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SAMMANFATTNING 

Företagsrekonstruktion är ett förfarande som regleras i lagen om företagsrekonstruktion, 

(1996:764), LFR, och syftar till att rekonstruera livsdugliga företag och således undvika 

onödiga konkurser. I Finland finns ett motsvarande förfarande vilket kallas företagssanering 

och det förfarandet regleras i lagen om företagssanering (25.1.1993/47), LFS. Sedan 

tillkomsten av LFR har antalet konkurser minskat. Organisationen World Bank rangordnar 

olika länders insolvensrättsliga lagstiftningar utefter vissa variabler där Finland placerar sig 

över Sverige. I Sverige föreligger det viss problematik i att företag som saknar grund för 

rekonstruktion utnyttjar LFR:s bristfälliga reglering för att erhålla exempelvis lönegaranti. En 

aktuell händelse visar på detta efter ett beslut från Ystad tingsrätt mål Ä 2578-18 (Ringduve 

Taxi) där ett taxibolag beviljats rekonstruktion trots att de inte haft förutsättningarna för det.  

 

Syftet med studien är dels att jämföra de skillnader och likheter som föreligger mellan LFR 

och LFS dels undersöka hur LFR bör utformas och ändras för att inte användas som ett 

brottsverktyg. Mot bakgrund av studiens syfte är utgångspunkterna Ystad tingsrätts beslut 

gällande Ringduve Taxi för att påvisa problematiken. Samt ytterligare beslut från domstolar, 

förarbeten och riktlinjer för att med hjälp av en rättsdogmatisk och komparativ metod 

diskutera och försöka ge förslag på hur LFR kan förbättra dess vaga utformning.  

 

Efter analys och diskussion av ovan anförda material kan jag konstatera att det föreligger en 

rad likheter och skillnader gällande rekonstruktionsförfarandet i svensk och finländsk rätt. 

Den finländska regleringen har en annan syn på sin insolvensrättsliga lagstiftning vilket 

innebär att LFS är mer komplett än LFR. LFS är i större grad preciserad och detaljerad till 

skillnad från LFR samt att det i LFS finns reglerat ett skadeståndsansvar gällande utredaren. 

Den största skillnaden mellan lagstiftningarna är möjligheten att hindra en rekonstruktion av 

ett krisdrabbat företag. Flertalet hinder finns reglerat i 2 kap. 7 § LFS medan det i LFR endast 

ställs upp ett hinder i 2 kap. 6 § LFR. LFS är enligt mig en lag som Sverige bör hämta 

inspiration ifrån, tillsammans med utredningarnas förbättringsförslag, vid en reform av 

lagstiftningen eftersom den är mer komplett och ger svar på de frågor som LFR har. Om 

Sverige skulle komma att använda den finländska lagstiftningen som förebild vid en reform är 

det ett steg i rätt riktning som kommer att ändra rekonstruktionsförfarandets status och 

motverka att förfarandet utnyttjas för ett annat ändamål än det var tänkt. Eftersom fler hinder 

ställs upp kommer inte företag, som saknar grund, att kunna erhålla statliga medel som de inte 

skulle fått från början. Det blir således även ett kostnadseffektivt förfarande vilket bör 

medföra en större attraktion till förfarandet i sig och att fler livsdugliga företag kan fortsätta 

leva, vilket förfarandet syftar till. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764), LFR,1 tillkom i samband med 

insolvensutredningen från 1992.2 Av utredningen framgår motivet bakom ett nytt förfarande, 

företagsrekonstruktion. Förfarandet syftar bland annat till att minska företagskonkurser. En 

företagsrekonstruktion är att föredra framför ett konkursförfarande, som ansågs vara väldigt 

kostsamt.3 I insolvensutredning har även utländsk rätt belysts för att nämna andra 

insolvensförfaranden som utgör alternativ till konkurs och offentliga ackord.4 Ett land som 

nämns i utredningen är Finland. I Finland gavs det under samma tid ett lagförslag om 

företagssanering, nuvarande lag om företagssanering (25.1.1993/47), LFS,5 som skulle ersätta 

den då gällande ackordslagen. Syftet med införandet av företagssanering var att förbättra de 

rättsliga förutsättningarna för sanering av företag som var livsdugliga men som befann sig i 

ekonomiskt trångmål, för att undvika onödiga konkurser.6    

 

Sedan 2005 kan anställda erhålla lönegaranti även i företagsrekonstruktion och inte enbart vid 

konkurs. Lönegarantisystemet innebär att staten träder in vid en arbetsgivares 

företagsrekonstruktion och ersätter dennes arbetstagare för vissa av dennes fordringar mot 

arbetsgivaren. Vanligtvis kan en sådan fordran utgöra lön. Bestämmelserna om lönegaranti 

regleras i lönegarantilagen (1992:497), LGL,7 och rekonstruktören ansöker hos Länsstyrelsen 

om att lönegaranti ska betalas ut.8 Sedan tillkomsten av LFR har företagsrekonstruktion inte 

använts i den utsträckning som förväntades.9 Regelverket har vissa brister vilket medför att 

förfarandet kan används som ett brottsverktyg. Detta kan synliggöras genom dels tingsrättens 

förmåga att bevilja företagsrekonstruktion grundat på begränsat underlag, som inte heller ska 

prövas mer ingående, dels möjligheten att erhålla lönegaranti vid ett 

rekonstruktionsförfarande. Det innebär att lönegarantin garanterat går att erhålla fram till det 

första borgenärssammanträdet, trots att möjligheten för en rekonstruktion av ett företag de 

facto inte föreligger.10 

 

Organisationen World Bank lämnar årligen ut rapporter om bland annat olika länders 

insolvensrättsliga lagstiftningar och hur väl fungerande dessa är. Resultaten från rapporterna 

baseras på olika variabler för att kunna mäta och jämföra de olika lagstiftningarna för att 

sedan rangordna dem. Undersökningarna skrivs och utförs av experter som sedan ger ut 

rapporterna under namnet Doing Business.11 Angående den insolvensrättsliga lagstiftningen 

och dess effektivitet finns Sverige på plats nummer 17 och Finland på plats nummer 2.12 De 

                                                 
1 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) benämns i det följande LFR. 
2 SOU 1992:113. 
3 Ibid, s. 408 ff. 
4 Ibid, s. 197. 
5 Lag om företagssanering (25.1.1993/47) benämns i det följande LFS. 
6 SOU 1992:113, s. 235. 
7 Lönegarantilagen (1992:497) benämns i det följande LGL. 
8 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 97. 
9 Det uppskattades att ungefär 500st företagsrekonstruktioner skulle ske årligen. Men det har istället uppgått till 

ca 200st företagsrekonstruktioner per år. Se vidare SOU 2016:72 del 1, s. 139. 
10 Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion som brottsverktyg förhindras i den finska Saneringslagen, InraTi 

Nr 1 2019, s. 99 ff. 
11 Doing Business, About Doing Business. 
12 World Bank, Doing Business 2019 training for reform Sweden, s. 4 & World Bank, Doing Business 2019 

training for reform Finland, s. 4. 



2 

 

variabler som mäts är bland annat tiden, kostnaden och resultaten efter användning av 

insolvensförfarandena.13 

 

1.2 Problemformulering 
Förutsättningarna för att kunna inleda en företagsrekonstruktion är att en näringsidkare har 

betalningssvårigheter och har fått ett godkänt beslut om företagsrekonstruktion av domstol.14 

Något som visar på behovet av möjligheten att genomföra en företagsrekonstruktion, istället 

för att näringsidkaren ska gå i konkurs, är bland annat den konkursutveckling som går att se ur 

ett historiskt perspektiv. Antalet konkurser i Sverige under perioden innan LFR uppgick till 

bland annat 5 892 st. år 1985 och 21 219 st. år 1992. Efter LFR:s uppkomst har Sverige haft 

aningen lägre siffror där det under år 2013 var 7 701 st., år 2014 var det 7 158 st., år 2015 var 

det 6 433 st. och år 2016 var det 6 094 st. konkurser som inträffat.15 Den statistikansvariga 

myndigheten tillväxtanalys har i sin rapport Konkurser och offentliga ackord 2018 rapporterat 

att tingsrätterna under 2018 fattat beslut om 7 599 st. konkurser.16 När ett beslut om konkurs 

meddelas innebär det att vederbörande inte längre har någon rätt att råda över sin egendom 

eller sköta sina ekonomiska angelägenheter, det är därför av stor vikt att ett konkursbeslut tas 

på ett rättssäkert sätt. Det är viktigt att ingen försätts i konkurs utan att det finns goda skäl för 

det.17   

 

Som ovan har nämnts är syftet med en företagsrekonstruktion att verksamheten åter kan bli 

lönsam att driva och att undvika ett beslut om konkurs. I Sverige har det dock visat sig att 

domstolar beviljar företagsrekonstruktion till näringsidkare trots att förutsättningarna för 

rekonstruktion inte föreligger. Det indikerar att de beviskrav som ställs upp i LFR är tämligen 

låga vilket kan medföra problem.18 Ett problem som har uppstått i samband med LFR:s låga 

beviskrav är att förfarandet utnyttjas genom att exempelvis få ut lönegaranti. Därav har 

pengar oriktigt betalats ut från staten till näringsidkare som inte ska tilldelas dem. Denna 

beskrivna händelse har visat sig vara aktuell då Ringduve Taxi Beställningscentral AB 

(Ringduve Taxi) både ansökte och fick, samma dag, sin förfrågan om företagsrekonstruktion 

beviljad i september 2018.19 Ringduve Taxi fick i december 2018 sin företagsrekonstruktion 

upphävd då det inte ansågs föreligga någon möjlighet att uppfylla syftet med förfarandet.20 

Lönegarantin har under rekonstruktionsförfarandet felaktigt utbetalats. Ringduve Taxi har nu 

försatts i konkurs.21 Ringduve Taxi försattes i konkurs sex månader efter 

företagsrekonstruktionen vilket kan jämföras med det beslut hovrätten tog angående SAAB:s 

ansökan om företagsrekonstruktion gällande tre av deras bolag.22  

 

Trots att hovrätten beviljade SAAB att inleda en rekonstruktion i september 2011 skulle det 

visa sig att bolagen i december, samma år, försattes i konkurs.23 Denna problematik kan även 

                                                 
13 World Bank, Doing Business 2019 training for reform Sweden, s. 50 & World Bank, Doing Business 2019 

training for reform Finland, s. 50. 
14 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 41. 
15 Ibid, s. 17. 
16 Tillväxtanalys rapport om konkurser och offentliga ackord 2018, s. 8. 
17 Mellqvist, M & Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 40. 
18 Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion som brottsverktyg förhindras i den finska Saneringslagen, InraTi 

Nr 1 2019, s. 99. 
19 Se Ystad tingsrätt, beslut 2018-09-20, mål Ä 2578-18. 
20 Se Ystad tingsrätt, beslut 2018-12-06, mål Ä 2578-18. 
21 Se Ystad tingsrätt, beslut 2019-04-02, mål K 902-19. 
22 Se hovrätten för västra Sverige, beslut 2011-09-21, mål ÖÄ 3869-11. 
23 Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion som brottsverktyg förhindras i den finska Saneringslagen, InraTi 

Nr 1 2019, s. 100. 
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kopplas till Metro Media House AB (Metro) som ger ut gratistidningen Metro. Tingsrätten 

har, liksom i fallet med Ringduve Taxi, beviljat företagsrekonstruktion samma dag som 

ansökan kom in.24 Metro har skulder om ca 59 miljoner kronor och därav valet att ansöka om 

företagsrekonstruktion.25 Metro har, liksom Ringduve Taxi, ansökt om lönegaranti och fått det 

beslutet beviljat.26 Sett till utfallet för Ringduve Taxi återstår det att se om det är samma 

framtid som väntar för Metro. Om så är fallet innebär det att lönegarantin, som omfattar höga 

belopp, återigen felaktigt har betalats ut. Med tanke på att tingsrätten beviljar näringsidkares 

ansökningar om företagsrekonstruktion går det att ställa sig frågan om de krav som föreligger 

bör ändras? Att det möjligtvis krävs ytterligare hinder för att neka en ansökan eller högre krav 

för att få sin ansökan beviljad, detta för att ett utnyttjande av förfarandet som brottsverktyg 

ska upphöra.     

 

Vad som kan utläsas ovan är att problematiken inte ligger i att regelverket inte efterlevs. Det 

främsta problemet är snarare att tingsrätten i regel beviljar företagsrekonstruktion trots att 

förutsättningarna saknas och att regelverkets utformning medför att ytterligare problematik 

uppstår, exempelvis ett utnyttjande av lönegarantin. Att denna problematik uppstår är inte helt 

oväntad. Enligt 2 kap. 6 § LFR framgår förutsättningarna för när en företagsrekonstruktion 

ska och inte ska meddelas. Ett beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas om det kan 

antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder 

inom kort. Vidare enligt samma paragraf får beslut om företagsrekonstruktion dock inte 

meddelas om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktion kan 

uppnås. Detta medför ett problem i att den svenska lagstiftningen endast ställer upp ett enda 

krav för när beslut om företagsrekonstruktion inte ska meddelas. Till skillnad från LFR ställer 

LFS upp flertalet krav för när företagssanering inte får beviljas och detta framgår av 2 kap. 7 

§ LFS. Det går således att ställa sig frågan varför lagstiftaren till LFS valt att ställa fler krav 

jämfört med den svenska lagstiftaren till LFR. Då rekonstruktionsförfarandet finns reglerat i 

både Sverige och Finland är det mot denna bakgrund av intresse att jämföra vår svenska 

rekonstruktionslagstiftning med den finländska saneringslagstiftningen. Detta för att kunna se 

och beröra eventuella likheter och skillnader som kan komma att spela roll i att försöka lösa 

den osäkerhet och ekonomiska brottslighet som LFR i dagsläget oavsiktligt för med sig.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
För det första är syftet med uppsatsen att undersöka hur LFR kan utformas och ändras för att 

inte användas som ett brottsverktyg. För det andra är syftet att jämföra de skillnader och 

likheter som föreligger mellan LFR och FSL för att kunna ge förslag på hur LFR bör ändras 

de lege ferenda. 

För att uppfylla syftena med uppsatsen undersöks följande frågor: 

• Hur skiljer sig den finländska lagen om företagssanering jämfört med lagen om 

företagsrekonstruktion? 

 

• Hur bör kriterierna för att bevilja företagsrekonstruktion utformas för att förhindra att 

förfarandet utnyttjas? 

  

                                                 
24 Se Stockholm tingsrätt, beslut 2019-03-29, mål Ä 4567-19. 
25 Ibid. 
26 Ronge, anställda på metro har nu fått lön av länsstyrelsen, Expressen, 2019-04-08. 
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1.4 Metod 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
Den uppgift som åligger rättsdogmatiken är att tolka, systematisera och beskriva gällande 

rätt.27 Systematiseringen, vars uppgift är att identifiera principer, likheter och samband och så 

vidare, grundar sig i beskrivningen och därav måste de inte nödvändigtvis hållas isär och 

således föreligger ett, mellan de två sidorna, ett samarbete. Det material som används inom 

den rättsdogmatiska metoden går att hämta ur rättskälleläran.28 Peczenik är av åsikten att i den 

juridiska argumentationen är det olika rättskällenormer som avgör och bestämmer 

rättskällornas ställning,29 där de rättskällenormer som faller inom innebörden ska beaktas är 

de rättskällenormer som är viktigast av auktoritetsskäl. Rättskällor som ska beaktas i den 

juridiska argumentationen är lagar och andra föreskrifter. Det kan även förekomma att avtal 

och material som auktoritativt visar innebörden av sedvänjor ska beaktas, men endast under 

förutsättningen att det påfordras i lag eller annan föreskrift. Rättskällor som träder in i nästa 

led är sådana som bör beaktas och det är främst lagars förarbeten och prejudikat som faller 

inom denna kategori.30 Gällande förarbeten och prejudikat har en diskussion förts om vilken 

av rättskällorna som väger tyngst, när de ställs mot varandra. Hellner ansåg att prejudikat 

väger tungt och i regel tyngre än förarbeten. Hellner menade att prejudikat i fråga om 

tolkningen av en lag ska användas på samma sätt som de prejudikat som uppstått där 

lagstiftning saknas. I jämförelse med vad som kan utläsas av lagens motiv gällande en 

rättsregel var Hellner av åsikten att ett prejudikat är en ”färskare” tolkning.31 I hierarkins 

lägsta nivå hör rättskällor som får beaktas och dit hör olika institutionella rekommendationer, 

exempelvis bokföringsnämndens anvisningar, olika slags beslut som inte utgör prejudikat och 

juridisk doktrin.32 Rättskällenormernas funktion i den juridiska argumentationen bidrar till en 

kontrollerbarhet och förutsebarhet i resultatet vilket i sin tur bidrar till rättssäkerheten. Den 

rättskällehierarki som redogjorts för är emellertid inte helt fastställd. Som framgår ovan är de 

rättskällor som ska beaktas viktigare än de som bör beaktas utifrån ett auktoritetsskäl, där 

innebörden av begreppet viktigare avser att en viktigare rättskälla är ett starkare juridiskt 

auktoritetsskäl. Detta kan exemplifieras genom att en lag är ett starkare auktoritetsskäl i 

jämförelse med doktrin. Dock kan kollision uppstå mellan rättskällor av högre och lägre rang 

och den förra har traditionellt sett företräde, såvida det inte föreligger skäl som vänder på 

prioriteringsordningen. För att prioriteringsordning ska kunna ändras krävs dock en god 

juridisk argumentation.33 

 

1.4.2 Kritik mot rättsdogmatisk metod 
Det har riktats viss kritik mot den rättsdogmatiska metoden. Kritiken motiveras bland annat i 

metodens intresse för normerna, men hur dessa normer tillämpas ligger inte innanför 

intressets ramar.34 Olsen anser att den rättsdogmatiska inriktningen mot gällande rätt innebär 

att rättsdogmatikens intresse för hur verkligheten ser ut är knapp, den intresserar sig för 

gällande rätt på området. Hon menar att andra vetenskaper som exempelvis kriminologi, 

statsvetenskap och rättssociologi avvisas från rättsdogmatiken med hänvisning till 

                                                 
27 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111. 
28 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 43 f. 
29 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, FT 1990:2, s. 47. 
30 Ibid, s. 48. 
31 Hellner, J., Rättsteori: en introduktion, s. 85. 
32 Peczenik, A., om den förvaltningsrättsliga forskningen, FT 1990:2, s. 48. 
33 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 219 f och 225. 
34 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod ur Juridisk metodlära, s. 24. 
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rättskälleläran.35 Jareborg menar däremot att ett användande av den rättsdogmatiska metoden 

inte medför en omöjlighet att gå utanför gällande rätt. Vidare menare Jareborg att all 

vetenskaplig verksamhet går ut på att finna bättre lösningar och nya svar, därför är det också 

fullt rimligt för rättsdogmatiker att söka efter ideala lösningar.36 Bortsett från att 

rättsdogmatiken innebär en systematisering av gällande rätt menar Peczenik att den också 

innehåller värderande ståndpunkter, visserligen inte moraliska sådana, som antingen kritiserar 

eller rättfärdigar gällande rätt. Det är denna typ av värderingar som, enligt Peczenik, utgör 

rättsdogmatikens nödvändiga beståndsdel.37 

 

1.4.3 Komparativ metod  
Den andra metoden som används är komparativ metod. Bogdan har förklarat vad som utgör 

komparativ rätt. Bogdan menar att det är en jämförelse av olika rättssystem för att undersöka 

dess likheter och skillnader.38 En jämförelse mellan rättssystemen som hjälper oss att förstå 

det egna rättssystemet och utvidgar vår världssyn. En komparation innebär också en möjlighet 

att förhålla sig kritisk till det egna rättssystemet. Det leder i sin tur till att den komparativa 

metodens bildningssyfte skapar förutsättningarna för en fördjupad diskussion angående till 

exempel frågor om reformbehov och eventuella lösningar.39 Inom den komparativa metoden 

föreligger ett praktiskt värde. Det är vanligt att rättssystem tar efter varandra och många av de 

rättsregler vi idag tillämpar i Sverige har med hög sannolikhet ett utländskt ursprung. Ett 

praktexempel kan ges genom spridningen av den romerska rätten i Europa.40 Då det centrala 

för komparativ rätt är jämförandet av olika rättssystem är det av vikt att de källor som 

används från den utländska rätten är pålitliga och ger korrekta uppgifter. För att enklast 

försäkra sig om att de källor som studeras är pålitliga och korrekta är det främst original- eller 

primärkällor som bör undersökas, det vill säga officiella rättskällor som exempelvis lagtext 

eller prejudikat från det land man har för avsikt att jämföra med.41 Detta är dock ett krav som 

inte kan ses som absolut då dels språkkunskaper kan begränsa upptagandet av information, 

dels att utländska författnings- och rättsfallssamlingar inte alltid finns att tillgå.42 För att 

användandet av den komparativa metoden ska få den effekt som eftersträvas är det högst 

väsentligt att de rättsregler som ligger till grund för jämförandet reglerar samma situationer 

och handlar om samma rättsliga problem.43 Olsen menar att den komparativa rätten har en 

viktig funktion. Det kan vara av betydelse och centralt för lagstiftaren att genom jämförelse 

med ett annat rättssystem dels få kännedom om rättsläget dels för inspiration vid 

lagstiftningsinitiativ i förhållande till en, eventuell, konkret regelformulering.44 Strömholm är 

av åsikten att användandet av en komparativ metod för att göra en jämförelse kan ha två olika 

syften. Han talar då om ett tjänande syfte eller ett härskande syfte. Det förra innebär att den 

utländska rätten ges en underordnad roll. Med en underordnad roll avses att den utländska 

rätten utnyttjas för att förse lösningar på ett inhemskt problem. Strömholm menar att med 

hjälp av ett utländskt rättssystem komma med lösningsförslag på rättsliga problem som 

förekommer i det egna landets rättssystem. Det senare innebär att komparationen ges en 

självständig betydelse. Detta kan förklaras genom att det endast jämförs skillnader och 

                                                 
35 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 117. 
36 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
37 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250. 
38 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 18. 
39 Jonsson Cornell, A (red.)., Komparativ konstitutionell rätt, s. 21. 
40 Valguarnera, F., Den komparativa metoden ur Juridisk metodlära, s. 142. 
41 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 41 f. 
42 Ibid, s. 42. 
43 Ibid, s. 57. 
44 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 126. 
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likheter där syftet inte är att uppbringa ett lösningsförslag utan snarare uppvisa rättssystemens 

likheter och skillnader för att få en ökad förståelse av andra länders rättsregler.45 

 

1.4.4 Kritik mot komparativ metod 
Liksom den rättsdogmatiska metoden har även den komparativa metoden fått kritik. Kritiken 

som har riktats är dock inte mot den komparativa metoden som sådan. Det är snarare kritik 

mot hur den har använts. Idag är det exempelvis vanligt att avhandlingar innehåller 

komparativa ”inslag” och i de fallen riktas kritiken mot att det inte egentligen skett någon 

jämförelse, vilket metoden syftar till. Den hårdaste kritiken som riktats mot den komparativa 

metoden är när nationella domstolar använder sig av metoden. Kritiken grundar sig på att en 

hänvisning till utländska rättskällor upplevs som respektlöst mot lagstiftarens vilja.46 Detta 

kan exemplifieras genom USA och frågan om dödsstraff för minderåriga. Kritiken där bestod 

av att invånarna ansåg att det var odemokratiskt att de skulle bli föremål för tillämpning av 

utländsk rätt som, för dem, är okänt och som de inte har något inflytande över.47  

 

1.4.5 Metodanvändning 
Gällande användningen av metoderna används den rättsdogmatiska metoden för att redogöra 

och jämföra Sveriges och Finlands lagstiftning. I uppsatsen används rättskällor såsom lag, 

förarbeten och doktrin främst. Det kommer även att användas beslut från domstolar. Del ett i 

framställningen utgörs således av allmänna och beskrivande studier på det rättsliga området, 

den så kallade deskriptiva rättsdogmatiken. I del två, som består av analys, används den 

komparativa metoden primärt. Komparationen används för att analysera och diskutera de 

skillnader och likheter som föreligger mellan den svenska och finländska lagstiftningen. Den 

rättsdogmatiska metoden används för att möjliggöra ett de lege ferenda resonemang om hur 

den svenska lagstiftningen bör ändras. Ett sådant resonemang kallas för den konstruktiva 

rättsvetenskapen. 48 

 

1.5 Material  
Den rättskälla jag främst kommer att använda mig av för att redogöra för gällande rätt är 

relevanta lagbestämmelser. För att få en ökad förståelse för vad lagstiftaren avsett kommer jag 

även att använda mig av lagens förarbeten. En rad utredningar har belyst behovet av ett 

rekonstruktionsförfarande, men också för att påvisa förfarandets brister och för att erhålla en 

större förståelse kommer även dessa utredningar att användas i uppsatsen.  

 

Den komparativa metoden som jag också använt innebär, som ovan nämnt, en jämförelse med 

ett annat lands lagstiftning och därav behövs en genomgång av det landets normhierarki för 

att förstå valet av rättskällor. I Finlands normhierarki finns grundlagarna på den högsta nivån. 

Grundlagarna definierar de grundprinciper som råder för den offentliga maktutövningen och 

fördelningen av makten. Även mänskliga rättigheter placeras på den högsta nivån. Under 

grundlagarna står vanlig lag som används för att styra samhället och de ska även 

överensstämma med grundlagarna. På normhierarkins tredje nivå finns förordningar och det 

finns en ytterligare lägre nivå som består av författningar och normer som exempelvis beslut 

från en kommun.49 Mot denna bakgrund har jag valt att använda mig av relevanta 

                                                 
45 Strömholm, S., Användning av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971, s. 251 ff. & Strömholm, 

S., Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 462. 
46 Valguarnera, F., Den komparativa metoden ur Juridisk metodlära, s. 167. 
47 Jonsson Cornell, A (red.)., Komparativ konstitutionell rätt, s. 37. 
48 Lambertz, G., Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002, s. 265. 
49 Jonsson Cornell, Anna (red.)., Komparativ konstitutionell rätt, s. 96 f. 
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lagbestämmelser för att beskriva gällande rätt. För att få en ökad förståelse över lagstiftarens 

avsikt har jag även här använt mig av lagens förarbeten. 

 

Vidare har jag i uppsatsen använt mig av litteratur för att kunna få en ökad förståelse kring 

problematiken som kommer att behandlas i uppsatsen. Den litteratur som jag valt att använda 

är rättsvetenskaplig doktrin och tidskrifter. Då den rättsvetenskapliga litteraturen behandlat 

både det svenska rekonstruktions- och det finska saneringsförfarandet vilka är föremål för 

uppsatsen, i större mån än praxis, får det anses som adekvat att främst den typen av källor 

lyfts fram. 

 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar rekonstruktionsförfarandet inom den svenska insolvensrätten och dess 

finska motsvarighet i form av saneringsförfarandet. Det innebär att någon djupare redogörelse 

för andra förfaranden som finns inom insolvensrätten inte kommer att ske, istället kommer det 

kort nämnas vilka de är. Detta har gjorts för att läsaren ska få vetskapen om att det finns 

alternativ till rekonstruktionsförfarandet. Valet av att begränsa till ett jämförelseland och inte 

fler har medvetet gjorts då det för uppsatsens skull handlar om dess omfattning inom ramen 

för tiden att skriva och tillgängligheten av information samt av språkliga skäl. Vidare kommer 

det nämnas kort om ekonomisk brottslighet. Inom den ekonomiska brottsligheten finns det 

flera olika typer av brott som kan komma att uppstå gällande de insolvensförfaranden som 

finns att tillgå. Men i uppsatsen har det valts att endast redogöra för att 

företagsrekonstruktionsförfarandet utnyttjas och således kommer andra brott, som kan komma 

att uppstå vid ett rekonstruktionsförfarande, att uteslutas. Detta har också medvetet valts då 

det i dagsläget är aktuellt genom både Ringduve Taxi och Metro. Inom 

rekonstruktionsförfarandet är gäldenärens avtal en viktig beståndsdel tillsammans med 

upprättande av ett offentligt ackord. Gäldenärens avtal kommer emellertid inte att redogöras 

för då uppsatsens syfte är att undersöka hur LFR kan ändras, vid jämförelse av LFS, för att 

inte användas som ett brottsverktyg för att kunna erhålla lönegaranti felaktigt. Gällande 

upprättandet av ett offentligt ackord är motivet detsamma som för gäldenärens avtal. 

Avslutningsvis ska nämnas att det under hösten 2018 har tagits beslut om ett nytt 

insolvensdirektiv inom EU vilket inte heller kommer att beaktas i uppsatsen då det förväntas 

träda i kraft från och med juni 2019. 

 

1.7 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I Kapitel 1 behandlas bakgrunden till det problem som är 

avsett att utredas, syftet med uppsatsen, de frågeställningar som behandlas, vilken/a metod/er 

som ligger till grund för att besvara frågeställningarna och vilka avgränsningar som gjorts 

samt vilket material som använts. Kapitel 2 består av en redogörelse av LFR och det svenska 

rekonstruktionsförandet. Det som redogörs för i kapitlet är inledningsvis vad som regleras i 

LFR och vad rekonstruktören har för ansvar vid rekonstruktionsförfarandet. Med tanke på det 

problem som föreligger på grund av att LFR inte är helt tillfredsställande kommer en 

redogörelse göras för de brister som riktats mot lagstiftningen, för att sedan nämna potentiella 

förbättringsåtgärder. Med tanke på att lönegarantin är central för problematiken kommer det 

även att redogöras för hur denna fungerar. Därefter sker en beskrivning av den aktuella 

händelse gällande Ringduve Taxi angående lönegarantin de beviljades genom LFR:s bristande 

regelverk. I kapitel 3 redogörs det för LFS och det finländska saneringsförfarandet. Det som 

redogörs för i kapitlet är inledningsvis vad som regleras i LFS, det vill säga hur 

saneringsförfarandet inleds, krav för att det inte ska få inledas samt vad utredaren har för 

ansvar vid saneringsförfarandet. I kapitel 4 sker en analys utifrån de frågeställningar som 
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blivit ställda. I analysen sker en diskussion och jämförelse av den finska och svenska 

lagstiftningen, vilka likheter och skillnader som föreligger. I kapitel 5 kommer uppsatsens ena 

frågeställning att besvaras genom de slutsatser som går att dra efter gjord analys och 

jämförelse. Avslutningsvis i kapitel 6 sker det ett de lege ferenda-resonemang över hur LFR 

kan förbättras vid en potentiell reform för att förhindra att rekonstruktionsförfarandet, och i 

synnerhet lönegarantin, utnyttjas. 
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2. Företagsrekonstruktion i svensk insolvensrätt 

2.1 Insolvensrättens syfte och uppbyggnad 
För att efterlevnaden av civilrättsliga regler gällande betalningsskyldighet ska garanteras 

föreligger möjligheten, i sista hand, att den skyldiges (gäldenären) egendom genom exekutiva 

åtgärder (tvång) kan användas för att fordringsägaren (borgenär) ska bli tillgodosedd. När en 

gäldenär är insolvent, det vill säga att det kan antas att denne inte kan betala sina skulder i tid, 

anses det att alla borgenärer ska ges tillfälle att delta i exekutionen. Det är relevant då all 

gäldenärens egendom som kan ingå i förfarandet ska omfattas. Denna typ av förfarande kallas 

i Sverige för konkurs och regleras i konkurslagen (1987:672), KL. Inom insolvensrätten 

föreligger dock även andra insolvensrättsliga förfaranden som företagsrekonstruktion vilket 

regleras i LFR och skuldsanering som regleras i skuldsaneringslagen (2016:675), SksanL.50   

 

Den utveckling som skett av rekonstruktionsförfarandet kan sägas ha sin utgångspunkt ur tre 

olika perspektiv som kan appliceras på en insolvensrättslig lagstiftning. De tre olika 

perspektiven är det borgenärsinriktade, det samhällsinriktade och det gäldenärsinriktade 

perspektivet. I det borgenärsinriktade perspektivet ligger ett fokus på likhetsprincipen, det vill 

säga att lagstiftningen bygger på att borgenärerna ska få betalt på så lika villkor som möjligt 

när det förekommer ett flertal borgenärer. Det innebär att de erhåller en andel som står i 

proportion till deras fordran. Det samhällsinriktade perspektivet framhäver de fiskala 

intressena, sysselsättningsintresset och företagsamheten. Med andra ord är det primärt att 

rädda företagsamhet och arbetstillfällen. Detta perspektiv har under en längre tid fått en ökad 

betydelse då en konkurs, som resulterar i avveckling, medför arbetsmarknadsproblem. Det 

gäldenärsinriktade perspektivet tar sikte på bestämmelser som är tillfredsställande för 

gäldenären. För att en lag ska anses vara gäldenärsinriktad måste det finnas bestämmelser om 

betalningsanstånd, hur den fortsatta verksamheten ska finansieras och hur 

kontraktsförhållandet ter sig mellan gäldenär och borgenär där det främst gynnar 

gäldenären.51  

 

Insolvensrätten som en avgränsad juridisk disciplin, eller för all del som ämne, rymmer en 

ordnad juridisk hantering av situationer där det i någon form förekommer 

betalningssvårigheter. Inom disciplinen för insolvensrätt finns det således naturligt olika 

förfaranden vars avsikt är att verka preventivt, det vill säga att förfarandena är till för att 

undanröja hot om kommande insolvens. De förfaranden som ryms inom insolvensrätten kan 

både vara ingripande tvångsåtgärder men också åtgärder som sker på fri vilja. Av de tre 

nämnda insolvensförfarandena är dock konkursförfarandet det förfarande som dominerar i 

Sverige.52 

 

Det framgår varken i KL eller i dess förarbeten något konkret syfte med lagstiftningen. Men 

det huvudsakliga syftet med en konkurs är att tillgodose borgenärskollektivets intressen under 

samordnade former på ett förutsebart sett. Samt ansvara för att utfallet för borgenärerna 

maximeras.53  

 

Många näringsidkare som har försatts i konkurs har därefter fått leva med stora ”restskulder” 

och det kom att få samhällsekonomiska följder. Det blev en ökad kostnad för socialbidragen, 

                                                 
50 Mellqvist, M & Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 13 f. 
51 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 33 f. 
52 Mellqvist, M & Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 16. 
53 SOU 2010:2, s. 39 & Mellqvist, M & Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 25. 
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gäldenärer deklarerade inte de inkomster som tjänats vilket medförde skattebortfall. De som 

blev överskuldsatta kom också att falla för psykisk ohälsa. De såväl personliga och 

samhälleliga problemen där stora skulder ligger till grund förekommer idag som ett normalt 

inslag i samhället. Medvetenheten om dessa problem har dock ökat successivt. Därav 

tillkomsten av SksanL.54 Till skillnad från KL och LFR är rehabilitering syftet med 

skuldsanering, målet är human rehabilitering och medlet är skuldsanering. Tanken bakom 

möjligheten är att en gäldenär, som vill göra rätt men som inte har förutsättningarna för det, 

ska ges möjligheten till ett mer samhällsnyttigt liv.55 Institutet för skuldsanering är fristående 

från konkursinstitutet och institutet för företagsrekonstruktion (IFFR). Men när saken ställs på 

sin spets är skuldsanering underordnat konkurs. I de fall en gäldenärs ekonomi är så pass 

omfattande bör ett sådant problem lösas genom konkurs i första hand. Vidare ska ett påbörjat 

skuldsaneringsförfarande förklaras vilande om en gäldenär inom ramen för LFR begär att en 

förhandling om ackord ska inledas.56        

 

LFR har sin bakgrund i att man ville ha fler alternativa verktyg för att få en mer 

sammanhållen rekonstruktion av ett krisdrabbat företag och inte enbart använda sig av 

konkursförfarandet. Syftet med LFR är att ett krisdrabbat företag, som dock anses vara 

livsdugligt, ska kunna rekonstrueras trots att det föreligger tillfälliga betalningssvårigheter av 

dess skulder. Det finns en underliggande tanke att det kan vara av värde för samtliga parter att 

ha kvar företaget vid liv, det vill säga borgenärer, företaget självt och samhället. Till skillnad 

från konkursförfarandet, som snabbt vill avsluta konkursen och minimera förluster för 

borgenärerna, föreligger ett annat tidsperspektiv där rekonstruktionsförfarandet sträcker sig 

över en längre tid.57 Vad en företagsrekonstruktion är framgår av förarbetena till LFR där det 

beskrivs enligt följande att: 

 

”Företagsrekonstruktion är ett förfarande som syftar till att ge en näringsidkare 

som har betalningssvårigheter ett rådrum under vilket han kan vidta åtgärder för 

att förbättra sin rörelses resultat och möjlighet att förhandla med sina borgenärer 

om ett ackord.”58 

 

I förarbetena till lagen nämns det även flera anledningar till behovet av ett alternativt 

förfarande till konkurs. Den främsta anledningen är att det ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, även företagsekonomiskt, är av vikt att ett krisdrabbat företag i ett tidigt skede kan 

omstrukturera sin organisation för att åter få livskraft innan krisen slår över i att de hamnar på 

obestånd och därav ligger i riskzonen för konkurs. Med tanke på att en avveckling ökar risken 

för kapitalförstöring medförde detta ett behov av att rekonstruera företag innan det blev 

försent.59 

 

Inom de olika rättsområdena i Sverige förekommer det brottslighet i någon form och 

insolvensrätten är inte fritt från detta. För insolvensrättens del har det sedan länge funnits 

något som benämns ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet är ett fenomen med en 

lång historisk bakgrund vars innebörd är att på ett felaktigt sätt lägga beslag på ekonomiska 

medel. Hur omfattningen och formerna till brottsligheten tar sin skepnad kan tre faktorer 

sägas ha betydelse. Dessa tre faktorer är lagstiftningens utformning, näringslivets struktur och 

                                                 
54 Mellqvist, M & Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 322 f. 
55 Ibid, s. 324. 
56 Ibid, s. 325. 
57 Ibid, s. 294. 
58 Prop. 1995/96:5 s. 56. 
59 Ibid, s. 54 f. 
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samhällets attityd till staten. Fenomenet ekonomisk brottsligheten har således uppstått som ett 

resultat av nationalstaternas ekonomiska struktur, rättssystem och samhällsklimat. När staten 

vidtar åtgärder vilket medför kostnader för näringsidkare uppstår ett ekonomiskt incitament 

att kringgå bestämmelsen. Dessa incitament att kringgå de bestämmelser som staten ställer 

upp leder således till att den ekonomiska brottsligheten äventyrar välfärden i samhället på 

lång sikt.60  

 

2.2 Lagen om företagsrekonstruktion  
Som tidigare nämnts är det en förutsättning att näringsidkaren ska ha betalningssvårigheter för 

att ges möjligheten till företagsrekonstruktion. Det föreligger således ett krav på 

näringsidkarens illikviditet61 vid ansökan och det framgår av 1 kap. 1 § LFR som stadgar att: 

 

”En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i 

denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att 

rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).”  

 

Ett grundläggande krav för att kunna inleda en företagsrekonstruktion, förutom att det för en 

näringsidkare ska föreligga betalningssvårigheter, är att det måste vara en gäldenär som ryms 

inom beskrivningen för termen näringsidkare. Det förklaras i förarbetena att termen 

näringsidkare bör tolkas i vidsträckt mening, att var och en som yrkesmässigt bedriver 

verksamhet av ekonomisk art är de som omfattas.62 Med denna vidsträckta tolkning innebär 

det att LFR är tillämplig på både fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet av 

ekonomisk art.63 Att det föreligger en vidsträckt tolkning har dock inte hindrat lagstiftaren 

från att undanta vissa verksamheter från lagens tillämpningsområde. De verksamheter som 

undantas från LFR framgår av 1 kap. 3 § LFR. Bestämmelserna i LFR gäller inte för 

bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, 

värdepappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral. Vidare enligt paragrafens 

andra stycke gäller inte bestämmelserna för gäldenärer vars verksamhet staten, en kommun, 

ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har ett 

bestämmande inflytande. Det framgår även av det tredje och sista stycket i paragrafen att ett 

finansiellt institut och holding företag inte heller faller inom bestämmelserna i LFR. 

 

Det underlag som inkommer till tingsrätten är begränsad och kan inte prövas mer ingående. 

Trots detta är det viktigt att prövningen vid ansökan är så noggrann som möjligt.64 Vad som 

ska ingå i det underlag som gäldenären lämnar in vid ansökan om företagsrekonstruktion 

regleras i 2 kap. 3 § LFR. Lagstiftaren har ställt upp krav för vad en gäldenärs ansökan ska 

innehålla och kraven är fyra till antalet. För det första ska ansökan innehålla en kortfattad 

redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna. För det andra 

ska det finnas med en borgenärsförteckning. För det tredje ska en redogörelse för hur 

gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen finnas med och en uppgörelse 

nås med borgenärerna. För det fjärde ska ett förslag ges om lämplig rekonstruktör.  

 

                                                 
60 Jacobson, H., Magnusson, D., Romare, J., Sjögren, H & Thörn Berggren, I., Svart, grått, vitt: En lärobok om 

ekonomisk brottslighet, s. 11 ff. 
61 Med illikviditet avses att man saknar förmågan att omedelbart betala sina förfallna skulder. Se vidare prop. 

1995/96:5, s. 60.  
62 Prop. 1995/96:5, s. 171. 
63 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 41. 
64 Prop. 1995/96:5, s. 177. 
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Gällande framförallt den kortfattade redogörelsen av gäldenärens ekonomi och orsakerna till 

betalningssvårigheterna, som anges i paragrafens första punkt, framgår det enligt förarbetena 

att det endast krävs en kortfattad redogörelse och inte någon fullständig bouppteckning. Dock 

är det önskvärt och lämpligt att en gäldenärs ansökan kompletteras med exempelvis senaste 

årets bokslut eller andra sammanställningar gällande gäldenärens ekonomiska status.65  

 

Av 1 kap. 1 § LFR framgår det, som ovan angivet, att förutsättningen för att inleda en 

företagsrekonstruktion är att gäldenären ska ha betalningssvårigheter. Det föreligger 

emellertid ett ytterligare krav för att beslut om företagsrekonstruktion ska kunna meddelas. 

Enligt 2 kap. 6 § LFR framgår det att en förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion 

ska meddelas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att 

det inom kort inträder en sådan oförmåga. Vidare enligt andra stycket i samma paragraf 

stadgas det att ett beslut om företagsrekonstruktion inte får meddelas om det saknas skälig 

anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Det ska även nämnas 

att en ansökan av en borgenär endast får bifallas om gäldenären medgett ansökan enligt 

paragrafens tredje stycke. 

Trots de ytterligare krav som ställts upp från lagstiftaren för att domstolen ska ta beslut om 

företagsrekonstruktion kvarstår förutsättningen att gäldenären är illikvid. Det ska dock 

observeras att lagstiftaren inte ställt någon nedre ekonomisk gräns gällande gäldenärens 

solvens vilket innebär att gäldenären kan vara på obestånd vid tidpunkten för ansökan.66 

Vidare är regelns andra stycke till för att förhindra ett missbruk av förfarandet. Den prognos 

tingsrätten gör angående om en företagsrekonstruktion kan bli lyckad får således inte sakna 

anledning att syftet inte kan uppnås.67 Det kan exemplifieras med att det inte ska vara möjligt 

för en gäldenär att ansöka om företagsrekonstruktion i syfte att få till stånd ett 

betalningsanstånd, en sådan ansökan ska ogillas.68 Det bör emellertid framhållas att de 

beviskrav som ställts är tämligen låga enligt paragrafen. När beslut om företagsrekonstruktion 

ska beviljas eller nekas är den avgörande faktorn att möjligheten till rekonstruktion inte anses 

som utesluten.69 Att beviskravet enligt 2 kap. 6 § 2 st. LFR är lågt ställt kan visas genom ett 

beslut från Umeå tingsrätt där Björklöven AB ansökte om företagsrekonstruktion.70 

Tingsrätten nekade bolagets ansökan om företagsrekonstruktion och motiverade sitt beslut 

enligt följande: 

 

”Björklöven AB har inte förklarat vilka åtgärder som enligt bolaget krävs för att 

förbättra bolagets resultat, inte heller gett besked om hur borgenärerna skall 

tillgodoses. När det gäller frågan hur verksamheten i fortsättningen skall kunna 

finansieras, har Björklöven AB endast uppgett att det är en förutsättning för 

bolagets fortlevnad att dess finansiärer bidrar till att finansiera upp verksamheten 

ännu en gång. 

 

Tingsrätten anser mot bakgrund av ovanstående att Björklöven AB inte har 

presenterat någon realistisk plan som medför att det framstår som meningsfullt att 

påbörja företagsrekonstruktion. Eftersom det således saknas skälig anledning att 

anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås skall ansökan avslås.” 

                                                 
65 Prop. 1995/96:5, s. 177. 
66 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 65 f. 
67 Prop. 1995/96:5, s. 180. 
68 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 66. 
69 Prop. 1995/96:5, s. 180. 
70 Se Umeå tingsrätt, beslut 2010-03-30, mål Ä 822-10. 
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Tingsrättens beslut resulterade i att Björklöven AB, på egen begäran, försatte sig själva i 

konkurs.71 Björklöven AB:s konkursbeslut skulle dock komma att hävas av hovrätten. Den 

bedömning som låg till grund för hovrättens ändring av tingsrättens beslut var att Björklöven 

AB:s likviditet hade förbättrats avsevärt sedan tingsrättens beslut om konkurs. Det fick till 

följd att ett rekonstruktionsförfarande inleddes som också skulle visa sig bli framgångsrik.72 

Det ska även tilläggas att tiden från ansökan om företagsrekonstruktion till hävning av 

konkursbeslutet knappt var 2 månader. Samt att det endast krävdes viss tillförsel av pengar för 

att påvisa möjligheten till företagsrekonstruktion inte skulle anses som utesluten för att 

domstolen skulle ändra sin uppfattning. 

 

Rekonstruktionsförfarandet är ett förfarande som även involverar borgenärerna och deras 

fordringar vilket medför ett intresse för borgenärerna att ges möjlighet till insyn över 

förfarandet och påverka det.73 I de fall en företagsrekonstruktion beviljas framgår det av 2 

kap. 10 § LFR att rätten också ska utse en rekonstruktör. Finns det särskilda skäl är det 

möjligt att utse mer än en rekonstruktör. Det åvilar även rätten att bestämma en tidpunkt för 

ett borgenärssammanträde. Sammanträdet ska inträffa inom tre veckor från den dag beslut om 

företagsrekonstruktion togs enligt andra stycket i samma paragraf. 

 

Fristen på tre veckor är möjlig att ändra till en senare tid enligt förarbetena men det ska vara 

mycket starka skäl för att undgå huvudregeln. Det anges att om det är ett större bolag som 

ansöker om företagsrekonstruktion är det ett sådant starkt skäl som talar för att gå ifrån 

huvudregeln. Det ska också nämnas att det ligger på rekonstruktörens ansvar att sända ut 

kallelserna till borgenärssammanträdet vilket också framgår av 2 kap. 13 § LFR.74 

Borgenärssammanträdet är till för att de berörda borgenärerna ska ges tillfälle att yttra sig om 

rekonstruktionen bör fortsätta eller inte vilket regleras i 2 kap. 16 § LFR. Detta sammanträde 

är viktigt då det nämns i förarbetena att borgenärernas yttrande behövs för att förhindra ett 

missbruk från gäldenären, det vill säga att borgenärernas möjlighet att stoppa 

rekonstruktionen för att gäldenär misstänks använda det i ett annat syfte än vad det är avsett 

för. En borgenär kan exempelvis uttala sig om riktigheten gällande de uppgifter som lämnats 

in av gäldenären.75 En företagsrekonstruktion kan enligt ovan upphöra vid första 

borgenärssammanträdet. Men det föreligger dock bestämmelser som innebär att domstol kan 

fatta beslut om rekonstruktionens upphörande. Det framgår av 4 kap. 8 § LFR att domstolen, 

tre månader efter beslut om företagsrekonstruktion, ska besluta att rekonstruktionen ska 

upphöra, om det inte dessförinnan begärts att tiden ska förlängas. Vidare föreligger det 

ytterligare möjlighet för när domstol ska besluta att ett rekonstruktionsförfarande ska upphöra, 

vilket framgår av 4 kap. 7 § LFR. Ur paragrafen går det att utläsa för sex olika situationer när 

en företagsrekonstruktion ska upphöra. För det första ska rätten besluta att 

företagsrekonstruktionen ska upphöra om sådana åtgärder vidtagits att syftet med 

rekonstruktionen kan anses uppnått. För det andra om gäldenären begär det och ett beslut om 

ackordsförhandling inte har meddelats. För det tredje om gäldenären utan giltigt skäl uteblir 

från det första borgenärssammanträdet som nämns i 2 kap. 10 § 2 st. LFR. För det fjärde om 

rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med företagsrekonstruktionen inte kan 

antas bli uppnått. För det femte om det i annat fall finns särskilda skäl för att 

företagsrekonstruktionen bör upphöra. Noterbart är att det i fem av fallen är domstolen som 

tar beslut medan det i andra stycket framgår att en företagsrekonstruktion upphör, utan särskilt 

                                                 
71 Se Umeå tingsrätt, beslut 2010-04-21, mål K 1044-10. 
72 Se hovrätten för Övre Norrland, beslut 2010-05-24, mål Ö 427-10. 
73 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 111. 
74 Prop. 1995/96:5, s. 184. 
75 Ibid, s. 192. 
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beslut, om gäldenärsföretaget försätts i konkurs. Med tanke på att gäldenärsföretaget erhåller 

visst skydd mot säraktioner från borgenärs sida är det därav av vikt att förfarandet inte pågår 

under en längre tid än vad som är nödvändigt.76 Skyddet mot säraktioner framgår av 2 kap. 17 

§ LFR där det stadgas att det under företagsrekonstruktionen mot gäldenären inte får ske 

utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken. 

 

2.3 Rekonstruktörens ansvar  
Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om företagsrekonstruktion är det vanligt att 

gäldenären söker upp en advokat eller en ackordscentral för att få deras bedömning huruvida 

en rekonstruktion är möjlig eller inte. Det faller således naturligt att den advokat som 

gäldenären sökt sig till därmed föreslås som rekonstruktör.77 Det framgår av 2 kap. 3 & 10 §§ 

LFR, som ovan nämnt, att det vid ansökan om företagsrekonstruktion ska anges förslag på 

lämplig rekonstruktör och att domstol ska utse en rekonstruktör. Om det föreligger särskilda 

skäl är det möjligt för domstol att utse fler rekonstruktörer. Exempel på när särskilda skäl 

föreligger kan vara om gäldenärens verksamhet är omfattande och den ekonomiska 

ställningen är komplicerad.78 Det framgår av både 3 kap. 11 § LFR och förarbetena att 

rekonstruktören måste ha borgenärernas förtroende och således bör gäldenären kontakta de 

borgenärer som anses vara viktigast innan ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in.79 

Syftet med att utse och tillsätta en rekonstruktör har diskuterats i förarbetena där det nämns att 

den krisdrabbade gäldenären temporärt ska tillföras en särskild kompetens. Denna kompetens 

som rekonstruktören besitter ska utnyttjas för att avgöra både hur och om ett företag åter kan 

bli lönsamt.80 En företagsrekonstruktion kan genomföras både i sak och/eller finansiellt, det är 

rekonstruktören som avgör detta. En rekonstruktion i sak innebär att gäldenärens verksamhet 

ses över och därefter utför de förändringar som behöver göras för att åter få lönsamhet i 

verksamheten. Det kan exempelvis undersökas om det behövs förändringar gällande 

marknadsföring eller att ledningen kan behöva bytas ut. En finansiell rekonstruktion innebär 

att det mellan gäldenären och borgenärerna försöka nå en ekonomisk uppgörelse i form av 

offentligt eller frivilligt ackord.81 

 

Rekonstruktören har även till uppgift att upprätta en rekonstruktionsplan tillsammans med 

gäldenären vilket framgår av 2 kap. 12 § LFR och denna bör presenteras under det första 

borgenärssammanträdet. Det framgår inte av LFR att rekonstruktionsplanen behöver vara 

fullständig vid detta sammanträde. I förarbetena nämns det dock att rekonstruktionsplanen 

bör, vid första borgenärssammanträdet, finnas i en preliminär version. Dock kan den upprättas 

löpande under förfarandets gång. Vidare framgår det att innehållet i rekonstruktionsplanen 

inte är bestämd utan innehållet får anpassas från fall till fall. Rekonstruktionsplanen måste 

inte fastställas av domstol för att bli gällande.82 När en rekonstruktör åtar sig uppdraget att 

genomföra en företagsrekonstruktion ska denne inta en neutral ställning gentemot gäldenären 

och borgenärerna för att det inte ska föreligga misstanke om opartiskhet. Vidare bör en 

potentiell rekonstruktör inte åta sig uppdraget om det dels inte finns tillgång till en utvecklad 

                                                 
76 Hellners, T & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 245. 
77 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 87. 
78 Ibid. 
79 Prop. 1995/96:5, s. 178. 
80 Ibid, s. 114. 
81 Hellners, T & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar, s. 16 & Persson, A H & 

Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 88. 
82 Prop. 1995/96:5, s. 113. 
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kontorsorganisation inklusive ekonomifunktion dels om denne saknar erfarenhet av 

lönegaranti.83 

 

Angående rekonstruktörens skadeståndsansvar finns det inte i LFR några uttryckliga 

bestämmelser gällande skador som denne orsakar under sitt fullgörande av rekonstruktionen. 

De ansvarsbestämmelser som däremot finns reglerat avser skador som drabbar gäldenären och 

skador som rekonstruktör orsakar borgenär eller tredje man. Då det inte finns någon uttrycklig 

bestämmelse för rekonstruktörens skadeståndsansvar och att frågan inte har avgjorts i 

rättspraxis föreligger ett osäkert rättsläge. Det borde vara möjligt att tillämpa allmänna 

skadeståndsbestämmelser i de fall en rekonstruktör missbrukar sin ställning vilket resulterar i 

ekonomisk skada för någon part. Rekonstruktören bör således kunna hållas ansvarig om denne 

insett eller bort inse att ett särskilt beslut kunde medföra ekonomisk skada för någon part.84    

 

2.3.1 God advokatsed och god rekonstruktionssed 
Mot bakgrund av det som ovan nämnts angående rekonstruktörens ansvar och att det inte 

föreligger några uttryckliga skadeståndsbestämmelser, i LFR, är det av intresse att kort nämna 

god advokatsed och god rekonstruktionssed. Advokatsamfundet har upprättat vägledande 

regler om god advokatsed som ett ramverk för att upprätthålla advokaternas yrkesetik. Då det 

i regel är en advokat som åtar sig uppdraget som rekonstruktör framgår det av de vägledande 

reglerna vad dennes roll innebär. Advokatens roll innebär bland annat att en advokats främsta 

plikt är att mot klienten visa trohet och lojalitet. En advokat ska vidare agera som en 

oberoende rådgivare genom att företräda och tillvarata klientens intresse inom ramen för 

gällande rätt och god advokatsed. En advokat ska inte främja orätt. Gällande utförande av ett 

uppdrag som advokaten åtagit sig ska detta uppdrag utföras med omsorg, noggrannhet och 

tillbörlig skyndsamhet.85  

 

IFFR har upprättat riktlinjer avseende god rekonstruktionssed. Det framgår av riktlinjerna att 

en företagsrekonstruktion endast bör inledas under förutsättning att bolaget har en chans till 

överlevnad. Om en sådan möjlighet saknas ska företaget istället försättas i konkurs. Det 

framgår även att en rekonstruktör under förfarandets gång ska hålla sig löpande informerad 

om verksamheten i rekonstruktionsbolaget gällande frågan om en rekonstruktör inte fått 

korrekt och tillräcklig information. Rekonstruktörens roll innebär att denne i sitt uppdrag ska 

agera neutralt i förhållande till gäldenären och borgenärerna samt tillvarata bådas intressen.86 

 

2.4 Lagen om företagsrekonstruktions brister  
De förväntningar som LFR förde med sig vid dess tillkomst har inte kunnat mötas och LFR 

får således inte anses ha blivit någon succé. Anledningarna bakom den uteblivna succén är 

flera. En av anledningarna är att konkurslagen och dess konkursförfarande är ”för bra” även 

om det föreligger en önskan om att åstadkomma en rekonstruktion i någon form. Med det 

menas att det inarbetade konkursförfarandet i kombination med de skickliga 

konkursförvaltare som finns har kraven, som en hantering av krisdrabbade företag ställer, 

kunnat besvaras på ett tillfredsställande sätt. En annan tänkbar anledning är att LFR ansetts 

vara för ”svag” och med det menas att den inte tillhandahåller de verktyg som krävs för att 

reformera misskötta verksamheter på ett effektivt sätt. Vidare kan det tänkas att samordningen 

mellan KL och LFR inte är helt genomtänkt. Det har fört med sig vissa ”tröskeleffekter” 

                                                 
83 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 88 f. 
84 Ibid, s. 96 f. 
85 Advokatsamfundet, Vägledande regler om god advokatsed: med kommentar, sid 3 ff. 
86 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstuktion: i teori och praktik, s. 208 f. 
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mellan rekonstruktions- och konkursförfarandet vilket inneburit att det gett, ur ett 

insolvensrättsligt perspektiv, ett irrationellt incitament att välja det ena förfarandet framför det 

andra.87 Som ovan nämnt kan rekonstruktionsförfarandet ses som en svagare form av konkurs 

utifrån gäldenärens perspektiv vilket medför att en ansökan om rekonstruktion sker försent. 

Det innebär att företaget hinner ”förblöda” innan hjälpen sätts in. Det kan riktas ett missnöje 

mot tidsperspektivet som lagstiftaren ställt upp då, som tidigare nämnt, huvudregeln för en 

rekonstruktion är att den ska pågå under tre månader. Tre månader anses vara en tidsfrist som 

är för lång. LFR och KL skiljer sig markant materiellt sett genom att LFR är en ramlag utan 

något kraftfullt materiellt innehåll. Rekonstruktionsplanen som ska upprättas saknar 

preciserade lagregler om vad den ska innehålla. Då några preciserade lagregler saknas leder 

det till att rekonstruktionsförfaranden inleds som inte har förutsättningarna för att genomföras. 

Rekonstruktionsförfarandet är även en kostnadsfråga som anses vara för hög. Vid en 

rekonstruktion kan kostnaderna uppgå mellan 20 000 kr - 2 miljoner kronor och för 

exempelvis en småföretagare kan det vara kostnader som de inte klarar av. En ytterligare 

kostnadsfråga uppstår i samband med att rekonstruktioner vanligtvis misslyckas och leder till 

en konkurs vilket innebär en dubbel kostnad som borgenärerna är rädda för. Som ovan nämnt 

kan det vara problematiskt för småföretagare vilket också är en brist i lagen per se, det vill 

säga att den är i första hand är bäst lämpad för stora och medelstora företag. Konkurser i 

Sverige avser i regel mindre företag vilket innebär att LFR inte är helt tillfredsställande.88 

 

2.4.1 Entreprenörsutredningen 
Idag inleder företag företagsrekonstruktioner utan att det funnits fog för det.89 Om trenden för 

antalet lyckade rekonstruktioner inte vänder föreligger en risk att både gäldenärer och 

borgenärer fortsatt kommer att ha ett lågt förtroende för förfarandet och sannolikheten att 

användningen av förfarandet minskar är inte ett otroligt utfall.90 Vad som är att anse som en 

lyckad rekonstruktion har diskuterats och i undersökningar som gjorts har en definition vuxit 

fram. Denna definition av vad som är att anse som en lyckad rekonstruktion är att företaget 

lever kvar två år efter att rekonstruktionen påbörjades. Detta innebär att även om flera 

arbetstagare har mist sina jobb är det ändå att anse som en lyckad rekonstruktion då företaget 

kunnat undvika konkurs.91 Med tanke på att det förelegat ett lägre antal rekonstruktioner än 

vad lagstiftaren hade tänkt och att andelen lyckade rekonstruktioner i procent endast varit en 

bråkdel, har det i entreprenörsutredningen ställts upp förslag på förbättringsåtgärder till 

LFR.92 Nedan kommer utdrag från utredningen att göras för att nämna några förslag som 

anges. 

 

I utredningen framgår det att det kan behövas en reform av lagstiftningen som tar sikte på att 

antalet kvalificerade ansökningar måste öka. Detta får dock inte medföra att en större andel 

rekonstruktioner misslyckas då det är av vikt att bibehålla borgenärernas förtroende för 

förfarandet. De huvudsakliga förändringarna som föreslås i utredningen är bland annat att ge 

en ökad medvetenhet om förfarandet, att sänka kostnaderna, införa en reglering gällande 

                                                 
87 Mellqvist, M & Welamson, L., konkurs och annan insolvensrätt, s. 295 f. 
88 SOU 2010:2, s. 73 ff. & Persson, A H. & Karlsson-Tuula, M., Är lagen om företagsrekonstruktion en 

papperstiger?, s. 13 ff. 
89 Se Ringduve Taxi och SAAB exempelvis. 
90 Persson, A H & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, s. 67. 
91 SOU 2016:72 del 1, s. 141. 
92 Lagstiftaren hade uppskattat en siffra om ca 500 rekonstruktioner per år medan det i realiteten endast inletts 

knappa 200 st. i genomsnitt, mellan 2011-2014. Under åren 1996-2000 var det ca 23 % lyckade rekonstruktioner 

av antalet sökande och mellan 2008-2010 var det 26 % vilket är relativt lågt. Se vidare SOU 2016:72 del 1, s. 

139 & 142. 
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rekonstruktörens ansvar och stärka borgenärernas förtroende för förfarandet.93 Trots att 

möjligheten till företagsrekonstruktion funnits i över 20 år sedan tillkomsten av LFR är 

medvetenheten om detta låg och denna omedvetenhet måste ändras. Ett förslag är således att 

staten, genom myndigheterna, bör öka kunskapen och ge denna information till företagen. 

Den information som idag finns att tillgå hos myndigheterna94 är i regel uppstartande av ett 

företag, regelverk att följa under tiden företaget drivs och hur verksamheten avslutas. Men 

information om företagsrekonstruktion är knapphändig.95  

 

Kostnaderna är, som ovan nämnt, varierande för en företagsrekonstruktion och det är inte 

ovanligt att det kan resultera i höga sådana.96 För att kunna sänka de kostnader som ett 

rekonstruktionsförfarande för med sig har det bland annat i utredningen nämnts som förslag 

att koncentrera sig till färre domstolar. Detta skulle medföra att processen blir snabbare och 

mindre kostsam, för både borgenärer och gäldenärer, eftersom det skulle innebära en mer 

effektiv användning av resurser och kompetens. Vidare är rekonstruktörens ersättning en dyr 

post som bör vara obligatorisk för domstol att pröva huruvida den är skälig eller inte, då det 

för företag kan vara svårt att avgöra.97 Rekonstruktörens skadeståndsskyldighet är också något 

som har diskuterats. Ett skadeståndsansvar bör finnas reglerat i LFR gällande skador som 

rekonstruktören, vid fullgörande av sitt uppdrag, orsakat antingen genom uppsåt eller genom 

oaktsamhet mot borgenär eller gäldenär.98  

 

Borgenärerna är en stor del av en företagsrekonstruktion, då det är deras fordringar som sätts 

ned. Det är därför av stor betydelse att de har ett högt förtroende för 

rekonstruktionsförfarandet, vilket är en förutsättning för att fler rekonstruktioner ska lyckas. 

För att öka förtroendet hos borgenärerna, men även gäldenärerna, har utredningen föreslagit 

att det bör vara högre beviskrav för att få inleda en rekonstruktion. Eftersom förfarandet idag 

har dåligt rykte, med tanke på att många rekonstruktioner misslyckas, och anses ha låga 

beviskrav, vilket medfört att företag utan framtidsutsikter fått ansökan om rekonstruktion 

beviljad, menar utredningen att det bör vara en mer utförlig beskrivning som lämnas in vid 

ansökan. Det är idag möjligt att redan vid borgenärssammanträdet avsluta rekonstruktionen, 

men det är trots denna möjlighet relativt sällan som förfarandet stoppas här. Utredningen 

menar att om företagsrekonstruktioner hos företag som inte har någon framtidsutsikt stoppas i 

god tid innebär det att pengar från gäldenären och borgenären inte slösas bort i onödan. 

Ansökan bör således innehålla mer information för att domstolen ska ha bättre underlag vid 

beslutsfattandet. Ansökan ska också innehålla en likviditetsbudget för att visa om det 

ansökande företaget har likvida medel för att kunna driva verksamheten vidare, som 

huvudregel, de första tre månaderna.99 Som tidigare nämnt är det låga beviskrav för att lämna 

bifall gällande ansökan om företagsrekonstruktion.  Detta uppmärksammas i utredningen som 

framför att om det blir möjligt för domstolen att tidigt stoppa företag, som inte har 

förutsättningarna för det, från rekonstruktion skulle det kunna medföra att förtroendet för 

förfarandet ökar. Det bör alltså ställas ett högre beviskrav redan vid ansökan om 

rekonstruktion. Bedömningen, för att avslå ansökan om företagsrekonstruktion, bör grunda sig 

på om det saknas grundad anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktion kan 

komma att uppfyllas, inte skälig anledning som det är reglerat nu.100    

                                                 
93 SOU 2016:72 del 1, s. 143. 
94 Till exempel Bolagsverket och Skatteverket. 
95 SOU 2016:72 del 1, s. 144 f. 
96 Se avsnitt 2.4. 
97 SOU 2016:72 del 1, s. 146 f. 
98 Ibid, s. 150.  
99 Ibid, s. 153.  
100Ibid, s. 154.  
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Även rekonstruktionsplanen har fått bemöta kritik med tanke på dess bristande reglering och 

det har medfört att förbättringsåtgärder även har riktats hit. Det är både önskvärt och 

nödvändigt med en reglering gällande vad som ska ingå i rekonstruktionsplanen. Med tanke 

på att det varken i lag eller i förarbetena finns någon specifik bestämmelse gällande 

rekonstruktionsplanens innehåll är det, vid en eventuell reglering, viktigt att överväga vilka 

uppgifter som kan ha betydelse vid en rekonstruktion som bör ingå i planen. Samt om 

uppgifterna bör vara obligatoriska eller frivilliga.101 Angående de obligatoriska momenten har 

utredningen primärt ställt upp ett antal moment som bör ingå i rekonstruktionsplanen. Enligt 

utredningen bör det ingå ett ackordsförslag och en noggrann beskrivning av hur 

rekonstruktionen faktiskt ska genomföras. Det bör även ingå en redogörelse över de viktigare 

åtgärder som har vidtagits efter det att rekonstruktionsförfarandet inleddes, och som återstår 

att vidta, innan planen fastställs. En redogörelse över det krisdrabbade företagets verksamhet 

och analys av orsakerna som lett fram till dess ekonomiska situation. Avslutningsvis bör det 

även ingå en redogörelse för hur den fortsatta driften av företaget ska gå till samt hur den 

fortsatta verksamheten och rekonstruktionsplanen ska finansieras.102 En rekonstruktionsplan 

bör även innehålla frivilliga uppgifter och villkor. Vad som kan räknas som frivilliga 

uppgifter är till exempel personalreducering och ledningsfrågor. Frivilliga uppgifter är dock 

svårt att definiera mer detaljerat då de står i relation till gäldenären och dennes situation. 

Därav kan sådana uppgifter komma att se olika ut i det enskilda fallet.103 

 

2.5 Lönegaranti i företagsrekonstruktion 
Som inledningsvis nämnts finns det möjlighet att under ett rekonstruktionsförfarande erhålla 

lönegaranti och detta framgår av 1 § LGL. Den lagändring från 2005 som medförde att 

lönegarantin kunde utgå både under ett rekonstruktionsförfarande och ett konkursförfarande 

syftade till att man ville åstadkomma neutralitet mellan båda förfarandena.104 De fordringar 

som lönegarantin ersätter anges i 7 § 2 st. LGL. Där anges att vid en företagsrekonstruktion 

lämnas betalning enligt garantin för fordran på lön eller annan ersättning och på pension som 

skulle haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen, (1970:979), FRL, om 

arbetsgivaren istället hade försatts i konkurs. 

 

Vid utbetalning av lönegarantin i samband med företagsrekonstruktion är det länsstyrelsen 

som har denna uppgift vilket framgår av 22 § LGL. Trots att länsstyrelsen endast ansvarar för 

utbetalning av garantin har undersökning av anmälningar till myndigheten visat att den är i en 

utsatt position för kvalificerad välfärdsbrottslighet.105  Det framgår av 9 § LGL att det för 

varje arbetstagare maximalt kan betalas ut lön om fyra gånger det prisbasbelopp som enligt 2 

kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110), SFS, gäller för året då beslut om 

rekonstruktion fattats. Det ska även tilläggas att lönegarantin maximalt kan utgå för en tid om 

åtta anställningsmånader.106 Efter att rekonstruktionen är avslutad ska den utbetalade 

lönegarantin återbetalas av företaget till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska även meddela 

skatteverket om återbetalningen och skatteverket ska i sin tur bevaka statens krav på 

återbetalningen enligt 7 § lag om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter 

(2007:324), BorgL.107 

                                                 
101 SOU 2010:2, s. 286. 
102 Ibid, s. 287 ff. 
103 Ibid, s. 292 f. 
104 Prop. 2004/05:57, s. 1. 
105 SOU 2017:37, s. 234. 
106 Mogrell, N-B., Lönegarantilag (1992:497) kommentaren till 9 §, Karnov. 
107 Skatteverket, rättslig vägledning lönegaranti vid företagsrekonstruktion, 2019. 



19 

 

 

Lönegarantin är ett substitut för arbetsgivarens lönebetalningar, en säkerhet och ett 

uteslutande skydd för arbetstagare vilket innebär att det inte är fråga om statligt ekonomiskt 

stöd för företag. En återbetalningsskyldighet inträder därmed naturligt för arbetsgivaren.108 Då 

det vid företagsrekonstruktion föreliggande syftet är att verksamheten ska fortsätta, och 

undvika konkurs, föreligger därmed en utgångpunkt att arbetsgivaren ska ersätta staten för de 

medel som betalats ut via garantin, det vill säga betala regressfordringen.109 Det är 

länsstyrelsen som tar beslut angående återbetalning, men återbetalningen omfattar enbart den 

utbetalda delen av lönegarantin som inte omfattas av offentligt ackord.110 Vid beslut av 

återbetalning ska länsstyrelsen även uppmana arbetsgivaren att betala regressfordringen senast 

vid ett angivet datum för att en ansökan om indrivning inte ska göras, vilket framgår av 3 § 

indrivningsförordningen (1993:1229), IndrF. Om det förfallodatum som länsstyrelsen angett 

har passerat och arbetsgivaren inte betalat regressfordringen ska länsstyrelsen överlämna 

fordringen till Kronofogden för indrivning inom två månader enligt 13 § 

lönegarantiförordning (1992:501), LGF, och 4 § IndrF.      

 

2.6 Ringduve Taxi  
Tidigare i uppsatsen nämndes att Ringduve Taxi fått lönegaranti utbetalt felaktigt då 

förutsättningarna för rekonstruktionsförfarandet inte varit uppfyllda.111 Eftersom ett 

rekonstruktionsförfarande innebär en nedsättning av borgenärernas fordringar som ska betalas 

tillbaka förutsätter det att det krisdrabbade företaget har medel för att kunna betala tillbaka. 

Den ekonomiska ställning som Ringduve Taxi hade vid ansökan om företagsrekonstruktion 

var inte att anse som tillräcklig då deras kostnader översteg tillgångarna vilket är 

anmärkningsvärt att domstolen inte la märke till.112 I den första rekonstruktionsplanen som 

lämnades in påpekades det att kostnaderna som Ringduve Taxi hade var ohållbara och att de 

behövde åtgärda detta genom att bland annat minska på personalkostnaderna, därav ansökan 

om lönegaranti eftersom Ringduve Taxi inte kunde betala ut lönerna till de anställda.113 

 

Det var först vid det andra borgenärssammanträdet som borgenärerna yrkade att 

rekonstruktionsförfarandet skulle upphöra. Anledningen bakom rekonstruktionsförfarandets 

upphörande först vid det andra borgenärssammanträdet och inte det första berodde på dels att 

tingsrätten ska besluta om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte efter 3 månader enligt 4 

kap. 8 § LFR, som tidigare nämnt, dels för att borgenärerna, i synnerhet Skatteverket, yrkade 

att rekonstruktionen skulle upphöra.114  

 

Tingsrätten prövade frågan om rekonstruktionsförfarandet skulle upphöra då Skatteverket 

anförde att det saknades förutsättningar att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan 

uppnås, att det saknades samarbetsvilja gentemot staten som största borgenär och att den nya 

rekonstruktionsplanen inte lämnade mycket att önska.115  

 

Skatteverket gjorde klart att det saknades tillförlitlig finansiell information gällande bolaget 

då det inte fanns någon godkänd årsredovisning för 2017 och det fanns inte heller någon 

                                                 
108 Skatteverket, rättslig vägledning lönegaranti vid företagsrekonstruktion, 2019. 
109 Karlsson-Tuula, M, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 97 
110 Skatteverket, rättslig vägledning lönegaranti vid företagsrekonstruktion, 2019. 
111 Se avsnitt 1.2. 
112 Ystad tingsrätt, beslut 2018-12-06, mål Ä 2578-18. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid.  
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information om inkomståret 2017, då det inte redovisats för Skatteverket. Eftersom det 

saknades tillförlitlig finansiell information saknades även möjligheten att bedöma bolagets 

betalningsförmåga under rekonstruktionen. Det ska tilläggas att lönegarantin som betalats ut 

fram till detta borgenärssammanträde uppgått till 5 238 041 kr.116 

 

Tingsrätten beslutade att förutsättningarna för en fortsatt företagsrekonstruktion inte förelåg 

och att förfarandet således skulle skrivas av och upphöra. Tingsrätten motiverade sitt beslut 

genom hänvisning till 4 kap. 7 § LFR och till förarbetena angående syftet med en 

företagsrekonstruktion. Vidare ansåg tingsrätten att syftet med företagsrekonstruktionen inte 

kunde antas bli uppnått med hänsyn till Skatteverket som störst borgenär.117  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Ystad tingsrätt, beslut 2018-12-06, mål Ä 2578-18.  
117 Ibid.  
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3. Företagssanering i finländsk insolvensrätt 

3.1 Översikt  
År 1992 gavs ett förslag om att stifta en lag om företagssanering genom en proposition. 

Förslaget skulle sedan komma att bli LFS och trädde i kraft 1993 och är motsvarande LFR. 

Det framgår av propositionen till LFS att syftet med lagförslaget var att skapa rättsliga 

förutsättningar för sanering av företag som ansågs fortsatt vara livsdugliga och således kunna 

undvika onödiga konkurser. En ansökan lämnas, även i Finland, in till domstolen som sedan 

tar beslut om att bevilja eller neka ett förfarande av företagssanering för ett krisdrabbat 

företag. Av propositionen framgår det vidare att krisdrabbade företag på ett ändamålsenligt 

sätt ska kunna använda sig av ett sanerings- eller konkursförfarande. Skillnaden de emellan är 

att saneringsförfarandet syftar till att trygga och förbättra förutsättningarna för en livsduglig 

verksamhet medan konkursförfarandet syftar till att lägga ned en verksamhet.118  

 

Sedan LFS tillkomst år 1993 har det under årens förlopp skett vissa förändringar. Den reform 

som inträffade 2007 medförde bland annat möjligheten till kvittning under 

saneringsförfarandet, att åtgärder vidtogs för att prövningen av ansökningarna skulle kunna 

ske snabbare och mer effektivt.119 En viktig förändring som inträffade i samband med 

reformen från 2007 var antalet behöriga tingsrätter. Innan lagändringen 2007 var det 19 st. 

behöriga tingsrätter som tog emot ansökningar gällande företagssanering, men trots detta var 

antalet ansökningar relativt lågt hos flertalet av domstolarna.120 Mot den bakgrunden föreslogs 

det att minska antalet behöriga tingsrätter för att trygga sakkännedomen kring 

saneringsförfarandet då antalet ärenden per domstol skulle öka. En ytterligare motivering för 

att reducera antalet tingsrätter var att effektivisera behandlingen av ärendena och att mer 

enhetliga lösningar skulle nås.121 Antalet behöriga tingsrätter är i dagsläget 9 st. och vilka det 

är framgår av 10 kap. 67 § LFS. 

 

3.2 Lagen om företagssanering 
För att kunna inleda en företagssanering krävs det att en näringsidkare, vars 

näringsverksamhet är livsduglig, befinner sig i ekonomiska svårigheter enligt 1 kap. 1 § LFS. 

Det är möjligt för en gäldenär, en borgenär, en sannolik borgenär eller av flera borgenärer 

tillsammans mot gäldenären att lämna en ansökan för att kunna inleda ett 

saneringsförfarande.122 Förutsättningarna för att kunna inleda en företagssanering regleras i 2 

kap. 6 § LFS och förfarandet kan inledas på fyra olika sätt. För det första kan minst två 

borgenärer, som inte är närstående till gäldenären, vars sammanlagda fordringar motsvarar 

minst en femtedel av gäldenärens skulder tillsammans med gäldenären lämna in en ansökan. 

För det andra kan förfarandet inledas om gäldenären hotas av insolvens. För det tredje om 

gäldenären är insolvent och något annat inte följer av 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. LFS. Det framgår 

även av paragrafens andra stycke att saneringsförfarandet kan inledas om det på grund av 

hotande insolvens efter ansökan av en borgenär, eller sannolik borgenär, endast om det är 

nödvändigt för att ett avsevärt ekonomiskt intresse som sökanden har skall kunna tryggas.  

 

  

                                                 
118 RP 182/1992 rd s. 1. 
119 Hellström, E., Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt: en jämförande rapport, s. 96. 
120 RP 152/2006 rd, s. 27 f. 
121 Ibid, s. 43 f. 
122 Hellström, E., Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt: en jämförande rapport, s. 96. 
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Förutsättningarna som nämns i 2 kap. 6 § LFS har diskuterats i förarbetena. Vid en sådan 

situation som nämns i 2 kap. 6 § 1 p. LFS, att minst två borgenärer vilkas sammanlagda 

fordringar motsvarar minst en femtedel av gäldenärens skulder lämnar in ansökan tillsammans 

med gäldenären, krävs ingen utredning gällande gäldenärens ekonomiska ställning. Vidare är 

det möjligt att inleda en företagssanering om antalet borgenärer motsvarande 

fordringsbeloppet förordar gäldenärens ansökan. Borgenärernas meddelande om att de 

förordar ett saneringsförfarande anses vara en garanti, likt den gemensamma ansökan, för att 

undvika ett missbruk av förfarandet.123 I paragrafens andra stycke nämns hotande insolvens. 

För att avgöra om hotande insolvens föreligger görs en bedömning enligt en prognos där 

tidsperspektivet kan komma att variera beroende på säkerheten. För att saneringsförfarandet 

ska anses vara nödvändig krävs dels att ett faktiskt behov föreligger dels ett intresse från 

borgenären att gäldenärens betalningsförmåga bevaras.124  

 

Vilka som omfattas och vilka som undantas av saneringsförfarandet framgår av 1 kap. 2 § 

LFS. De som omfattas av saneringsförfarandet är enskilda näringsidkare, öppna bolag, 

kommanditbolag, aktiebolag, andelsbolag och bostadsaktiebolag samt föreningar och stiftelser 

som bedriver ekonomisk verksamhet. Vidare i paragrafen stadgas det även att den som utövar 

yrke eller idkar gårdsbruk eller fisk anses vara en näringsidkare enligt LFS. Enligt 1 kap. 2 § 2 

st. LFS framgår det vilka som inte omfattas av saneringsförfarandet. De som inte kan använda 

sig av saneringsförfarandet är bland annat kreditinstitut, försäkrings- och pensionsanstalter, 

bolag, andelsbolag eller stiftelser i likvidation.    

 

Trots att det föreligger någon inledandegrund enligt ovan har LFS, likt LFR, också en 

bestämmelse för när förfarandet inte får inledas och det regleras i 2 kap. 7 § LFS.125 

Lagstiftaren har i paragrafen ställt upp ett antal hinder för när en företagssanering inte får 

inledas. För det första kan ett förfarande inte inledas om gäldenären är insolvent och det är 

sannolikt att insolvensen inte kan undanröjas med hjälp av saneringsprogrammet eller att ny 

insolvens kan förhindras endast efter kort tid. För det andra kan ett förfarande inte inledas om 

det är sannolikt att gäldenärens tillgångar inte räcker till för att täcka kostnaderna för 

saneringsförfarandet och ingen annan har förbundit sig att svara för dessa kostnader. För det 

tredje kan ett förfarande inte inledas om det är sannolikt att gäldenären inte förmår att betala 

skulder som uppkommer efter att förfarandet inletts. För det fjärde kan ett förfarande inte 

inledas om det finns grundad anledning att anta att det huvudsakliga syftet med ansökan är att 

förhindra borgenärens indrivningsåtgärder eller att på något annat sätt kränka borgenärens 

eller gäldenärens rättigheter. För det femte kan ett förfarande inte inledas om det finns 

grundad anledning att anta att det inte finns förutsättningar för att få till stånd eller fastställa 

ett saneringsprogram. För det sjätte kan ett förfarande inte inledas om gäldenärens bokföring 

är behäftad med väsentliga fel eller brister, utom om det kan visas att bokföringen utan 

svårigheter kan försättas i behörigt och tillförlitligt skick. 

 

Lagstiftaren har ställt upp tre ytterligare hinder utöver de sex som ovan nämnts och det kan 

utläsas av 2 kap. 7 § 2 st. LFS. Det framgår där att ett saneringsförfarande inte heller får 

inledas om det inte finns särskilda motskäl som talar mot detta. För det första kan ett 

förfarande inte inledas om gäldenären eller någon för hans räkning i den verksamhet som 

saneringsförfarandet gäller har gjort sig skyldig till ett gäldenärsbrott som avses i 39 kap. 1–3 

eller 6 § i strafflagen (39/1889) eller ett bokföringsbrott eller ett grovt bokföringsbrott eller är 

åtalad för ett sådant brott eller om det finns grundad anledning att misstänka att han gjort sig 

                                                 
123 RP 152/2006 rd s. 52. 
124 RP 182/1992 rd s. 23. 
125 Hellström, E., Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt: en jämförande rapport, s. 97. 

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039
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skyldig till ett sådant brott. För det andra kan ett förfarande inte inledas om gäldenären, en 

personligt ansvarig bolagsman i gäldenärsbolaget eller någon som hör till gäldenärsbolagets 

ledning i den verksamhet som saneringsförfarandet gäller har brutit mot ett näringsförbud 

eller är åtalad för ett sådant brott eller om det finns grundad anledning att misstänka att han 

gjort sig skyldig till ett sådant brott. För det tredje kan ett förfarande inte inledas om 

gäldenären, en personligt ansvarig bolagsman i gäldenärsbolaget eller någon som hör till 

gäldenärsbolagets ledning har gjort sig skyldig till eller det finns grundad anledning att 

misstänka att han gjort sig skyldig till ett förfarande för vilket han kan meddelas 

näringsförbud. Det ska även nämnas att om det föreligger en av de omständigheter som nyss 

redogjorts för efter det att förfarandet har inletts, kan det på yrkande av en utredare som avses 

i 3 kap. 8 § LFS eller på yrkande av en borgenär eller gäldenären bestämmas att förfarandet 

skall upphöra. Om det dock föreligger en möjlighet att en väsentlig del av verksamheten kan 

överlåtas kan förfarandet fortgå. 

 

Det ska nämnas att det centrala inom en företagssanering är att alla borgenärer ska omfattas 

av saneringsförfarandet. Under förfarandet är gäldenären skyddad mot exekutiva åtgärder.126 

 

3.3 Utredarens ansvar 
När domstol tagit ett beslut om att bevilja ett krisdrabbat företag att inleda en företagssanering 

ska det utses en utredare. En utredare kan utses genom att borgenär lämnar ett förslag, men 

om det förslag som borgenären lämnar inte beviljas är det istället domstolen själv som utser 

en utredare.127 Utredaren intar en central och viktig ställning i förfarandet. De uppgifter som 

åvilar utredaren är att denne övervaka processens gång, vara delaktig i beslutsfattandet som 

angår gäldenärens verksamhet, huvudansvarig för upprättande av förslag till 

saneringsprogrammet samt diverse administrativa uppgifter. Vidare ska utredaren fungera 

som en bevakare av borgenärernas intresse då gäldenären, under förfarandet, inte förlorat sin 

rätt att råda över egendomen. Gäldenären har inte heller förlorat sin rätt att fatta beslut i 

ärenden som hör till normal affärsverksamhet. Utredaren ska även vara oberoende av 

gäldenären. Det innebär att en person vars förhållande inte kan anses vara neutralt till 

gäldenären kan därmed inte utses till utredare. Detta för att undvika att opartiskheten 

äventyras. Med tanke på utredarens uppgifter är det även av vikt att utredaren har åtnjutit 

borgenärskollektivets förtroende. Utredaren ska under förfarandet uppträda opartiskt i 

förhållande till de olika borgenärerna och även här ska utredaren ha en neutral roll i relation 

till borgenärerna för att opartiskheten inte ska äventyras.128  

 

Det framgår även av 3 kap. 8 § LFS att en utredare ska utses av rätten för att syftet med 

företagssanering ska kunna uppnås och att utredaren ska bevaka borgenärernas intresse samt 

vilka uppgifter en utredare ska lösa, som ovan angett. Enligt den finska lagstiftningen intar 

utredaren en position som borgenärernas företrädare, men också det allmännas då det även är 

utredarens uppgift att undersöka gäldenärens tidigare verksamhet. När en företagssanering ska 

genomföras ska det läggas fram ett saneringsprogram för omröstning bland borgenärerna. Det 

är inte gäldenären som lägger fram detta förslag, utan det åvilar utredaren. I detta avseende 

skiljer sig den finska lagstiftningen mot den svenska.129  

 

                                                 
126 Hellström, E., Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt: en jämförande rapport, s. 95. 
127 RP 152/2006 rd s. 20. 
128 RP 182/1992 rd s. 35. 
129 Hellström, E., Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt: en jämförande rapport, s. 164. 
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Saneringsprogrammet som ska upprättas av utredaren är en central uppgift och det regleras i 7 

kap. LFS. Det framgår av 7 kap. 39 § LFS att ett saneringsprogram ska innehålla en utredning 

enligt 7 kap. 41 § LFS om gäldenärens ekonomiska ställning och andra omständigheter som 

inverkar på saneringen. Samt bestämmelser enligt 7 kap. 42 § LFS om åtgärder och 

arrangemang som gäller gäldenärens och borgenärernas ställning och som syftar till att 

fortsätta, ändra eller avsluta verksamheten. Av programmet ska det även i enlighet med 8 kap. 

51 § LFS framgå borgenärernas indelning i grupper samt avsaknad av rösträtt enligt 8 kap. 52 

§ LFS. 

 

I 7 kap. 41 § LFS har lagstiftaren specificerat vad ett saneringsprogram ska innehålla.130 

Lagstiftaren har valt att ställa upp flertalet punkter över vad som ska ingå i den specificerade 

utredningen. För det första ska det ingå en specificerad utredning om gäldenärens tillgångar, 

skulder och andra förbindelser samt säkerheter för skulder. För det andra ska det ingå en 

specificerad utredning om verksamheten efter att förfarandet har inletts samt resultatet. För 

det tredje ska det ingå en specificerad utredning om sådana förändringar i gäldenärens 

organisation eller i övriga verksamhetsförutsättningar som skett efter att förfarandet har 

inletts. För det fjärde ska det ingå en specificerad utredning om krediter som tagits efter att 

förfarandet har inletts, deras säkerheter och ingångna förbindelser. För det femte ska det ingå 

en specificerad utredning om sådana nära förhållanden mellan borgenärerna och gäldenären 

som avses i 3 § lagen om återvinning till konkursbo. För det sjätte ska det ingå en specificerad 

utredning om resultaten av granskningar av gäldenärens verksamhet samt om åtgärder eller 

misstankar angående gäldenärsbrott, bokföringsbrott eller andra straffbara handlingar med 

anknytning till företagsverksamheten som gäldenären har gjort sig skyldig till. Samt om 

åtgärder, iakttagelser eller misstankar som gäller återvinningsgrunderna. För det sjunde ska 

det ingå en specificerad utredning om hur gäldenärens ekonomiska ställning och 

verksamhetsförutsättningar samt borgenärernas ställning kan väntas bli utan program och med 

hjälp av ett program. För det åttonde ska det ingå en specificerad utredning om huruvida 

gäldenären har fullgjort sin skyldighet enligt 3 kap. 13 § LFS att lämna uppgifter och 

samarbeta. För det nionde ska det ingå en specificerad utredning om andra omständigheter 

som gäller gäldenären eller hans verksamhet som är av betydelse för bedömningen av 

saneringsprogrammet och av förutsättningarna för att genomföra det, så som gäldenärens 

beredskap att fortsätta verksamheten på det sätt som förutsätts i saneringsprogrammet och 

med de ändringar som ingår i det samt att vidta andra åtgärder enligt programmet. 

 

I saneringsprogrammet ska också de åtgärder och arrangemang som syftar till sanering av det 

krisdrabbade företaget individualiseras enligt 7 kap. 42 § LFS. I programmet ska det bland 

annat bestämmas om avsikten är att gäldenärens verksamhet ska fortsätta och i vilken 

omfattning samt därmed eventuellt sammanhängande förändringar i företagsformen, 

bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet eller i företagets organisation. Det ska även 

bestämmas om åtgärder och arrangemang som gäller gäldenärens tillgångar, så som att 

tillgångarna förblir hos gäldenären, realisering eller överlåtelse av dem, realiserings- eller 

överlåtelsesättet samt intäkter som härvid influtit eller beräknas inflyta. Vidare ska det 

bestämmas om arrangemang som gäller personalen. Även regleringar som gäller 

saneringsskulder samt betalning av tilläggsprestationer. Det ska dessutom bestämmas om 

vederlag eller någon annan ersättning som för en arbetsprestation betalas till gäldenären, en 

bolagsman eller aktieägare i gäldenärsbolaget eller till någon närstående till dem eller 

grunderna för ersättningen. Slutligen ska det bestämmas om finansieringen och uppföljningen 

av programmet.  

                                                 
130 Till skillnad från LFR vars innehåll inte är bestämt utan får bedömas från fall till fall. Se avsnitt 2.3. 
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Ett förslag till saneringsprogrammet ska ges in till rätten efter en av rätten utsatt tid, som inte 

får vara längre än än 4 månader. Förutsättningarna för att saneringsprogrammet ska bli giltigt 

krävs, förutom det som ovan nämnts, att saneringsprogrammet efter omröstning antas av 

borgenärerna och sedan blir fastställt av rätten. Hur majoritet bedöms vid omröstningen bland 

borgenärerna finns reglerat i 8 kap. LFS. Det förslag om saneringsprogram som lagts fram 

sänder domstolen sedan ut till de parter som är berörda och kallar till sammanträde där det 

finns möjlighet för invändningar mot de fordringar som tagits upp i saneringsprogrammet. 

Om det uppstår invändningar vid sammanträdet handläggs dessa och rätten avgör sedan 

saken.131 När rätten fattat beslut om saneringsprogrammet ska utredaren meddela de berörda 

parterna enligt 10 kap. 77 § LFS.  

 

I samband med de uppgifter som åligger utredaren, som ovan nämnt, regleras det i 14 kap. 

LFS skadeståndsbestämmelser där 14 kap. 94 § LFS behandlar utredarens 

ersättningsskyldighet. Det framgår av 14 kap. 94 § LFS att utredaren är skyldig att ersätta 

skada som denne i sitt uppdrag genom fel eller försummelse har vållat gäldenären, en 

borgenär, en borgensman eller den som ställt säkerhet. Som arbetsgivare svarar utredaren för 

skada som vållats ovannämnda personer så som stadgas i 3 kap. skadeståndslagen. Det 

framgår av paragrafens andra stycke att vad som sägs i paragrafens första stycke gäller på 

motsvarande sätt ersättningsskyldigheten för en medlem i borgenärsdelegationen. Av 

paragrafens första stycke går det att utläsa att utredarens skadeståndsansvar grundar sig i att 

utredaren agerat vållande.132 

  

Med tanke på att utredaren har fler olika uppgifter som förutsätter både juridisk och 

ekonomisk kompetens föreligger möjligheten att utse flera utredare för att dela upp 

uppgifterna dem sinsemellan. Denna möjlighet är särskilt viktig när det gäller större företag 

då det kan vara svårt för en ensam utredare, det är då motiverat att förordna fler än en utredare 

för att företagssaneringen sköts på ett behörigt sätt. Att flera utredare utses anses även kunna 

bidra till borgenärernas förtroende.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 SOU 2016:72 del 2, s. 125 f. 
132 RP 182/1992 rd s. 113. 
133 Ibid, s. 36. 
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4. Analys/jämförelse  

4.1 Hur skiljer sig lagen om företagsrekonstruktion jämfört med 

lagen om företagssanering? 
 

4.1.1 Syftet och lagarnas uppbyggnad 

Under uppsatsens gång har jag kunnat se ett antal likheter och skillnader mellan den svenska 

och finländska insolvensrättsliga lagstiftningen där föremålet varit rekonstruktion av företag. 

Båda förfarandena syftar till att livsdugliga företag som är i en ekonomisk kris ska kunna 

rekonstrueras för att åter bli lönsamma och därmed undvika onödiga konkurser.134 Vidare 

anger lagarna hur respektive förfarande ska gå till och vem som är behörig att göra vad samt 

vilka skyldigheter som åvilar respektive part. Det mönster som lagarna följer ger enligt mig en 

god helhetsbild över hur en företagsrekonstruktion respektive företagssanering går till men 

där LFS är mer detaljerad än vad LFR är. En viktig likhet mellan förfarandena är den rättighet 

och skyldighet som finns gällande exekutiva åtgärder. Som tidigare nämnt är gäldenären 

skyddad av exekutiva åtgärder under förfarandet.135 I förhållande till syftet är en sådan 

rättighet som bestämmelsen medför en högst väsentlig sådan som gör det möjligt att utföra 

förfarandet. Om respektive lagstiftning inte hade haft en sådan bestämmelse hade det enligt 

min mening inte varit möjligt att genomföra en rekonstruktion eller sanering eftersom det 

hade varit möjligt för en borgenär att utföra exekutiva åtgärder under förfarandet. I det fall en 

borgenär hade kunnat utföra exekutiva åtgärder under en rekonstruktion eller företagssanering 

skulle det enligt min mening inte vara möjligt att uppnå syftet med förfarandena. Eftersom 

förfarandena finns för att åter få lönsamhet i livsdugliga verksamheter skulle en bestämmelse 

som ger en borgenär möjlighet att utföra exekutiva åtgärder stå i strid mot syftet med 

respektive förfarande.   

 

4.1.2 Rekonstruktionsplan/saneringsprogram 
När en företagsrekonstruktion eller en företagssanering ska genomföras är det centralt och av 

stor betydelse att rekonstruktionsplanen resp. saneringsprogrammet är upprättat med omsorg 

och noggrannhet för att nå ett lyckat resultat.136 Det föreligger således en likhet i att båda 

förfarandena kräver att rekonstruktören resp. utredaren ställer upp en tänkt plan över hur 

förfarandet är tänkt att gå till och hur det krisdrabbade företaget sedan ska fortsätta vara 

livsdugligt efter förfarandets slut. En rekonstruktionsplan ska upprättas av rekonstruktören 

tillsammans med gäldenären och således kan detta förhållande jämföras med att 

rekonstruktören i detta avseende kan liknas med en rådgivare. Eftersom rekonstruktören ska 

hjälpa det krisdrabbade företaget med sin särskilda kompetens och upprätta 

rekonstruktionsplanen tillsammans med gäldenären är det inte otänkbart att se 

rekonstruktörens roll som en rådgivare. Detta synsätt på rekonstruktörens roll som rådgivare 

kan vidare styrkas genom att det dels föreligger en möjlighet att löpande genom förfarandets 

gång upprätta rekonstruktionsplanen dels att den inte måste fastställas av domstol. Det innebär 

att rekonstruktören i samråd med gäldenären kan ändra om planen för att det ska passa det 

krisdrabbade företagets situation under förfarandets gång. Rekonstruktionsplanen har ingen 

bestämmelse för vad den ska innehålla och det framgår av förarbetena att innehållet får 

anpassas från fall till fall. Detta innebär en osäkerhet enligt mig. Eftersom borgenärerna är en 

viktig del vid genomförandet av en rekonstruktion då rekonstruktören dels ska inta en neutral 

                                                 
134 Se avsnitt 1.1. 
135 Se avsnitt 2.2 och 3.2. 
136 Se avsnitt 2.3 & 3.3. 
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ställning gentemot dessa (även gäldenären) dels ska ha borgenärernas förtroende. Det blir 

enligt min mening svårt för en rekonstruktör att förhålla sig neutral och ha borgenärernas 

förtroende fullt ut när lagstiftningen ger upphov till det motsatta. Eftersom lagstiftningen inte 

ställer upp krav eller kriterier för vad som ska ingå i rekonstruktionsplanen talar det för att 

förfarandet ur ett borgenärsperspektiv får anses som osäkert. Det är borgenärernas fordringar 

som behandlas och om de godkänner ett förfarande under första borgenärssammanträdandet är 

det inte säkert att den planen de godkände är den som kommer bestå förfarandet ut. Den 

preliminära rekonstruktionsplan som tas upp under det första borgenärssammanträdandet är 

troligtvis den som kommer att användas under förfarandets gång. Men möjligheten för 

rekonstruktören att ändra planen efter att borgenärerna lämnat deras godkännande är genom 

lagstiftningens brist möjlig. Det innebär enligt mig att det är svårt att tala för att 

rekonstruktören kan hålla sig neutral i detta hänseende och även svårt att uppfylla kriteriet om 

att erhålla borgenärernas förtroende då planen kan ändras, eftersom det inte finns några klara 

kriterier för vad som ska finnas med. Samt att rekonstruktionsplanen inte heller behöver 

fastställas.  

 

Trots likheten i att båda förfarandena ställer krav på att det ska upprättas ett dokument över 

hur förfarandet ska gå till är LFS mer tillfredsställande på denna punkt. Till skillnad från 

rekonstruktören som kan ses som en rådgivare till gäldenären kan istället utredaren ses som 

mer självständig. Utredaren ska likt rekonstruktören inta en neutral position gentemot berörda 

parter och bevaka borgenärernas intresse. Utredaren kan ses som borgenärernas företrädare då 

utredaren agerar mer självständigt i jämförelse med rekonstruktören.137 Detta märks väl när 

det gäller saneringsprogrammet eftersom utredaren själv lägger fram förslaget för hur 

förfarandet ska gå till som borgenärerna sedan får tillfälle att yttra sig över. Det föreligger 

således inget samråd mellan gäldenären och utredaren vid framkallandet av 

saneringsprogrammet. Vidare skiljer sig saneringsprogrammet på så vis att det finns reglerat i 

7 kap. 39 § LFS vad ett saneringsprogram ska innehålla med hänvisning till 7 kap. 41-42 §§ 

LFS som reglerar på ett specificerat sätt vad innehållet ska bestå av. Lagstiftaren till LFS har 

därmed ställt upp ett antal kriterier över vad som ska ingå i saneringsprogrammet som 

borgenärerna sedan ska ta ställning till och domstolen slutligen ska fastställa. De skillnader 

mellan saneringsprogrammet och rekonstruktionsplanen där saneringsprogrammet detaljerat 

har lagstiftat vad som ska ingå samt att saneringsprogrammet ska fastställas av domstol, efter 

att borgenärerna fått yttra sig, är enligt mig fler åtgärder som talar för att uppnå det förtroende 

hos borgenärerna som utredaren ska ha. Eftersom saneringsprogrammet blir fastställt av 

domstol är det således det saneringsprogram som utredaren utgår ifrån vilket jag anser blir en 

säkerhet i sig för borgenärerna, till skillnad från rekonstruktionsplanen som inte behöver 

fastställas och kan upprättas under förfarandets gång.  

 

Kravet på att en detaljerad plan över saneringsförfarande ska lämnas till domstolen inom 4 

månader anser jag är rimligt. Det innebär att utredaren kan sammanställa det krisdrabbade 

företagets situation på ett tillförlitligt sätt och lämna en fullgod redogörelse för hur det 

tilltänkta saneringsförfarandet ska gå till. Rekonstruktören bör emellertid ha upprättat en 

preliminär rekonstruktionsplan som redovisas efter tre veckor på det första 

borgenärssammanträdet. Att en rekonstruktör på 3 veckor ska få ett grepp om det 

krisdrabbade företagets situation anser jag är orimligt i jämförelse med LFS krav på 4 

månader. Det är även det underlag som borgenärerna har att tillgå för att avgöra om 

rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. När beslut om rekonstruktion beviljats ska ett 

ytterligare borgenärssammanträde hållas efter 3 månader för att beslut om rekonstruktionen 

                                                 
137 Se avsnitt 3.3. 
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ska fortsätta eller inte. Enligt mig är det detta möte som är rimligt för rekonstruktören att 

lämna ett fullständigt underlag för företagets situation till borgenärer och domstol. Jag anser 

att det är detta sammanträde som bör vara det första borgenärssammanträdet eftersom 

rekonstruktören har fått den information som är nödvändig att lägga fram inför borgenärerna 

och även domstol. I fallet med Ringduve Taxi var det under detta senare 

borgenärssammanträdet som både rätten och borgenärerna ansåg att syftet med 

rekonstruktionen inte kunde antas att det skulle nås.138 Att de kunde föra en sådan 

argumentation 3 månader senare och inte 3 veckor efter beslut om beviljad rekonstruktion är 

uppenbar eftersom det fanns mer information att tillgå. Om LFR ställer upp liknande krav för 

rekonstruktionsplanen, som LFS har gällande utredningsprogrammet, är det möjligt att hindra 

att exempelvis lönegaranti betalas ut eftersom borgenärerna inte tillstyrker en fortsatt 

rekonstruktion.                    

 

4.1.3 Hinder företagsrekonstruktion/företagssanering  
Beträffande möjligheten för en domstol att hindra inledandet av en företagsrekonstruktion 

eller en företagssanering skiljer det sig kraftigt mellan LFR och LFS. Det krav som 

lagstiftaren ställt upp för att hindra möjligheten till en företagsrekonstruktion är att det inte får 

saknas skälig anledning att anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås.139 Det är ett lågt 

beviskrav som lagstiftaren ställt upp eftersom det i förarbetena anges att den avgörande 

faktorn är att möjligheten till rekonstruktion inte anses som utesluten. Med andra ord är en 

tillförsel av pengar till det krisdrabbade företaget en handling som räcker för att ändra 

domstolens uppfattning.140 Det ska emellertid inte gå obemärkt att bestämmelsens vaga 

utformning innebär viss osäkerhet. Paragrafens utformning innebär en tolkningsfråga för 

domstolen att avgöra när en ansökan ska nekas eller beviljas vars grund vilar på en vagt 

utformad bestämmelse. Det framgår av förarbetena att paragrafen är till för att förhindra ett 

missbruk av förfarandet. Men med tanke på bestämmelsen vaga utformning tillsammans med 

domstolens förmåga att bevilja ansökningar är frågan om detta mål är uppfyllt. Att paragrafen 

har en vag lydelse indikerar snarare att paragrafen får en motsatt effekt vilket medför att 

företag med tveksamma ansökningar får till stånd en företagsrekonstruktion där exempelvis 

lönegarantin utnyttjas, vilket kan ses i fallet med Ringduve Taxi. Därav anser jag att det bör 

formuleras tydliga krav i LFR som hjälper domstolen att på ett enkelt sätt kunna neka 

ansökningar genom att hänvisa till de krav som ställs upp i LFR.  

 

LFS har ställt upp flertalet tydliga kriterier för när en företagssanering inte får inledas.141 Att 

lagstiftaren till LFS valt att ställa upp flertalet hinder innebär att domstolen på ett mer korrekt 

sätt kan neka en ansökan utan att behöva göra en tolkning. Å ena sidan kan en lista över 

hinder vara något positivt för domstolen eftersom den kan förhålla sig till listan och således 

neka en ansökan om den uppfyller något av kriterierna. Det ger domstolen en möjlighet att 

neka ansökningar som är tveksamma och som möjligtvis inte har de förutsättningar som krävs 

för att inleda ett saneringsförfarande. Å andra sidan kan detta även vara en nackdel om 

domstolen strikt förhåller sig till denna lista och således inte bedömer varje ansökan från fall 

till fall. Det skulle i praktiken kunna innebära att ett företag som precis skulle klara av att 

genomgå ett saneringsförfarande kan bli nekat och istället behöva gå i konkurs. Dock är jag 

av åsikten att den nuvarande regleringen, med den uttömmande listan som regleras i 2 kap. 7 

§ LFS, får anses som tillfredsställande i det stora hela. Det innebär att ett krisdrabbat företag 

kan se efter i lagstiftningen och veta vad som krävs för att inte få inleda en företagssanering 

                                                 
138 Se avsnitt 2.6. 
139 Se avsnitt 2.2. 
140 Jfr Björklöven AB se avsnitt 2.2. 
141 Se avsnitt 3.2. 



29 

 

och således uppstår inga frågetecken om en ansökan beviljas eller nekas. Efter jämförelse med 

2 kap. 6 § LFR och dess vaga formulering anser jag att det är oklart för en gäldenär att vid 

ansökan veta om den kommer att beviljas eller nekas. Gäldenären får istället förlita sig på en 

bedömning som domstolen gör och det kan enligt mig varken vara rättssäkert eller förutsebart.          

 

4.1.4 Rekonstruktören/utredaren 
Som framförts ovan föreligger likheten att det i båda lagstiftningarna ställs upp ett krav på att 

det ska utses en rekonstruktör och en utredare. De båda innehar centrala roller vid 

genomförandet av respektive förfarande och detta framgår av 2 kap. 10 § LFR resp. 3 kap. 8 § 

LFS. Trots likheten i att lagstiftaren ställt upp detta krav föreligger det olikheter hos 

rekonstruktören och utredaren gällande skadeståndsansvaret. I LFR finns det inte några 

uttryckliga skadeståndsbestämmelser som anger vilket ansvar rekonstruktören har gällande 

ekonomiska skador som denne orsakar någon part under sitt uppdrag.142 Eftersom rättsläget är 

osäkert och för att rekonstruktören inte ska kunna missbruka sin ställning är Persson och 

Karlsson-Tuula av åsikten att rekonstruktörens ansvar bör kunna grundas på allmänna 

skadeståndsrättsliga bestämmelser. Persson och Karlsson-Tuula menar vidare att 

rekonstruktören således bör kunna hållas ansvarig för beslut som denne insett eller borde 

insett kunde medfört ekonomisk skada. Jag håller med Persson och Karlsson-Tuula i denna 

del. Eftersom rättsläget är oklart och det inte föreligger några tydliga bestämmelser för 

rekonstruktörens skadeståndsansvar är de allmänna skadeståndsbestämmelserna något som får 

anses tillfredsställande i jämförelsen med att det inte finns någon bestämmelse alls. Frågan 

har inte varit uppe för prövning i domstol och således föreligger inte någon praxis gällande 

rekonstruktörens skadeståndsansvar.143 Att frågan inte tagits upp för prövning i domstol ger 

en indikation på att samarbetet mellan rekonstruktören och de berörda parterna fungerar väl i 

praktiken. Därav kan en möjlig motivering gällande att en ansvarsbestämmelse inte finns, 

eller inte prövats, grunda sig på att rekonstruktören följer god advokatsed och god 

rekonstruktionssed. Eftersom en ansvarsbestämmelse inte finns är det inte orimligt att anta att 

lagstiftaren ansett att en sådan bestämmelse varit omotiverad och istället förlitat sig på att en 

rekonstruktör följer den goda yrkesetik som åvilar denne att göra. Å andra sidan är jag av 

uppfattningen att reglering av en tydlig ansvarsbestämmelse är att föredra då det skulle 

medföra en trygghet som i nuläget inte finns. I det fall en ansvarsbestämmelse regleras medför 

denna reglering ramar som ska efterlevas. Detta innebär att rekonstruktören inte har samma 

”frihet” som vid en oreglerad ansvarsbestämmelse och således vidtar större aktsamhet vid 

beslut. Vidare medför en tydlig reglering en trygghet för gäldenären, men även 

rekonstruktören, då parterna är införstådda i vad konsekvenserna blir om beslut tas utanför de 

befogenheter som de har. Eftersom det råder tillräcklig okunskap på området vore en 

lagreglering gällande rekonstruktörens skadeståndsansvar i LFR på sin plats. Det skulle 

medföra att det blir mindre komplicerat för en berörd part att väcka en skadeståndstalan och 

påkalla ett skadeståndsansvar, eftersom det skulle finnas en tydlig bestämmelse som ger en 

berörd part denna möjlighet. Den finska lagstiftaren har, till skillnad från den svenska, ställt 

upp en tydlig ansvarsbestämmelse. Det har vidare i förarbetena förklarats att 

skadeståndsansvaret grundar sig i att utredaren agerat vållande.144 Att denna bestämmelsen 

finns och därmed ställer krav på utredaren som kan belastas med konsekvenser vid ett 

avvikande beteende, är det inte orimligt att bestämmelsen kan ha medfört den trygghet jag 

nyss nämnde. En trygghet för de berörda parterna då utredaren förväntas agera utifrån 

förfarandets syfte och således inte agera oaktsamt vilket skulle kunna resultera i negativa 

                                                 
142 Se avsnitt 2.3. 
143 Ibid. 
144 Se avsnitt 3.3. 
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konsekvenser för företaget som är föremål för sanering. Med tanke på att LFS återfinns som 

nummer två på listan över bäst fungerande insolvensrättsliga lagstiftningar,145 kan denna 

bestämmelsen vara en del av detta resultat. Det visar på reglering av en ansvarsbestämmelse 

kan vara tillfredsställande och således resultera i ett ökat förtroende för förfarandet. Att 

krisdrabbade företag väljer att använda sig av saneringsförfarandet eftersom det finns en 

trygghet i att det går korrekt till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Se avsnitt 1.1. 
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5. Slutsats 

Efter ovan förd diskussion och jämförelse kan jag konstatera att det föreligger många likheter 

och skillnader mellan LFR och LFS gällande rekonstruktion av företag. Att Finland rankats 

som nummer 2 av de bäst fungerande insolvensrättsliga lagstiftningarna och Sverige på 

nummer 17 är inte förvånande. Den finska lagstiftningen och dess förarbeten är mer precisa 

och detaljrika vilket medför en tydlighet över vad som gäller och således finns det inte 

utrymme för tolkning, vilket den svenska lagstiftningen och dess förarbeten ger upphov till. 

Men syftet är detsamma där båda förfarandena finns som ett alternativ till konkurs för att 

livsdugliga företag som befinner sig i ekonomiskt trångmål ska kunna undvika en onödig 

konkurs. För att förfarandena inte ska försvåras finns det reglerat ett skydd mot exekutiva 

åtgärder mot gäldenären. Att en borgenär inte har möjlighet att under förfarandet utföra 

exekutiva åtgärder är enligt mig en grundläggande bestämmelse i förhållande till 

lagstiftningens syfte. Om en sådan bestämmelse inte fanns skulle förfarandet inte fylla någon 

funktion. 

 

För att rekonstruktionsplanen ska fylla den funktion som är avsett krävs det att lagstiftningen 

ställer upp krav över vad den ska innehålla samt att den bör fastställas av domstol efter att 

borgenärerna fått yttrat sig om den. Rekonstruktionsplanen bör upprättas och redovisas, likt 

saneringsprogrammet, efter en längre period för att borgenärerna och rätten ska få en stadig 

grund att yttra sig över. Det första borgenärssammanträdet som inträffar efter 3 veckor är en 

kort period för rekonstruktören att lägga fram den information som behövs. 

Rekonstruktionsplanen bör fastställs av domstol under ett sammanträdde som inträffar efter en 

längre period. Det innebär att borgenärerna kan godkänna rekonstruktionsplanen för 

rekonstruktionen som är baserat på ett tillförlitligt material. Om borgenärerna beviljar en 

fortsatt rekonstruktion bör det därefter tas beslut om åtgärder som exempelvis utbetalning av 

lönegaranti. Detta för att pengar inte ska betalas ut i onödan till det krisdrabbade företaget. 

Lagstiftningen bör därmed utformas på ett sådant sätt att krav ställs på vad 

rekonstruktionsplanen ska innehålla och att den ska fastställas, för att borgenärernas 

förtroende för förfarandet ska öka.    

 

Att svenska domstolar har för vana att bevilja ansökningar är ett problem för 

rekonstruktionsförfarandet. Det krävs således att fler hinder ställs upp för att domstolen ska 

kunna hindra företag som saknar grund för rekonstruktionsförfarandet att få en ansökan 

beviljad. I Sverige ställs ett hinder upp i 2 kap. 6 § 2 st. LFR som nämner att det inte får 

saknas skälig anledning att anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Det beviskravet 

är ett vagt formulerat sådant. Domstolen ges således ett brett tolkningsutrymme eftersom det i 

förarbetena anges att den avgörande faktorn är att möjligheten till rekonstruktion inte anses 

som utesluten. Då utformningen över bestämmelsen inte är precis innebär det att domstolen 

på ett obehindrat sätt kan bevilja företag företagsrekonstruktion som saknar grund för det. 

Sådana företag kan sedan ansöka om lönegaranti och sätta ned fordringar, trots att 

bestämmelsen finns för att förfarandet inte ska utnyttjas på detta sätt. Om lagstiftningen 

istället har flertalet precisa kriterier för när en ansökan ska nekas bör det medföra att fler 

korrekta beslut tas eftersom ett företag som saknar förutsättningarna faller inom dessa 

kriterier och därmed inte heller får sin ansökan beviljad. Därmed uppfylls bestämmelsens 

funktion, det vill säga att förfarandet inte kan komma att missbrukas. Eftersom domstolens 

beslut genom en sådan förändring blir mer konsekventa och korrekta bidrar detta till en 

rättssäkerhet och förutsebarhet som i nuläget inte finns.  
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Det finns inte finns någon ansvarsbestämmelse reglerat i LFR som kan åberopas mot 

rekonstruktören i de fall denne åsamkat gäldenärsföretaget, borgenär eller tredje man en 

ekonomisk skada, efter beslut som tagits under förfarandets gång. Användningen av allmänna 

skadeståndsrättsliga bestämmelser är en lösning, men det bör finnas skadeståndsbestämmelser 

reglerat i LFR. En tydlig reglering gällande rekonstruktörens skadeståndsansvar skulle 

innebära att rekonstruktören är införstådd gällande de konsekvenser som kan bli aktuella om 

beslut tas utanför dennes befogenheter. Med tanke på den okunskap som föreligger är det 

också en trygghet för gäldenären då lagen även ska vara gäldenärsvänlig.     
 

Slutligen anser jag att den syn Finland har på rekonstruktionsförfarandet är olik den syn 

Sverige har. Att Finland har den näst bäst fungerande insolvensrättsliga lagstiftningen 

gällande rekonstruktion innebär att de har lagt ned resurser för att kunna stifta en komplett 

lagstiftning som inte lämnar frågetecken. De brister som utredningarna i Sverige lagt fram 

gällande LFR har Finland svar på i LFS. Rekonstruktions- och saneringsförfarandet är 

snarlika och det som skiljer dem åt i störst hänseende är att LFS är tydligare och mer 

preciserad än LFR samt att det finns reglerat ett skadeståndsansvar i LFS gällande utredaren. 

LFS är enligt mig en lag som Sverige bör hämta inspiration ifrån, tillsammans med 

utredningarnas förbättringsförslag, vid en reform av lagstiftningen då den är mer komplett och 

ger svar på de frågor som LFR har. Om Sverige skulle komma att använda den finländska 

lagstiftningen som förebild vid en reform är det ett steg i rätt riktning som kommer att ändra 

rekonstruktionsförfarandets status och motverka att förfarandet utnyttjas.     
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6. Hur bör lagen om företagsrekonstruktion ändras? De 

lege ferenda   

I mitt arbete med uppsatsen har jag kommit fram till att det främsta problemet med 

rekonstruktionsförfarandet har sin grund i att gällande rätt är för vagt formulerad. De största 

problemen ligger framförallt i att domstolen beviljar företagsrekonstruktioner till företag som 

bör hindras från det och att det i sin tur medför att en ansökan om lönegaranti beviljas som 

sedan betalas ut direkt. Sveriges tingsrätter som handlägger ärenden om 

företagsrekonstruktion handlar innanför ramarna för en vagt formulerad LFR. Jag anser därför 

i likhet med de utredningar som tidigare nämnts146 att det framförallt bör ses över hur man 

kan effektivisera tingsrätternas hantering av ärendena. Jag håller med tidigare redogjorda 

förslag om hur hanteringen kan bli effektivare som presenterades av utredningarna.147 Den 

ena utredningen föreslog bland annat att staten måste öka kunskapen om 

rekonstruktionsförfarandet hos näringsidkare. Idag är den information som ges främst om hur 

ett företag tas om hand när det gäller uppstartande, under tiden och avslut. Som det påpekades 

i utredningen är det idag utförligt beskrivet hur en näringsidkare försätter sig själv i konkurs, 

men det finns inte någon motsvarighet gällande företagsrekonstruktion. En satsning från 

staten med hänsyn till näringslivet gällande en ökad medvetenhet om 

rekonstruktionsförfarandet borde medföra att antalet företagsrekonstruktioner ökar.148 Med 

tanke på att syftet med lagen är att förhindra att livsdugliga företag försätts i konkurs är därav 

en sådan satsning från statens sida något som bör ses över.   

 

Det som enligt min mening framförallt bör ses över, som också uppmärksammades i 

utredningen, är de kostnader som rekonstruktionen medför i samband med processen, vilket är 

dyrt.149 Ett av de största problemen med rekonstruktionsförfarandet ligger i att alla tingsrätter 

är behöriga sådana att ta emot ärenden vilket medför att kompetensen på området är böljande. 

Att koncentrera sig till färre domstolar kan vara en början för att kompetensen om förfarandet 

ska öka och således har handläggarna bättre koll på ansökningarna. Att förfarandet inte är lika 

lyckat som lagstiftaren hade tänkt initialt kan enligt mig bottna i den bristande kompetensen 

hos domstolarna. Vid jämförelse med Finlands lagstiftning hade de ett flertal domstolar innan 

lagändringen 2007.150 Efter deras lagändring som innebar att antalet behöriga domstolar 

koncentrerades till ett fåtal har det bland annat medfört att förfarandet är ett av de bästa i 

världen vilket har visat sig genom de rapporter som Doing Business har lämnat.151 Jag anser i 

enlighet med utredningen, samt med Finlands lagstiftning som förebild, att Sverige således 

bör minska antalet behöriga domstolar som har hand om ärenden om företagsrekonstruktioner 

genom att lagstifta om vilka dessa är. En sådan ändring bör medföra att processen 

effektiviseras samt att kostnaderna minskar eftersom kompetensen skulle vara koncentrerad. 

Utredningen har även nämnt att World Bank i en rapport från 2014 att ett effektiviserat 

insolvensförfarande ger upphov till mer utlåning och ökar företagens möjlighet till 

finansiering och att det är något som Sverige bör överväga. Det svenska 

rekonstruktionsförfarandet är dessutom mer kostsamt i jämförelse med andra länder.152 Med 

tanke på att Sverige befinner sig på plats nummer 17 gällande hur bra 

insolvenslagstiftningarna fungerar bör detta vara något att rikta sig mot. Om inte en 

                                                 
146 SOU 2016:72 del 1 & SOU 2010:2. 
147 Se avsnitt 2.4.1.  
148 SOU 2016:72 del 1, s. 145. 
149 Se avsnitt 2.4.1. 
150 Se avsnitt 3.1. 
151 Se avsnitt 1.1. 
152 SOU 2016:72 del 1, s. 146. 
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reducering av antalet behöriga domstolar sker anser jag att det bör finnas en särskild 

insolvensrättslig domstol som har hand om alla insolvensrättsliga ärenden, likt patent- och 

marknadsdomstolen som har hand om marknadsrättsliga frågor. En specialdomstol med andra 

ord. Det skulle innebära att den insolvensrättsliga kompetensen hos de advokater som finns på 

området får kliva fram och således skulle eventuellt förtroendet kunna öka för förfarandet. 

Genom att ha en enhet som enbart inriktar sig på insolvensrättsliga ärenden anser jag bör 

medföra att kostnaderna minskar då de enklare kan se när ett företag exempelvis inte kan bli 

föremål för företagsrekonstruktion.  

 

Jag redogjorde för tidigare i uppsatsen om att det inte finns något krav för vad en 

rekonstruktionsplan ska innehålla mer än att det ska upprättas en enligt LFR.153 De krav som 

LFS har ställt upp gällande vad ett saneringsprogram ska innehålla, samt att det ska 

fastställas, anser jag är tillfredsställande och något som LFR bör ta efter.154 En uppdelning av 

obligatoriska och frivilliga uppgifter kan också ses som positivt då det finns en grund i vad 

som måste ingå samt att de frivilliga uppger mer anpassade uppgifter som enklare kan 

fastställas i fall till fall. Men huvudsakligen bör det regleras en lista för vad som måste finnas 

med för att med säkerhet kunna fastställa, under det första borgenärssammanträdet, om det är 

möjligt med en fortsatt företagsrekonstruktion och i så fall efter det utbetala lönegaranti. Det 

första borgenärssammanträdet bör även inträffa inom 4 månader för att rekonstruktören ska 

kunna lämna korrekta uppgifter om gäldenärsföretaget. Obligatoriska moment som 

rekonstruktionsplanen ska innehålla som sedan måste fastställas under 

borgenärssammanträdet medför också enligt mig ett upprätthållande av god advokatsed och 

god rekonstruktionssed. Genom en noggrann framställning av rekonstruktören innebär det att 

denne förhåller sig till sederna genom att göra en grundlig genomgång av företaget för att 

verkligen se om det är livsdugligt och således tillvaratas både gäldenärens men framförallt 

borgenärernas intresse. Samt att det medför enligt mig ett högre krav vilket innebär att 

rekonstruktören måste lägga ner mer omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet. Idag 

finns inga krav på att rekonstruktionsplanen behöver fastställas och rekonstruktionsplanen kan 

även upprättas löpande under rekonstruktionstiden vilket jag anser är en gråzon där 

rekonstruktören kan komma undan med att inte lägga ner den noggrannhet som seden kräver, 

eftersom lagstiftningen inte ställer upp några krav. Det är enligt mig ett kryphål som måste 

täppas igen för att seden ska upprätthållas och rekonstruktörer inte drar ut på ett förfarande 

som alternativt inte borde ha inletts. För att sedan erhålla arvode för ett arbete som strider mot 

sed och lag. En lagändring med tillförsel av krav medför att en rekonstruktör påminns om 

sederna och därmed måste lägga ner mer tid hos klienten och det kan medföra att chanserna 

för lyckade rekonstruktionsförfaranden ökar eftersom det ställs högre krav där även 

borgenärerna får ett avgörande inflytande. Samt att rekonstruktionsplanen fastställs vilket 

innebär att det inte kan ske plötsliga ändringar som borgenärerna inte godkänt.  

 

Jag anser vidare att LFR behöver fler hinder för att problemet med misslyckade 

företagsrekonstruktioner slutligen ska kunna lösas. Min uppfattning om varför det 

förekommer en stor mängd misslyckade företagsrekonstruktioner beror på att lagstiftningen är 

vagt utformad. Att det inte finns tydligt preciserade hinder för att neka en ansökan om 

företagsrekonstruktion. Jag har tidigare nämnt att LFS ställt upp flertalet hinder för när en 

ansökan om företagssanering ska hindras vilket medför att företag som inte har 

förutsättningarna, och troligtvis inte är livsdugliga, nekas och syftet med förfarandet uppfylls 

utifrån lagen. Den utformning LFR har medför att domstolen måste göra en tolkning av ett 

begränsat underlag vilket gör det svårare att avgöra om man kan anta att syftet med 

                                                 
153 Se avsnitt 2.4.1. 
154 Se avsnitt 3.3. 
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rekonstruktionen kan nås eller inte. Eftersom LFR inte har några preciserade hinder medför 

detta en kostnad. En samhällskostnad då staten betalar ut höga belopp gällande lönegaranti 

och borgenärernas fordringar sätts ned på ett sätt som inte är förenligt med förfarandets syfte. 

Att Ringduve Taxi fick beviljat både ansökan om företagsrekonstruktion och lönegaranti trots 

att de inte hade grund för det stoppar med stor sannolikhet inte andra att få det beviljat på 

samma grunder. Det framstår inte som optimalt att domstolen ska behöva tolka en vagt 

formulerad bestämmelse i LFR för att ta ett beslut. Om LFR lagstiftar fler hinder efter en 

potentiell reform kan det jämföras med ett slags minimikrav för domstolen. Det skulle 

innebära att domstolens bedömningar blir mer konsekventa då det finns preciserade 

situationer för när en ansökan om företagsrekonstruktion inte ska beviljas. Eftersom det i både 

LFR och förarbetena inte föreligger precisa förklaringar utan de är mer allmänt utformade, 

som exempelvis bestämmelsen i 2 kap. 6 § 2 st. LFR, innebär det att de svenska domstolarna 

har en auktoritet på området vilket innebär att det är deras tolkning och bedömning som 

avgör. Det innebär således att besluten inte blir konsekventa och jag anser därmed att den 

breda tolkningsmöjligheten medför att besluten blir inkonsekventa och rättsområdet blir 

osäkert och oförutsebart. När en rekonstruktion beviljas som inte bör få bifall är skadan 

egentligen redan gjord eftersom lönegarantin betalas i regel ut inom snar framtid efter ett 

beviljat rekonstruktionsbeslut. För att komma åt problemet med att domstolen för enkelt 

beviljar företagsrekonstruktioner som medför att lönegaranti betalas ut felaktigt krävs det 

enligt mig en tydlig och precis lagstiftning. En precis lagstiftning kan medföra att 

oförutsebarheten reduceras och istället blir förutsebar eftersom domstolen, istället för en bred 

tolkning, har tydlig lagstiftning att hänvisa till när en ansökan om företagsrekonstruktion ska 

beviljas eller inte.  

 

Avslutningsvis menar jag att den låga förekomsten av företagsrekonstruktioner i Sverige dels 

beror på okunskap dels att lagstiftningen är vagt utformad vilket medför frågetecken om dess 

dignitet. Lagstiftningen är i behov av en reform då den nuvarande regleringen inte visat sig 

vara tillräcklig. Tingsrätterna har beviljat ett flertal företag företagsrekonstruktion trots 

bristande grund utan att någon nämnvärd förändring har skett. Det krävs därför en reform på 

området för att förfarandet ska ta steget ut från att vara i konkursförfarandets skugga. För att 

LFR ska kunna ta detta kliv krävs emellertid tydligare bestämmelser och färre behöriga 

domstolar (eventuellt en specialdomstol). Ökad kompetens behövs därför till domstol för att 

kunna behandla ärendena effektivare genom kunniga jurister/advokater. Vidare krävs det att 

ökade sanktionsmöjligheter regleras i LFR som riktas mot rekonstruktören och sätter en 

avskräckande effekt att bryta mot framförallt LFR, men även god advokatsed samt god 

rekonstruktionssed. Genom att använda LFS som förebild för att utföra nämnda ändringar 

kommer LFR/rekonstruktionsförfarandet ges möjligheten att öka antalet lyckade 

rekonstruktioner. Eftersom fler hinder ställs upp kommer inte företag, som saknar grund, att 

kunna erhålla statliga medel som de inte skulle fått från början. Det blir således även ett 

kostnadseffektivt förfarande vilket bör medföra en större attraktion till förfarandet i sig och att 

fler livsdugliga företag kan fortsätta leva, vilket förfarandet syftar till. 
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