 
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Bilaga 2 
Stockholms tingsrätt 16/5 2017 
 
1 Hur går rätten tillväga när en konkursförvaltare utses?  
Hör domstolen alltid tillsynsmyndigheten?  
Hur stor påverkan på val av konkursförvaltare har TSM idag och hur stor påverkan bör de 
ha?  
Är det tingsnotarier som beslutar om konkurs och utser förvaltare?   
 
Det vanligaste är att konkursförvaltare tas från förvaltarlistan i turordning. 
 
Domstolen hör alltid tillsynsmyndigheten. 
 
Tillsynsmyndigheten har stor påverkan. Domstolens uppfattning är att det är en god ordning 
att tillsynsmyndigheten har stort inflytande när det gäller enskilda förvaltares lämplighet 
eftersom tillsynsmyndigheten har bra översikt över förvaltares insatser över tid. Se även NJA 
2007 s 471. 
 
När det gäller egna ansökningar samt när staten är sökande är det som huvudregel 
tingsnotarier som fattar beslut om konkurs och utser förvaltare. 
 
2 Vad är ”förvaltarlistan” för något och hur hanteras den?  
Utses en konkursförvaltare från förvaltarlistan? 
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare? Hur och 
varför?  
 
Förvaltarlistan är en lista över lämpliga förvaltare inom domsagan som kan komma i fråga. 
Hur den hanteras, se svar under punkten 1. 
 
Det händer ytterst sällan att någon (borgenär eller gäldenär) föreslår en person som inte finns 
på listan till förvaltare. Om någon föreslås som finns på en annan tingsrätts förvaltarlista, kan 
denna vanligtvis godtas efter hörande med TSM. Om personen inte finns med på någon lista 
alls säger TSM nej till förslaget, och då förordnas inte den personen till förvaltare (som 
absolut huvudregel). 
 
3 Hur vet ni att en person från förvaltarlistan är lämpliga att vara konkursförvaltare? 
Borde konkursförvaltaren vara auktoriserad och i så fall hur? 
 
En person anses i allmänhet lämplig om den finns med på listan. Det är dock möjligt att TSM 
avstyrker förvaltarförslaget i ett enskilt fall, på grund av att personen inte anses lämplig. I 
vissa fall kan någon anses vara så olämplig, trots att denne finns med på listan, att TSM 
återkommande avstyrker denne som förvaltare. I sådant fall kan den personen ”hoppas över” 
på listan under en tid, eftersom det är tydligt att TSM inte anser att denne ska få några 
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ytterligare uppdrag. Därefter kan tingsrätten kontakta TSM för att ta reda på om det skett 
någon förbättring, och personen kan förordnas igen. 
 
Konkursförvaltare är som regel advokater som har bedrivit liknande verksamhet tidigare, t.ex. 
genom att de handlagt konkurser vid en advokatbyrå under ett flertal år. Den som blir 
förvaltare måste alltså ha stor erfarenhet av konkurser. Eftersom TSM också bedriver tillsyn 
över förvaltarna, och har god översikt och kännedom om förvaltarna i hela landet, behövs inte 
någon ytterligare auktorisation. 
 
4 Tas hänsyn till gäldenärs önskemål?  
Tas hänsyn till borgenärs önskemål? 
Om ja, är det då en konkursförvaltare från förvaltarlistan? Eller hur gör tingsrätten annars? 
 
Ja, hänsyn kan tas till gäldenärs önskemål. 
 
Ja, hänsyn kan tas till borgenärs önskemål. 
 
Det är i princip alltid förvaltare från förvaltarlistan som föreslås. Om borgenär/gäldenär skulle 
föreslå en person till förvaltare som inte finns med på listan måste en lämplighetsbedömning 
göras. Tillsynsmyndigheten tillfrågas om synpunkter på personen i fråga i vanlig ordning och 
skulle troligen i praktiken avstyrka förslaget om den föreslagna förvaltaren inte finns med på 
någon lista. (Det kan mycket väl hända att föreslagen person inte finns med på domstolens 
förvaltarlista, men kan förekomma på annan domstols lista. I sådana fall har 
tillsynsmyndigheten information om detta och tillstyrkande sker då om inte andra skäl än 
allmän lämplighet talar emot förslaget). 
 
5 Hur löser man en intressekonflikt, om gäldenären själv vill ha en person som 
konkursförvaltare och borgenärerna en annan? (väljer man då en tredje person?) 
 
När såväl borgenärsförslag som gäldenärsförslag finns bör borgenär och gäldenär ges 
möjlighet att argumentera i frågan varefter tingsrätten fattar beslut. Rätten har att bedöma 
varje enskilt fall för sig. Se även NJA 2007 s. 471, där det uppmärksammas att 
jävsproblematik kan uppkomma vid förvaltarförslag från gäldenär/borgenär. I praktiken 
kommer tillsynsmyndighetens yttrande ha stor påverkan om myndigheten förordar den ena 
föreslagna förvaltaren framför den andra.  
 
 
Amanda Carlén, beredningsjurist 
Stina Bratt, tingsnotarie 
Henrik Berthels, tingsfiskal 
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Bilaga 3 
Malmö tingsrätt 24/5 2017 
 
1 Hur går rätten tillväga när en konkursförvaltare utses?  
 
I första hand ser vi om det finns något förslag från gäldenären eller sökanden. Om det inte 
finns någon föreslagen föreslår tingsrätten någon från konkursförvaltarlistan.  
 
Innan konkursförvaltare utses hörs tillsynsmyndigheten (TSM) och därefter den tilltänkta 
förvaltaren.  
 
Hör domstolen alltid tillsynsmyndigheten? 
 
 Ja 
 
Hur stor påverkan på val av konkursförvaltare har TSM idag och hur stor påverkan bör de 
ha?  
 
Tingsrätten har en lagstadgad skyldighet att höra TSM (7:3 konkurslagen). TSM som 
tillsynsmyndighet är det organ som har störst insyn i konkursförvaltarnas arbete och kan ha 
synpunkter på förvaltarens arbete. Om en förvaltare tidigare inte fullföljt sina förpliktelser kan 
tillsynsmyndigheten t.ex. ha synpunkter på att denna förvaltare utses som konkursförvaltare 
framöver. 
 
Om TSM avstyrker tingsrättens förslag får tingsrätten göra en bedömning. TSM:s synpunkter 
väger dock tungt.  
 
Är det tingsnotarier som beslutar om konkurs och utser förvaltare?   
 
Tingsnotariers behörighet följer av förordningen (1996:384) med tingsrättsinstruktion, se 
särskilt 16 § andra stycket 16 samt 18 § första stycket 5 och andra stycket. Förenklat innebär 
det att tingsnotarier kan besluta om konkurs och utse förvaltare efter egen ansökan (2:7 
konkurslagen) eller om staten är sökande. Om någon annan än staten är sökande är 
tingsnotarier inte behöriga, utan då fattar en rådman (konkursdomare) konkursbeslutet samt 
utser förvaltare.   
 
2 Vad är ”förvaltarlistan” för något och hur hanteras den?  
 
Lista över advokater/jurister som åtar sig konkursförvaltningsuppdrag inom domstolens 
domsaga och närhet.  
 
När tingsrätten har utsett en förvaltare får denna en markering och hamnar längst ned på 
listan.  
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Utses en konkursförvaltare från förvaltarlistan? 
 
 Se svar ovan 
 
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare? Hur och 
varför? 
 
Om gäldenär eller sökande har föreslagit en förvaltare utanför listan och tillsynsmyndigheten 
har tillstyrkt det är det möjligt. Tingsrätten får göra en lämplighetsbedömning. Som nämnts 
ovan väger TSM yttrande tungt vid denna bedömning. 
 
 
3 Hur vet ni att en person från förvaltarlistan är lämpliga att vara konkursförvaltare? 
Borde konkursförvaltaren vara auktoriserad och i så fall hur? 
 
De som är uppsatta på konkursförvaltarlistan är erfarna advokater eller jurister och granskas 
genomgående av TSM. De krav som ställs på konkursförvaltaren följer av 7 kap 
konkurslagen.  
 
4 Tas hänsyn till gäldenärs önskemål? 
 
 Ja, se svar ovan. 
 
Tas hänsyn till borgenärs önskemål?  
 
Ja, se svar ovan. 
 
Om ja, är det då en konkursförvaltare från förvaltarlistan? Eller hur gör tingsrätten annars? 
 
Se svar ovan.  
 
5 Hur löser man en intressekonflikt, om gäldenären själv vill ha en person som 
konkursförvaltare och borgenärerna en annan? (väljer man då en tredje person?) 
 
 
Både parter samt TSM får i så fall yttra sig över föreslagen förvaltare. Förhoppningsvis kan 
man få parterna att komma överens. Annars får tingsrätten göra en prövning av de skäl som 
gäld/borgenären anför för att tingsrätten ska utse den förvaltare som de har föreslagit.  
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Bilaga 4 
Ulrica Lundgren (TSM) 15/5 2017 
 
1 Hur går TSM tillväga när en advokat utses till konkursförvaltare och sätts upp på 
förvaltarlistan? 
 
Den som vill få egna förordnanden som konkursförvaltare ger in en intresseanmälan till 
aktuell tingsrätt. Tingsrätten sänder skrivelsen till konkurstillsynen som avger ett yttrande där 
vi antingen tillstyrker eller avstyrker egna förordnanden. Det vi tar hänsyn till är bland annat 
personens erfarenhet av konkurshandläggning samt hans eller hennes organisation. Vi 
kontrollerar om personen i fråga är restförd och (om han eller hon är advokat) även om 
Advokatsamfundet har utdelat varning eller erinran. Inför vårt yttrande träffar vi intressenten 
om det anses vara nödvändigt. Kontroller sker även med övriga team i de fall intressenten har 
eller har haft förordnanden tidigare 
 
Varför har man listor? 
 
Listan är ett administrativt hjälpmedel för tingsrätterna.  
 
Är det vanligt med en jävsproblematik? 
 
Nej. Jävsfrågor kommer upp i några enstaka ärenden. 
 
Hur länge har man arbetat med förvaltarlistor?  
 
Kan jag tyvärr inte svara på. 
 
2 Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
 
Det är möjligt. Varje tingsrätt har i normalfallet en egen lista från vilken tingsrätten lämnar 
förslag på förvaltare vid hörande enligt 7 kap. 3 § konkurslagen. Gäldenär eller borgenär kan 
lämna egna förslag och kan då föreslå någon som inte finns på den tingsrättens lista. Om den 
föreslagna förvaltaren inte är upptagen på någon tingsrätts lista och konkurstillsynen inte har 
någon erfarenhet av den förslagne torde tillsynen inte tillstyrka att tingsrätten utser den 
föreslagne.  
 
3 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare?  
 
Ja, i princip, men kanske inte i den enskilda konkursen 
 
Hur vet man de är lämpliga i så fall? 
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Den utredning vi gör inför yttrande enligt ovan (dvs. avseende ny förvaltare) är en del av vårt 
bedömningsunderlag i den enskilda konkursen (tingsrättens hörande enligt 7 kap. 3 § 
konkurslagen) liksom den kännedom vi har genom förvaltarna genom den löpande tillsynen i 
andra konkurser. 
 
Vad gör TSM om någon är olämplig för uppdraget?  
 
Om vi anser det redan när tingsrätten hör oss enligt 7 kap. 3 § konkurslagen, avstyrker vi att 
den föreslagne får uppdraget. Vi kan därefter eventuellt överklaga tingsrättens beslut. Om det 
senare visar sig att vi anser att förvaltaren är olämplig, har vi möjlighet att begära att 
tingsrätten entledigar förvaltaren. I vissa fall kan det vara tillräckligt att begära att tingsrätten 
utser en medförvaltare (t.ex. jäv i en begränsad fråga). 
 
Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare?  
 
Det torde vara möjligt om en förvaltare vid många tillfällen har brustit i omsorg vid utförande 
av uppdrag. Konkurstillsynen kan även tillfälligt, under viss tid, avstyrka nya förordnanden. 
Konkurstillsynen framför sina synpunkter/grund för avstyrkande i sitt yttrande till tingsrätten. 
Det är därefter tingsrätten som avgör om den föreslagne är lämplig eller inte.  
 
4 Vad är TSM:s åsikt om gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser, dvs när 
gäldenären eller borgenären föreslår en förvaltare?  
 
Förvaltarförslag godtas generellt. Normalt väger ett förslag från borgenär tyngre än ett förslag 
från gäldenär (se Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2000-01-21, Ö 1759-99). 
 
5 Vilken roll har TSM när en konkursförvaltare utses? Dvs vilka uppgifter, befogenheter osv 
har dem?  
 
Konkurstillsynens roll är att avge ett yttrande till tingsrätten över de förslag på förvaltare som 
har lämnats av tingsrätten, av gäldenär eller av borgenär. Om det finns flera förslag på 
lämpliga förvaltare är ska vi uttala oss om lämpligheten hos var och en men inte säga något 
om vem vi anser vara lämpligast. 
  
Vi anser att en förvaltare ska ha möjlighet att erhålla ett visst antal förordnanden för att kunna 
upprätthålla sin kompetens över tiden. Det har lett till att vi inte tillstyrker att någon ska få 
egna förordnanden på grund av att det redan finns ett tillräckligt antal förvaltare i ett visst 
område. 
  
Vi arbetar just nu med att omarbeta/uppdatera dokumentet och en av de stora frågorna är hur 
vi ska se på just den frågan. Mycket talar för att vi kommer att överge resonemanget att 
kretsen kan bli full och endast se på den presumtiva förvaltarens lämplighet utifrån erfarenhet 
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och kontorsorganisation. Beslut om nytt ställningstagande kommer förhoppningsvis under 
försommaren men än så länge gäller ovanstående. 
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Bilaga 5  
Mats Emthén 12/4 2017 
 
Intervjufrågor 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser? 
 
Enligt min uppfattning går båda alternativen lika bra. Om det finns förslag från båda bör en 
beroende borgenärs förslag vinna företräde då förvaltarens viktigaste intresse är att tillvarata 
borgenärernas intresse, märk dock HD-fallet som kom för ett tag sedan att det är erfarenheten 
och kompetensen för det enskilda fallet som ska vara avgörande.. Om det föreligger tvist 
rörande utseende av förvaltare bör tingsrätten på kort varsel kunna kalla berörda intressenter 
där man får lägga fram sin sak.  
 
2 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
 
I praktiken inte. 
 
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha?  
 
TSMs roll bör minskas till förmån för tingsrätten. Problemet beträffande tingsrätten är dock 
att utseende av förvaltare i praktiken handläggs av oerfarna notarier som inte vet vad det 
handlar om. 
 
3 Hur utses en advokat till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan?  
 
Man måste ha arbetat på en förvaltarbyrå i fem år, tror jag. TSM gör besök men det är i det 
flesta fall bara en formsak. 
 
4 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare? 
 
 Nej, många får för  få uppdrag. Man måste vidare kunna mycket ekonomi och vana vid 
affärer, vilket i den fall brister. 
 
Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare? Hur går det till?  
 
Ja, men det är endast i allvarliga fall. Borde tillämpas oftare. TSM skriver ett eller två 
varningsbrev till den aktuella förvaltaren (ex stort antal sena oavslutade konkurser, inte skett 
sin rapportering etc) eller oegentligheter. Om ingen förbättring eller oegentligheter skriver 
TSM till aktuella tingsrätter och meddelar att inga fler förordnanden bör komma i fråga samt 
skälen för detta.  
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Borde konkursförvaltare vara auktoriserade och vilka krav ska man i så fall ställa på 
utbildning, erfarenhet etc?  
 
Svår fråga. Det viktigaste är att borgenärerna agerar och talar om när missnöjde förekommer. 
Passar på detta tills vidare. Samtidigt är det viktigt  med konkurrens. Vore intressant att titta 
på hur man löst frågan  i andra länder och då inte bara i de nordiska.  
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Bilaga 6 
Mercedes Anderås 18/4 2017 
 
Intervjufrågor 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser? 
 
Jag uppfattar att du undrar över hur jag ser på frågan om konkursförvaltare har utsetts av 
tingsrätten på förslag från gäldenären eller någon borgenär.  
I mitt arbete uppfattar jag inte detta som någon skillnad. Jag utför (och ska utföra) mitt 
uppdrag i enlighet med konkurslagen (och andra tillämpliga lagar) oavsett vem som föreslagit 
mig som förvaltare. 
Ur branschens perspektiv tycker jag att gäldenärs- och borgenärsförslag bör godtas om inget 
särskilt talar däremot. Konkursansökande får förväntas ha fog för sin uppfattning.  
Frågan kan förstås ha kommersiell betydelse för olika advokatbyråer/ackordscentralen ur 
marknadsföringssynpunkt eftersom sådana förslag torde bli vanligare för jurister som är 
välkända för sin kompetens.  
Såvitt jag förstått påstås tingsrätterna/TSM i Stockholmstrakten vara mer benägna att 
acceptera förslag på förvaltare, än i Göteborgstrakten där jag verkar. Detta är dock inget som 
jag kan belägga.  
 
2 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
 
Det förefaller vara ett praktiskt sätt att tillse att kompetens säkerställs inom tingsrätternas 
domsagor.  
 
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
 
Där jag verkar är det mycket svårt att ta sig in på listan om man inte efterträder någon annan 
förvaltare som avsagt sig att vara uppförd på listan. TSM har en bestämd uppfattning om hur 
många personer som bör förekomma som förvaltare per domsaga och hur dessa ska fördelas 
på olika byråer. Jag känner inte till hur tingsrätterna hanterar en sådan förfrågan men antar att 
de tillfrågar TSM, som jag antar avstyrker om personen inte finns på listan eller inte har en 
känd kompetens (och organisation) för att kunna åta sig förvaltarskap. Ett exempel är när 
Anne-Marie Poteaux utsågs till förvaltare för Saab (dock på TSMs förslag). Hon hade tidigare 
varit förvaltare i många år men avsagt sig listan under en längre tid före konkursen.  
 
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha? 
  
Jag tycker att det är rimligt att TSM har stor påverkan på listan (eftersom de har en samlad 
bild över förvaltarkåren i varje domsaga), dock inte på utseende av förvaltare i varje konkurs. 
Min uppfattning är att TSM bör ha synpunkter endast om det finns skäl som talar mot att 
någon person förordnas till förvaltare. 
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3 Hur utses en advokat till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan? 
 
Förfarandet ser kanske olika ut i olika domsagor. När jag sökte till förvaltare begärde jag att 
få bli upptagen på listan hos tingsrätten. TSM, REKON och Ackordscentralen var 
remissinstanser. Tingsrätten fattade därefter beslut att sätta upp mig på listan. Jag bifogar 
TSMs yttrande för din kännedom. Där hittar du pedagogiska förklaringar från TSM för en 
större förståelse för varför listan behövs. Jag vill dock inte att du särskilt nämner just mitt 
yttrande i din uppsats. 
I varje konkurs utses konkursförvaltare ur listan i tur och ordning efter tingsrättens beslut. 
Såvitt jag känner jag till hör tingsrätten med TSM om föreslagna förvaltare är lämpliga. TSM 
har dock inte bestämmanderätt. 
I större konkurser som TSM har känt till är på väg (tex Saab) har TSM tillsammans med de 
tilltänkta förvaltarna planerat konkursen redan innan konkursansökan.  Det har lett till starka 
protester inom förvaltarkåren som jag antar att du känner till. Såvitt jag känner till har TSM 
senare beslutat att inte involvera sig lika aktivt vid val av konkursförvaltare i enskilda 
konkurser.  
 
4 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare? 
 
Det förutsätter jag att TSM kontrollerar genom sitt tillsynsarbete. Jag har i vart fall inte under 
mina 8 år i branschen stött på någon som inte framstått som lämplig. 
 
Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare? Hur går det till?  
 
Det känner jag inte till, men förutsätter att tingsrätten fattar beslut om det, sannolikt efter 
hörande av samma remissinstanser som vid upptagande på listan. 
 
Borde konkursförvaltare vara auktoriserade och vilka krav ska man i så fall ställa på 
utbildning, erfarenhet etc? 
 
Jag anser att systemet fungerar fint idag och jag ser inte att högre formaliakrav skulle ha 
någon materiell påverkan på förvaltarnas kompetens. Genom TSMs noggranna kontroll tas 
ingen upp på listan som inte är kvalificerad för att klara av uppdraget (enligt min uppfattning). 
Förvaltarskap är enligt min mening ett hantverk som man bäst lär sig genom att aktivt arbeta 
med konkurser som junior jurist. Det förutsätts också att förvaltaren har en organisation 
(ekonomi) för att kunna hantera administration i konkurser. Utbildning och erfarenhet räcker 
inte. Därför måste TSM också kunna bedöma organisationen som förvaltaren verkar inom. 
Jag tycker att det är bra att listan hålls relativt kort, men det är inte rimligt att det är omöjligt 
att ta sig in på den. Jag har ingen uppfattning om hur systemet skulle kunna förbättras.  
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Bilaga 7 
Rolf Åbjörnsson 10/4 2017 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser? 
 
I princip skall borgenärernas uppfattning vara avgörande. Om dessa inte ger sig till känna är 
det okej med gäldenärsstyrd konkurs om inga särskilda skäl talar häremot. 
 
2 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
 
Rättsligt sätt kan förvaltare utses som inte är upptagna på förvaltarlistan men detta sker i 
praktiken aldrig. Förvaltarlistorna borde vara författningsreglerade.  
 
3 Hur utses en advokat till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan? 
 
Advokat utses till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan om vederbörande arbetet 
prickfritt på förvaltarbyrå i minst fem år. I vissa områden beaktas det allmänna behovet av 
antalet förvaltare vilket är en näringsrättslig aspekt som man kan ha synpunkter på. 
 
4 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare? 
Nej alla är inte lämpliga. 
 
Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare?  
Ja det är möjligt att ta bort en olämplig förvaltare från listan. Det är mycket ovanligt.  
 
Borde konkursförvaltare vara auktoriserade och vilka krav ska man i så fall ställa på 
utbildning, erfarenhet etc? 
Ja konkursförvaltare borde var auktoriserade som t.ex. England. Utbildningen bör vara ettårig 
på universitetsnivå och innefatta utbildning i ekonomi och praktisk affärskunskap, 
datorkunskap, affärsetik , lönegaranti, arbetsrätt, praktisk förvaltning och straffrätt. 
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Bilaga 8 
Anna Tholander 21/4 2017 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser? 
 
2 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha?  
 
3 Hur utses en advokat till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan? 
 
4 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare? 
Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare? Hur går det till?  
Borde konkursförvaltare vara auktoriserade och vilka krav ska man i så fall ställa på 
utbildning, erfarenhet etc? 
 
1. I vissa län tillåts inte gäldenärsförslag. I vårt län i Stockholm är det bara en tingsrätt som 
inter accepterar gäldenärsförslag. Det kan tyckas lite märkligt vilket vi förvaltare också 
tycker. Tillsynsmyndigheten i vårt län tillfrågas om valet av förvaltare av tingsrätten och har 
de inte någon erinran blir förvaltaren förordnad. Sedan bör förvaltaren göra en egen jävs 
bedömning. 
 
2. För att bli förvaltare behövs en diger kunskap och den inhämtas oftast genom att arbeta på 
en förvaltarbyrå. Det tar tid att lära sig hantverket. Det är ju så att konkursen i princip kan 
innehålla vad som helst och då gäller det att ha erfarenhet och hjälp av erfarna kollegor. 
Listan krävs för att personer med kompetens och som är godkända av Tillsynsmyndigheten 
blir förvaltare. Det vore olyckligt om oerfarna advokater/jurister kom in på listan. 
TSM har naturligtvis en viktig roll när det gäller bedömningen. De har även en viktig roll när 
det gäller redan verksamma förvaltare som inte sköter sin uppgift bra att då vidta åtgärder. 
Där har vi förvaltare i emellanåt en viss kritik. 
 
3. Handlagt konkurser i fem år 
 
4. Nej se svar under 2 
Att någon tas bort från listan händer men inte ofta. De jag vet på rak arm är när det skett något 
oegentligt eller brottsligt så har förvaltaren tagits bort från listan. Det är ovanligt. Sedan kan 
vi kanske från lite större byråer tycka att mindre byråer med liten kontorsorganisation 
möjligen skulle begränsas. Det har då inte att göra med kompetensen hos förvaltaren utan mer 
om hur en konkurs i vart fall av större storlek kan hanteras. Även tillsynsmyndigheten har 
synpunkter på det. Men du förstår nog att det är en kontroversiell fråga. 
Det är TSM som meddelar när någon skall bort från listan om det beror på miss skötsel.  
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Vi kan naturligtvis frivilligt gå ur listan om vi inte vill ägna oss åt konkurser längre då 
meddelar vi TSM och tingsrätterna. 
Jag tycker vi redan har en auktorisation så utöver ovan angivna krav skall man inte ställa. 
Det debatten mest handlar om är om rekonstruktörerna skulle ha någon form av auktorisation 
eftersom revisorer andra advokater med flera kan förordnas till rekonstruktörer vilket ju är en 
annan fråga. 
 
I Stockholms län är det så att om en biträdande jurist uppfyller kraven för att bli förvaltare så 
skickas ett yttrande till Rekon alltså konkursförvaltarkollegiet för yttrande. I princip har vi 
inom Rekon sagt att om TSM godkänner sökande och att personen har kvalifikationerna så 
godkänner vi sökanden. Det gör att förvaltarkretsen utökas vilket inte är helt positivt med 
tanke på att konkurserna minskat drastiskt senare år. Men Stockholmsuppfattningen är att det 
råder fri konkurrens. I Göteborg har de hela min tid som förvaltare varit en mer rigid 
uppfattning där man inte accepterat gäldenärsval som jag tror jag skrev om sist. 
Förvalterkretsen blir i och för sig mindre men det har enligt min uppfattning gynnat vissa 
byråer och Ackordscentralen vilket jag personligen tycker är olyckligt. 
TSM arbetar numera för att få en landsomfattande verksamhet vilket borde leda till att det blir 
lika över hela landet. Det som talar mot det är att det ju är tingsrätten som beslutar och I 
Göteborg har jag förstått att rätten går sin egen väg. 
Det blir alltså spännande och se vart detta leder. 
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Bilaga 9 
Ola Sellert 25/4 2017 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser? 
 
I Skåne, där jag är verksam, godtas såväl gäldenärs- som borgenärsförslag i konkurser. 
Debatten om hur domstolen ska hantera utseende av konkursförvaltare kommer upp mellan 
varven. Förespråkare för att bara borgenärsförslag borde tillåtas framhåller att det är för deras 
räkning som förvaltarna agerar (jfr 1 kap 1 § konkurslagen). En förvaltare som utses på 
förslag av en gäldenär anses av vissa kunna styra konkursen till en förvaltare som ser mellan 
fingrarna när det gäller otillbörliga transaktioner som må ha föregått konkursen. Vissa 
domstolar har förklarat sig godta endast borgenärsförslag om inte ett gäldenärsförslag är 
utförligt motiverat. Ett motiv för att godta ett gäldenärsförslag kan i sådana fall vara att en 
viss förvaltare till exempel har kompetens inom sjörätt eller immaterialrätt och därför är bättre 
lämpad än någon annan förvaltare att hantera en viss konkurs. 
 
Enligt min egen uppfattning bör både gäldenärs- och borgenärsförslag kunna godtas. 
Förvaltare har att själv pröva sin lämplighet (jfr 7 kap 1 § konkurslagen samt regler om god 
advokatsed). I praktiken är det en borgenär – ofta en bank – som rekommenderar gäldenären 
att i konkursansökan som denne ger in (gäldenärsansökan) att föreslå en viss förvaltare. I vart 
fall i de större konkurserna styrs förvaltarförslagen alltså oftast indirekt av en borgenär. Om 
det hos domstolen finns ett gäldenärs- och ett borgenärsförslag, bör emellertid 
borgenärsförslaget enligt min uppfattning ha företräde. En del domstolar utser i dessa 
situationer en tredje förvaltare.  
 
2 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha? 
 
S k förvaltarlistor förekommer såvitt jag känner till på varje allmän domstol. Listorna 
tillämpas  strikt, i vart fall i de domstolar jag känner till. Det förekommer att förvaltare 
kontaktar domstolen och kontrollerar att listorna efterlevs. Listorna tillämpas i de konkurser 
där det inte finns något förslag på konkursförvaltare. Om en förvaltare utses på förslag, 
behåller man sin plats i turordningen. Den påverkas alltså inte av att man föreslås. I Skåne 
finns en förvaltarlista per domstol. Detta kan leda till konstiga resultat när det gäller antalet 
konkurser som förmedlas via konkursförvaltarlistan. I Malmö där jag är verksam finns ett 25-
tal konkursförvaltare. I Lund som ligger ca 20 km från Malmö finns mindre än 10 förvaltare. 
Tilldelningen av listkonkurserna riskerar därmed att bli snedvriden. Det kan ifrågasättas om 
inte domstolar som är geografiskt närbelägna varandra bör ha en och samma förvaltarlista. 
Kanske borde det till och med finnas länslistor med en lista för varje län. 
 
Det förekommer att förvaltare utanför domstolens domkrets utses till förvaltare inom den 
aktuella domkretsen. En ”Malmöförvaltare” kan exempelvis utses till en verksamhet som 
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drivs i Småland. De ärenden där detta förekommer avser ofta större konkurser eller där det av 
samordningsskäl, exempelvis koncernförhållande, är lämpligt att samma förvaltare 
handlägger flera konkurser trots att de ligger inom olika domkrets.  
 
TSM;s roll är omdebatterad även i fråga om utseende av konkursförvaltare. Det är viktigt att 
hålla i minnet att det är domstolen som utser konkursförvaltare, även om TSM ska höras. Hur 
stor påverkan TSM har på utseendet av förvaltare, varierar nog mellan olika domstolar och 
tillsynsområden. I stora konkurser, exempelvis SAAB, har TSM haft ett betydande inflytande 
över vem som bör utses till förvaltare. I allmänhet torde TSM emellertid inte ha synpunkter på 
vem som utses till förvaltare i en konkurs.  
 
3 Hur utses en advokat till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan? 
 
Konkursförvaltare är dels advokater dels vissa tjänstemän på ackordscentralerna. För att 
ifrågakomma som konkursförvaltare bör en person ha varit verksam på 
förvaltarbyrå/ackordscentral under ett antal år. Kvalifikationstiden varierar beroende på vilken 
domkrets det är fråga om och olika domstolar och Tillsynsmyndigheter har skilda praxis. 
Även antalet konkursförvaltare i området och ålderssammansättningen på dessa kan ha 
betydelse. Om en person önskar ifrågakomma som konkursförvaltare tar denne kontakt med 
domstolen och TSM och begär att sättas upp på den s k förvaltarlistan. Olika kriterier bedöms 
sedan, exempelvis karaktär och storlek på förvaltarbyrån, hur många konkurser vederbörande 
handlagt och storleken och omfånget på dessa. I vissa fall förekommer intervjuer och besök 
på den aktuella byrån.  
 
4 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare? 
Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare? Hur går det till?  
Borde konkursförvaltare vara auktoriserade och vilka krav ska man i så fall ställa på 
utbildning, erfarenhet etc? 
 
De förvaltare som är på förvaltarlistan förväntas vara lämpade för alla uppdrag som kan 
komma i fråga. Så är det dock inte i praktiken. Mindre byråer, särskilt ensambyråer, kan ha 
svårt att hantera omfångsrika konkurser med flera hundra anställda, verksamheter på flera 
platser samt en fortsatt drift där verksamheten kanske måste överlåtas skyndsamt. Det finns 
också förvaltare som är speciellt anlitade i s k utredningskonkurser, ofta med komplicerade 
bolagstömningar och skatteupplägg. Det förekommer att Skatteverket förslår dessa som 
förvaltare i vissa konkurser.  
 
Om någon inte bör ifrågakomma som konkursförvaltare kan denne entledigas av rätten. 
Närmare om detta finns att läsa i 7 kap 5 och 6 §§ konkurslagen. Entledigande, annat än då 
förvaltaren själv upptäcker jäv, är såvitt jag vet sällan förekommande. Det kan hända vid jäv 
som påtalas av annan och där förvaltaren inte självmant begär sitt entledigande, eller där 
förvaltaren gjort sig skyldig till brott, såsom förskingring. 
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En viss form av auktorisation finns ju genom de s k förvaltarlistorna. De förvaltare som ofta 
föreslås är i regel de mest erfarna och skickliga. Obligatorisk fortbildning i allmänhet ställs 
upp av Advokatsamfundet. Man ska dock i grunden komma ihåg att konkursförvaltaren har 
att tillvarata borgenärernas intressen. Borgenärerna är därför tillsammans med att förvaltaren 
själv gör en prövning av sin lämplighet det som bäst garanterar att en trygg och ändamålsenlig 
konkursförvaltning sker.  
 
Malmö 2017-04-25 
 
 
Ola Sellert 
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Bilaga 10 
Peter Eriksson 21/4 2017 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser? 
 
Som konkursförvaltare är båda typerna av konkurser intressanta uppdrag. 
 
2 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
 
Personligen tror jag att det är ett pragmatiskt sätt att tillämpa konkurslagen 7 kap 1 och 3 §§ 
så att en mycket noggrann bedömning görs en gång och att domstolarna därefter, om inte det 
föreligger några speciella omständigheter, kan förhålla sig till listorna. 
 
Jag kan dock inte uttala mig om hur förvaltarlistorna fungerar vid domstolar utanför 
Stockholms-området. Antalet personer som kan tas med på förvaltarlistorna bör inte 
begränsas (alltså inget tak vad gäller antalet), utan alla personer som uppfyller kriterierna 
enligt konkurslagen bör tas med.  
 
Är det möjligt för någon utanför förvaltarlistan att utses till konkursförvaltare?  
 
Jag känner inte till att det skulle förekomma, men det föreligger nog inget lagligt hinder mot 
det. 
 
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha?  
 
TSM har viktig kunskap om de personer som förvaltar och handlägger konkurser samt om 
rättsområdet i stort. TSM ska även enligt lag höras innan en förvaltare utses. Det är därför 
rimligt att TSM har inflytande över vilka som är med på listorna och som utses till förvaltare. 
Det borde medföra att kompetensen bland de förvaltare som utses är hög. Dessutom ökar det 
nog förtroendet för förvaltarkåren om sådant inflytande från en utomstående myndighet finns. 
TSM bör dock bara kunna rikta konkreta invändningar mot att en föreslagen förvaltare utses, i 
förhållande till kraven i konkurslagen 7 kap 1 §.  
 
3 Hur utses en advokat till konkursförvaltare och sätts upp på förvaltarlistan? 
Hur ansöker man om att bli konkursförvaltare och vem avgör vem som ska få bli 
konkurförvaltare?  
Ansöker man om att hamna på förvaltarlistan?  
 
Dessa frågor besvaras ju i första hand av domstolar och TSM, men jag kan hänvisa till 
Kronofogdens egen information rörande frågorna. Jag bifogar ett dokument med sådan 
information som jag nyligen fick från TSM. 
 
4 Är alla personer på förvaltarlistan är lämpliga konkursförvaltare? 



 72 

Är det möjligt att ta bort någon från listan om han eller hon inte är lämplig som 
konkursförvaltare? Hur går det till?  
Borde konkursförvaltare vara auktoriserade och vilka krav ska man i så fall ställa på 
utbildning, erfarenhet etc 
 
Det är svårt för mig att veta om alla är lämpliga men med hänsyn till kraven för att komma 
med på listorna, och att TSM hålls löpande informerad om vad en förvaltare gör de konkurser 
där denne är förvaltare, borde det vara så. Såvitt jag har förstått förekommer att förvaltare tas 
bort från listorna, vilket även indikerar att de personer som faktiskt finns på listorna är 
lämpliga konkursförvaltare.  
 
Jag vill minnas att jag har sett något beslut rörande att någon togs bort från listan ganska 
nyligen, du kan ju höra med TSM. 
 
Möjligen kan man tänka sig en auktorisation, men dagens listor fungerar i något avseende 
som en typ av auktorisation. 
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Bilaga 11 
Per Börjesson 20/4 2017 
 
Svar: Frågan är vad som åsyftas med ”styrda”?.  
Om möjligt försöker banken i samråd med gäldenären tillse att denne ansöker om konkurs när 
inget annat alternativ finnes. I vissa fall har förekommit att gäldenären då trotsat bankens 
förslag på förvaltare och i en egen ansökan givit förslag på annan förvaltare. Oftast har då 
förslaget avsett en förvaltare som banken har mindre bra erfarenhet av vad gäller skyndsam, 
effektiv och seriös konkurshantering. Måhända ett val av gäldenären som betingats av dennes 
eller ställföreträdares intressen av en mer ”gäldenärsvänlig” konkurshandläggning  med 
mindre intresse att utreda och eventuellt påkalla återvinning eller utreda brottsmisstanke m m. 
 
2 Hur agerar ni när ni ansöker om konkurs? 
Föreslår ni en konkursförvaltare? Hur sker selektionen? 
 
Svar: Se ovan! I första hand och om möjligt förmår vi alltså gäldenären att inge egen ansökan 
om konkurs med förslag på den förvaltare som banken förordat. I de numera tämligen få fall 
banken inger ansökan om gäldenärens försättande i konkurs ges också förslag från banken på 
konkursförvaltare. I båda fallen föreslår banken någon av de konkursförvaltare som över tiden 
visat sig effektiva, dugliga och kunnat tillvarata borgenärernas intressen på ett förtjänstfullt 
sätt. 
 
3 Om borgenärer föreslår en konkursförvaltare, är han eller hon upptagen på förvaltarlistan? 
Varför i så fall?  
Har ni några namn som ni föredrar framför andra och i så fall varför? 
 
Svar: Förvaltarlistan är inget banken normalt reflekterar övernär banken föreslår 
konkursförvaltare, främst nog beroende på att förslaget grundas på att den föreslagne vid 
flertal tillfällen hanterat konkurser till belåtenhet för banken och övriga borgenärer. 
Emellertid har märkligt nog det förekommit att konkursdomstolen ifrågasatt bankens förslag 
utifrån något antagande av att banken och den föreslagne på något sätt haft eller har olämligt 
samröre. Generellt bör enligt min mening borgenärernas förslag tillmätas en lagfäst betydelse 
och TSM:s inflytande minskas i motsvarande mån. De större borgenärerna kan nämligen 
antas ha betydande erfarenhet av olika konkursförvaltares duglighet när det gäller att ge en 
optimal hantering och utdelning i konkursen. TSM:s påverkan bör minskas till förmån för 
ökad påverkan för borgenärerna 
 
4 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
Bör det vara möjligt någon utanför listan att bli konkursförvaltare?  
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha?  
 
Svar: Någon särskild syn på ”förvaltarlistorna” utöver att de nog kan tjäna ett syfte att sålla 
bort olämpliga aktörer har jag inte. Såvitt jag förstått kan de tjäna ett syfte i så måtto att TSM 
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prövat att vederbörande i o f s har tillräckliga kvalifikationer och resurser för att hantera 
konkurser samt att oegentligheter eller uppenbar oskicklighet inte konstaterats av TSM, se 
ovan under 3. 
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Bilaga 12 
Håkan Dorm 3/5 2017 
 
1 Vad är synen på gäldenärs- respektive borgenärsstyrda konkurser?(dvs när gäldenären 
eller en borgenär kommer med förslag om viss förvaltare) 
 
Vi (banken) försöker alltid vara aktiv i valet av fvt. Det sker genom kontakt m TR bär vi 
befarar att ansökan är på g. Vi föreslår då fvt om egen ansökan skulle inges. Så jobbar mina 
banker. Tyvärr är den absoluta majoriteten av banker extrem passiva i frågan. 
 
2 Hur agerar ni när ni ansöker om konkurs? 
Föreslår ni en konkursförvaltare? Hur sker selektionen? 
 
Vi föreslår alltid fvt. Likaså här, banker i gemen vet inte att möjlighet finns. Vi väljer utifrån 
kompetens, erfarenhet o speciellt bransch kunskap. 
 
3 Om borgenärer föreslår en konkursförvaltare, är han eller hon upptagen på förvaltarlistan? 
Varför i så fall?  
Har ni några namn som ni föredrar framför andra och i så fall varför? 
 
Vi föreslår alltid såna som finns på listan för att slippa onödig diskussion/fördröjning m TSM. 
 
4 Vad är synen på förvaltarlistorna?  
Bör det vara möjligt någon utanför listan att bli konkursförvaltare?  
Hur stor påverkan på valet av konkursförvaltare bör TSM ha?  
 
Listorna behöver kontinuerligt uppdateras utifrån kompetens. TSM får gärna "certifiera" fvt 
men bör också ha kompetens att utvärdera resp fvt aktualitet. 
 
 
 


