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Abstract  
Sweden's insolvency laws has been criticized both by lawyers operating within the nation and 

by the EU. The insolvency laws in the nation are underdeveloped and has not kept up with the 

globalization that is currently happening in the world. Because of the Bankruptcy law’s 

construction many of the debtors commit the crimes that are listed in chapter 11 BrB against 

their creditors to avoid filing for bankruptcy. The reasons for this may be that during bankruptcy 

or a reorganization within the business the debtors lose their influence over the company and 

have to rely on a trustee whom have the legal right to liquidate the business which is often the 

outcome of a bankruptcy or reorganization.  
    This essay will present de lege lata and de lege ferenda with the help of current swedish law, 

how this affects the debtors in regards of committing crimes against their creditors and a 

comparison between international and swedish laws where the international laws shows a much 

more positive approach regarding bankruptcy with their ideas of fresh starts.  

     The EU has introduced a directive that will enforce new insolvency laws in june 2019, the 

directives purpose is to harmonize the states insolvency laws in order to promote establishment 

over national borders which match their goals to encourage international affairs. The directive 

has taken the debtors side in favour of the creditors, which may help the competitive market 

and the state whom will collect taxes and other social fees. This approach may harm the 

creditors own businesses and cause them to have to file for bankruptcy due to unpaid debts. 

Regardless of where one stands on the issue of who should have the most protection during a 

bankruptcy there is an obvious need for a more globalized insolvency law to further the 

economical climate in the world today.  
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Sammanfattning  
Enligt uttalanden från EU behöver medlemsländers insolvensreglering förbättras. Uppsatsen 

primära uppgift är att redogöra den svenska och amerikanska insolvenslagstiftningen som den 

är i dag och se hur dess utformning kan påverka gäldenären till att begå brott mot borgenärerna. 

Vid konkurs blir gäldenären fråntagen sin makt över verksamheten och får således finna sig i 

förvaltarens eller rekonstruktörens beslut. Ofta leder det till likvidation. Därigenom tappar vi 

potentiella möjligheter till fortsatt näringsverksamhet inklusive i förlängningen inkomster till 

staten samt arbetstillfällen.  

Jämfört med andra länders lagstiftning, exempelvis USA:s, finner man att rättstillämparna 

har en mer hoppfull inställning till konkurs än de i Sverige. Internationellt sett ligger fokuset 

mer på en s.k “fresh start”, dvs möjlighet till en ny start vilket har resulterat till en mer stabil 

marknad med färre konkurser. Vid en sådan lagstiftning krävs dock en avvägning mellan 

gäldenärens intresse av att få en nystart för verksamheten och borgenärernas intresse av att få 

betalt för sina fordringar. EU har tagit fram ett nytt direktiv som antogs den 28 mars 2019 där 

det har gjorts en avvägning till fördel för gäldenären vilket ligger i USA:s linje med mål för fri 

rörlighet. En mer globaliserad lagstiftning skulle kunna öppna upp fler möjligheter för 

etablering i andra länder än verksamhetens egen vilket i förlängningen skulle gynna både 

marknaden samt staten genom inkomster i form av skatter och sociala avgifter. Därav kommer 

denna uppsats att föra ett de lege ferenda resonemang avseende den svenska och amerikanska 

insolvenslagstiftning samt föra en analys kring det nya EU-direktivet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

USA har en ledande rättstillämpning inom insolvensrätten och enligt uttalanden från Marie 

Karlsson-Tuula bör denna lagstiftning utgöra inspiration för den svenska insolvensrätten.1 

Många borgenärer/investerare upplever en osäkerhet för länders skilda insolvensregleringar 

vilket utgör hinder för att ingå avtal över gränserna vilket framkommer i det nya EU-direktivet.2 

På EU-nivå har det tidigare varit svårt att finna några gemensamma bestämmelser för området3, 

men den 28 mars 2019 antogs ett nytt EU-direktiv.4 Direktivet innehåller bestämmelser som 

ska verka till gäldenärens fördel, ge gäldenären en andra chans till försatt bedriven verksamhet.  

Den svenska insolvenslagstiftningen ger inte samma möjligheter som USA till fortsatt 

verksamhet för gäldenären varav det kan tänkas vanligt att gäldenären medvetet undanhåller 

företagets tillgångar. Detta i syfte att försöka rädda sitt företag. Det torde därmed finnas ett 

samband mellan dagens insolvensrätt och de ekonomiska brott i 11 kap. BrB. Enligt vår mening 

kommer den ekonomiska brottsligheten att minska i takt med att den svenska insolvensrätten 

utvecklas. Detta i sin tur kommer medföra en positiv förändring för den svenska 

samhällsekonomin, vilket torde vara en stark anledning till att göra dagens insolvensrätt mer 

ändamålsenlig. Den amerikanska insolvenslagstiftningen är ledande inom området och Sverige 

bör gå i samma spår och implementera det nya EU-direktivet i svensk rätt snarast.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att ge läsaren en förståelse för hur dagens insolvenslagstiftning är utformad 

och utröna om lagstiftningen är tillräcklig såsom den är. Det ska även utrönas hur 

insolvensrätten och straffrätten i 11 kap. BrB torde samspela. Intentionen med att presentera 

den amerikanska insolvenslagstiftningen är att belysa hur lagstiftningen ser ut i det landet, för 

att sedan kunna besvara nedanstående frågeställningar.  

 

Frågeställningar som ska besvaras: 

 

1. Behöver den svenska insolvensrätten reformeras för att bli mer effektiv?  

Om så behövs – var kan lagstiftaren finna inspiration? 

 

2. Hur påverkar insolvensrättens utformning olika parter och hur kan insolvensrätten 

och den ekonomisk brottslighet i 11 kap. BrB tänkas samspela?  

1.3 Avgränsning  

I denna uppsats kommer det redogöras för hur den svenska insolvensrätten är utformad, såväl 

rekonstruktions- som konkursförfarandet kommer att presenteras. De ekonomiska brott vilka 

stadgas i 11 kap. BrB, har samlingsbenämning ”Brott mot borgenärer m.m.” och omfattar totalt 

fem olika brott. Uppsatsen kommer dock begränsas till brotten ”oredlighet mot borgenär” och 

 
1 Karlsson-Tuula, M, Hög tid att låta USA:s rättsutveckling få utgöra förebild för vår insolvenslagstiftning, DJ, 

2015.  
2 Europaparlamentet resolution, Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och 

skuldavskrivning effektivare, 2019.  
3 Warberg, A., Gränsöverskridande insolvens, s. 84.  
4 Karlsson-Tuula, M, Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt, 

DJ, 2019 
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”bokföringsbrott” då dessa två brott oftast likställs i den rättsliga bedömningen och 

utredningen.5 Anledningen till att de andra brotten i 11 kap. BrB inte har tagits med är att vi 

anser att de tar sikte mer på brott direkt mot borgenärer vid konkurs, varvid det perspektivet 

anses hamna utanför uppsatsen syfte och frågeställningar.  

Uppsatsens primära uppgift är att redogöra för den nationella och internationella 

insolvenslagstiftningen. Med hänsyn till uppsatsens begränsning avseende sidantal har vi även 

valt att begränsa uppsatsen till den amerikanska insolvenslagstiftningen. Detta för att Marie 

Karlsson-Tuula, i sina artiklar ur ”Den skuldsatta damen” och ”Dagens Juridik” ofta jämför 

den svenska lagstiftningen med den amerikanska.6 Uppsatsen kommer dock att nämna de 

nordiska länders insolvensrätt, men omfattar endast en mening. Uppsatsen kommer inte 

diskutera rekonstruktions- och konkursförfarandena i detalj, utan kommer endast nämna 

områdena för att ge en förståelse för gäldenärens möjligheter till fortsatt bedriven verksamhet 

med dagens insolvenslagstiftning. Vidare kommer den svenska insolvensrättens utformning att 

analyseras och med ett de lege ferenda resonemang kommer lagstiftningen att genomlysas.  

1.4 Perspektiv  

Uppsatsen kommer diskutera den svenska insolvenslagstiftningens utformning utifrån ett 

gäldenärs, - borgenärs- och statligt perspektiv. Uppsatsen kommer huvudsakligen föra ett de 

lege ferenda-resonemang i analysens avsnitt. Då uppsatsens syfte är att ge läsaren en grundlig 

förståelse för hur insolvenslagstiftningen och straffrätten i 11 kap. BrB är utformad, ansåg vi 

att ett de lege ferenda resonemang kommer ge läsaren en djupare förståelse för området. 

Läsaren ska erhålla förståelse för insolvensrättens utformning både på nationell och 

internationell nivå, och hur dessa kan harmoniseras för att skapa ett rättssäkert och jämställt 

rättssystem. Det internationella perspektivet gagnar även läsarens förståelse för 

globaliseringens påverkan på insolvensområdet.  

Vidare kommer ett rättspolitiskt samt ett rättsociologiskt perspektiv föras löpande genom 

uppsatsen för att erbjuda läsaren en möjlig förklaring till hur det nya EU-direktivet kommer 

att påverka olika parter. 

1.5 Metod  

Uppsatsens innehåll utgår från den rättsdogmatiska metoden när det redogörs för hur den 

svenska insolvenslagstiftningen är utformad. Uppsatsen lägger vikt vid jämförelse med 

internationell insolvensrätt varav den komparativa metoden kommer användas för att ge 

möjlighet till att föra en diskussion och jämförelse med den amerikanska insolvensrätten. Nedan 

kommer varje metod utvecklas. 

1.5.1 Rättsdogmatiska metoden 

I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod där rättskälleläran rangordnas. Den 

rättsdogmatiska metoden har som grundläggande frågeställning ”hur den gällande rätten ser 

ut”. Uppdelningen sker enligt Peczeniks uppställning av rättskällorna; (1) lagar, föreskrifter 

och sedvanerätt, (2) förarbeten, prejudikat och allmänna rättsgrundsatser och internationella 

konventioner, (3) beslut, rekommendationer och doktrin.7 Med hjälp av denna uppdelning 

påvisas rättskällornas juridiska hierarki vilket ska underlätta förståelsen för den invecklade 

insolvensrätten.  

 
5 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s.  
6 Se andra fotnoter nedan. 
7 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 214. 
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Syftet är att försöka beskriva vad som är gällande rätt, oftast inriktar sig den rättsdogmatiska 

metoden endast på nationell rätt och har, enligt Stig Strömholm, uteslutit andra internationella 

rättskällor.8 Att ha ett rättsdogmatiskt synsätt innebär att man tillämpar rättsreglerna oavsett 

etik vilket skiljer sig från naturrätten som istället fokuserar på ett samband med människans 

moral och rättigheter.9 Den rättsdogmatiska metoden har ett de lege lata synsätt, dvs gällande 

rätten och är därmed inte intresserad av vad som har varit gällande rätt historiskt. I och med att 

den rättsdogmatiska metoden håller sig strikt till gällande rätt, inklusive dess förarbeten, 

propositioner, även EU-direktiv som först blir gällande svensk rätt när direktivet har 

implementerats i den nationella lagstiftningen, kan det sägas att allt som inte är lagstiftat faller 

utanför metodens ramar. 

Vi har valt att delvis använda den rättsdogmatiska metoden i uppsatsen då det ska redogöras 

för hur den nationella insolvensrätten är utformad. Med detta kommer uppsatsen att presentera 

ett de lege lata perspektiv på den nationella insolvensrätten vilken ska ligga till grund för en 

vidare diskussion om vad den gällande rätten ger för möjligheter för gäldenären när denne är 

insolvent.  

1.5.2 Komparativ metod   

Den komparativa metoden tar sikte på att jämföra nationell rätt med utländsk rätt och därav 

förstå likheter och olikheter mellan rättssystemen. Det komparativa metoden kan delas in i fyra 

olika metoder som används inom komparativ rätt, den komparativa rättshistorien, komparativ 

analys av rättskulturer, studien av rättstransplatationer (legal transplants) och den 

funktionalistiska metoden.10  

Den komparativa metoden ska ge en bättre förståelse av juridiken ur människans synvinkel 

genom att jämföra likheter och skillnader mellan ländernas kulturer och dess inverkan på 

gällande rätt. Därmed kan det sägas att den komparativa metoden har inslag av ett humanistiskt 

och samhällsvetenskapligt perspektiv.11 Med hjälp av denna metod kan det nationella 

rättssystemet tillhandahålla utländska lösningar och ge en förståelse till varför dessa lösningar 

fungerar, eller inte fungerar, på önskat vis inom landet. Detta för att sedan resonera kring om 

lösningarna effektivitet skulle kunna tillämpas med hänsyn till nationens kultur och lagstiftning. 

Ett exempel där den komparativa metoden är viktig är inom ramen för EU, bland annat för den 

harmonisering som sker genom EU:s primära och sekundära lagstiftning. Harmoniseringen 

inom EU innebär att EU-direktiv ska implementeras i nationell rätt, men hur varje medlemsstat 

väljer att införa regleringen är upp till varje nation och deras lagstiftning vilket speglas genom 

den komparativa metoden.12  

1.5.3 Den rättspolitiska metoden  

Denna metod syftar till att analysera gällande rätt. Utifrån olika perspektiv ska det ses om 

gällande rätt behöver ändras för att bli mer effektiv eller rättvis. I denna metod har en analys 

de lege ferenda utgångspunkten att lex lata är bristfällig i det perspektivet.13 Med den 

rättspolitiska metoden ska vi kunna analysera gällande rätt och i uppsatsens femte kapitel förs 

det en diskussion om den svenska insolvensrätten behöver ändras.  

 
8 Strömholm, SvtJ 1972 s.459.  
9 Korling F & Zamboni, M (red.)., Juridisk metodlära, s. 98.  
10 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 147.  
11 Ibid, s. 142.  
12 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 51.  
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 52.  
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1.6 Material 

För att ge en grundlig förståelse för hur lagstiftningen ser ut i dag används bland annat den 

nationella lagstiftningen rörande företagsrekonstruktion, konkurs och brott mot borgenär. 

Vidare används den europeiska insolvensförordningen, ett direktiv från EU samt USA:s 

Bankruptcy Code. Anledningen till att internationell lagstiftning används är för att ge en bredare 

förståelse för hur insolvensrätten ser ut i världen samt i syfte att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Propositionerna till de lagar som nämns i uppsatsen används för att redogöra 

för lagstiftarens ståndpunkt rörande vissa frågor. Praxis tas även med för att påvisa den 

komplexa bedömningen vid brott mot borgenär. 

Vidare kommer både den insolvensrättsliga och den straffrättsliga lagstiftningen diskuteras 

utifrån ett rättssociologiskt perspektiv för att påvisa hur lagens utformning påverkar 

samhällsekonomin och parternas relationer inom ett fordringsförhållande. För att besvara 

frågeställningarna används de rättsdogmatiska de lege lata och de lege ferenda för att få en 

djupare analys och för att ge rekommendationer om hur KL bör reformeras.14 För att kunna föra 

en givande diskussion är det viktigt att inneha kunskap om den bristande lagstiftningen; 

studerande och analysering av gällande rätt.15 Litteratur skriven av framstående aktörer inom 

insolvensområdet används för att stödja vissa synpunkter som ges i uppsatsen och för att stöda 

valet av material.  

Vissa antaganden och lösningar kommer inte vara baserade på uttalanden då det nya EU-

direktivet inte anses ha implementerats i svensk rätt än. Dessa antaganden är därmed delvis våra 

egna tänkbara förslag på lösningar om vad den svenska rätten behöver göra för att få en mer 

effektiv lagstiftning, både inom insolvensrätten och straffrätten i 11 kap. BrB.  

 

1.7 Disposition  

I det andra avsnittet kommer rekonstruktions- och konkursförfarandet att redogöras. I det tredje 

avsnittet presenteras den internationella insolvensrätten och straffrätt i 11 kap. BrB presenteras 

i det fjärde avsnittet. Analysen kommer att presenteras i avsnitt fem men delas upp i två delar. 

I analysens första del kommer den svenska och amerikanska insolvensrätten att jämföras. Det 

nya EU-direktivet ska även analyseras i syfte att besvara uppsatsens första frågeställning. I 

analysens andra del kommer straffrätten i 11 kap. BrB att analyseras. Det kommer även föras 

en egen analys om hur insolvensrätten och straffrätten i 11 kap. BrB torde samspela och påverka 

olika parter. Uppsatsen kommer att avslutas med en slutsats i sjätte avsnittet som sammanfattar 

vad arbetet har kommit fram till i tidigare avsnitt.  

 
14 Lambertz, G., Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002, s. 265.  
15 Karlsson-Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 33. 
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2. Svensk insolvensrätt 

2.1 Inledning 

I denna del kommer den svenska insolvenslagstiftningen att tas upp. Målet är att redogöra de 

lege lata för läsaren för att denne sedan ska erhålla insikt och förståelse om problematiken för 

dagens insolvensrätt, som skulle kunna leda till ekonomisk brottslighet i BrB. Med denna 

kunskap kommer läsaren sedan att i analysen kunna läsa förslag på lösningar, de lege ferenda. 

Läsaren ska själv kunna inta en kritisk ställning både till den svenska lagstiftningen, det nya 

EU-direktivet och de förslag på lösningar som presenteras i denna uppsats. Först ska 

möjligheten till rekonstruktion presenteras. Efter detta kommer konkursförfarandet att 

beskrivas vilket följs av en avslutande del vilka ska förklara de två juridiska aktörernas 

uppgifter inom området; konkursförvaltaren och tillsynsmyndigheten. 

2.2 Rekonstruktionsförfarandet  

År 1996 infördes LFR och är därmed en relativ ny lag. Syftet med lagen är att skapa 

förutsättningar för livsdugliga företag, men trots lagens ändamål är det få företag enligt Marie 

Karlsson-Tuula som genomför en rekonstruktion.16 Anledning är att många företag ansöker för 

sent och inte längre bedöms vara lönsamma.17  

I LFR ställs det krav på att företaget har betalningssvårigheter och ska anses vara illikvid för 

att kunna genomföra en företagsrekonstruktion. Någon nedre ekonomisk gräns finns inte utan 

kravet är att gäldenären frivilligt ansöker om rekonstruktion enligt 2:6 LFR. Vanligtvis ansöker 

gäldenären om företagsrekonstruktion när denne fått kännedom om att borgenär tänker sätta 

honom i konkurs.18 Enligt förarbetena19 ska gäldenären vid ansökan uppge orsakerna till 

betalningssvårigheterna, lämna in en borgenärsförteckning samt redovisa ett förslag på hur 

verksamheten ska bedrivas i framtiden. När en ansökan har inkommit till den Tingsrätt där 

gäldenären ska svara i tvistemål gör domstolen en materiell prövning vilket innebär att rätten 

gör en prövning om företagets framtidsutsikter. Om verksamheten anses ha potential inleds ett 

rekonstruktionsförfarande och en rekonstruktör utses enligt 2:10 LFR. Dennes arvode ska 

bedömas enligt 4:4 LFR och bestäms utifrån det arbete, den skicklighet och omsorg som 

uppdraget har krävt.   

Under företagsrekonstruktionen ska rekonstruktören göra en bedömning om företagets 

fortsatta drift och se till vilka möjligheter som finns för att nå en uppgörelser med borgenärerna. 

Gäldenären är skyldig att lämna riktiga uppgifter till rekonstruktören enligt 2:14 LFR för att 

inte försvåra förfarandet. Gäldenären blir av med sin handlingskapacitet för företagets räkning 

men har fortfarande rätt att förfoga över sina tillgångar. Om gäldenären ändå ådrar sig nya 

skulder anses dessa gällande. Dock har gäldenären en skyldighet att inhämta rekonstruktörens 

samtycke vid exempelvis betalning av skulder.20  

Ett rekonstruktionsförfarande ska upphöra när syftet med förfarandet är uppfyllt eller när 

rekonstruktion inte längre är aktuellt.21 Då rekonstruktionen är ett frivilligt förfarande avslutas 

rekonstruktionen på gäldenärens begäran; oftast avslutas förfarandet efter att ett offentligt 

ackord har träffats mellan borgenärerna. Ibland kan rekonstruktören påfordra att avsluta 

 
16 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 74. 
17 SOU 1992:113, s. 344.  
18 Persson, A, H. & Tuula-Karlsson, M., Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger, s. 76–88.  
19 Prop. 1995/96:5, s. 176–177.  
20 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, en kommentar, s. 104–107.  
21 Prop. 1995/96:5, s. 119.  
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förfarandet, oftast med anledning av att gäldenären med vårdslöshet eller uppsåt undanhållit 

väsentlig information om skulder och att syftet med rekonstruktionen inte längre kan uppfyllas 

och konkurs istället bedöms vara aktuellt.22  

2.3 Rättsverkningar för borgenärerna 

När ett beslut om rekonstruktion har tagits av domstolen ska alla kända borgenärer underrättas 

inom en vecka av rekonstruktören enligt 2:13 LFR. Syftet är att borgenärerna ska ges möjlighet 

till en fortlöpande insyn och inflytande under rekonstruktionsförfarandet. När borgenärerna har 

underrättats ska de även erhålla väsentlig information om förfarandet vilket omfattar 

gäldenärens ekonomiska ställning. De ska även få tillgång till balans- och resultaträkning och 

få kännedom om hur de ekonomiska problemen har uppstått.23 

Det är viktigt att borgenärerna får chansen att delta i rekonstruktionen då det ligger i deras 

intresse om att få betalt för dina fordringar. Borgenärerna ska även underrättas om medverkan 

i ett borgenärssammanträde som hålls inför rätten. Borgenärssammanträdet ska hållas inom tre 

veckor från det att rekonstruktion beslutades enligt 2:10 LFR och tidsfristen bestämdes med 

hänsyn till borgenärens intresse om att återfå sina fordringar i balans med gäldenärens 

komplicerade ekonomiska situation.24 Vid borgenärssammanträdet ska varje borgenär få 

tillfälle att lämna sitt medgivande till en fortsatt rekonstruktion. De ska även få möjlighet att 

yttra sig om riktigheten för de uppgifter som lämnats.25  

2.4 Konkurs 

Tingsrätten kan försätta en gäldenär i konkurs om gäldenären har sitt huvudsakliga intresse i 

riket ett driftställe i Sverige eller sitt huvudsakliga intresse i annan EU-stat enligt artikel 3.1–2 

EU:s insolvensförordning. Juridiska personer antas ha sina huvudsakliga intressen där de har 

sitt säte, enligt en presumtion till artikel 3.1 insolvensförordningen. Motsvarande för fysiska 

personer gäller då de anses ha sitt huvudsakliga intresse där de är folkbokförda.26 

För fysiska personer görs en bedömning av gäldenärens ekonomiska situation innan rätten 

fattar beslut om att inleda en konkurs. Att en person eller företag inte har betalat en skuld på 

grund av brist på likvider, uppfyller inte kraven för att sättas i konkurs. En s.k. 

insolvensbedömning ska göras där skulderna ska överstiga tillgångarna. En person anses då 

vara s.k. insufficient. Andra omständigheter, exempelvis nystartade företag med innovativa 

idéer som kan medföra senare större intäkter, kan leda till att det måste göras ekonomiska och 

nyanserade bedömningar om gäldenärens långsiktiga förhållanden innan beslut fattas om 

konkurs. Om skulderna tros komma att överstiga personens tillgångar under en längre och 

stadigvarande tid beaktas personen vara insolvent eller på obestånd och förutsättningarna för 

konkurs bedöms föreligga enligt 1:2 KL.27  

Om en gäldenär försätts i konkurs förlorar den sin rådighet över företaget och får därmed 

inte råda över egendomen som finns i konkursboet. Gäldenärens handlingsförmåga upphör 

vilket bland annat innebär att gäldenären inte får åta sig förpliktelser, exempelvis som att ingå 

nya avtal eller fortsätta driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet.28 

 
22 Karlsson-Tuula, 2011, s. 100.  
23 Ibid, s. 77.  
24 Ibid, s.77-78. 
25 Ibid. 
26 NJA 2009 s. 383.  
27 Welamson, L. & Mellqvist, M., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 39-40.  
28 Karlsson-Tuula, 2011, s. 106. 
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För att en konkurs ska komma till stånd måste en ansökan kommit in till den Tingsrätt där 

gäldenären ska svara för tvistemål avseende betalningsskyldigheter, enligt 2:1 st. 1 KL. 

Konkursförfarandet liknar en civilprocess mellan två parter, en gäldenär och en borgenär. Alla 

rättssubjekt kan bli föremål för en konkurs, såväl fysiska som juridiska personer, om kravet om 

självständighet är uppfyllt. Självständighetskravet innebär att en egen avdelning eller en 

verksamhet i ett annat land inom en gemensam koncern inte kan sättas i “separat” konkurs.29 

I princip är det borgenären som har bevisbördan vid ansökan om att sätta gäldenären i 

konkurs och ska bevisa att gäldenären är på obestånd enligt 2:6 st. 2 KL. De handlingar som 

borgenären vill åberopa till stöd för sin talan ska bifogas. Fordringar kan också utgöra bevis 

som ger borgenären behörighet att sätta gäldenären i konkurs om domstolen fastställer 

bevisningen.30 Efter upptagandet av ansökan från borgenären ska rätten kalla parterna till 

förhandling men gäldenären behöver inte inställa sig om konkursansökan medges skriftligen 

innan förhandlingen varav konkursansökan prövas omgående enligt 2:16 st. 3 KL.  

Om en gäldenär själv ansöker om konkurs ska rätten genast pröva ansökan. I praktiken 

vinner en sådan ansökan oftast omedelbart bifall.31 Godtagbar bevisning ska redovisas om inte 

särskilda skäl föreligger enligt 2:7 KL, vilket utgör den första presumtionsregeln vid 

insolvensbedömningen.32 Bevisningen behöver inte förklaras eller underbyggas men kan 

komma att kompletteras med hänvisning till 2:5 KL i sådana fall att domstolen finner ansökan 

bristfällig. En mer aktiv utredning om gäldenärens insolvens behöver aldrig göras av en 

domstol. Om gäldenären har saknat tillgångar för skulderna sex månader före 

konkursansökningen, från dagen för utmätning, beaktas gäldenären enligt den andra 

presumtionsregeln insolvent. Enligt den tredje presumtionsregeln ska gäldenären anses vara 

insolvent om denne uttryckligen ställer in sina betalningar, om inget annat visas, 2:8 KL. Enligt 

2:9 KL ska en gäldenär som är bokföringsskyldig enligt BFL anses vara insolvent om denne 

efter uppmaningar från borgenären inte har betalat förfallen skuld och underlåtit detta inom en 

vecka, vilket utgör den fjärde presumtionsregeln. Krav ställs också på att borgenären tre veckor 

därefter ska ha ansökt om konkurs och skulden alltjämt är obetald. Denna presumtionsregel 

gäller därmed för klar och förfallen fordran.33 För att en fordran ska anses klart förfallen ska 

rekvisiten ostridig, lagakraftägande dom och uppenbart ogrundade vara uppfyllda.  

2.5 Konkursförvaltare 

En konkursförvaltares uppgift är att se till att gäldenärens fordringar blir betalda. En 

konkursförvaltare ska uppfylla kompetenskraven i 7:1 KL, dvs inneha särskild insikt rörande 

uppdraget och den särskilda erfarenhet som krävs. Vidare ska personen bedömas vara lämplig 

och opartisk. Syftet med dessa krav är att endast personer som specialiserar sig på konkurs ska 

utses som konkursförvaltare. Vanligtvis är det advokater som utses men det kan även röra sig 

om tjänstemän vid en ackordscentral då det saknas lagstadgade krav på att en konkursförvaltare 

ska ha en juridisk examen. Förvaltaren bör även besitta kunskap inom företagsekonomi, 

affärsjuridik och straffrätt för att kunna utföra konkursförfarandet på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt.34 Dennes arbete ska bedömas enligt 14:4 KL.  

När det råder konkurrens rörande ett uppdrag bör det anses vara i rättens och KFM:s intresse 

att anställa den som gör det till det lägsta priset. Rätten har i regel ett ansvar att hålla nere 

 
29 Ibid., s. 44.  
30 Ibid., s. 47.  
31 Ibid., s. 66.  
32 Prop. 1975:6 s. 153.  
33 Welamson & Mellqvist, 2013, s. 52.  
34 Ibid., s. 86-87. 
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kostnaderna när detta går och det ska oftast inte utses mer än en konkursförvaltare om det inte 

anses nödvändigt.35 

2.6 Bouppteckning och edgångssammanträde  

Konkursförvaltaren ska upprätta en bouppteckning vid både fysisk och juridisk konkurs vilket 

ska göras så snart denne kan. Bouppteckningen ska innehålla gäldenärens tillgångar och 

skulder. Gäldenären ska, enligt sin medverkansskyldighet, hjälpa till genom att tillhandahålla 

konkursförvaltaren sitt bokföringsmaterial. Det är viktigt att alla skulder och tillgångar tas upp 

oavsett om det råder tvist angående dessa eller om det rör återvinningsbar egendom. Har 

gäldenären sin hemvist i Sverige och tillgångar utomlands ska även dessa ingå i konkursboet. 

Vid domicilkonkurser, dvs när gäldenären har hemvist, tillgångar och sitt huvuddriftställe i flera 

olika länder, ska universalprincipen tillämpas. Universalprincipen innebär att gäldenärens 

tillgångar kan utmätas oavsett vilket land de befinner sig för ett svenskt konkursförfarande, 

förfarandet år således inte bundet till landets gränser. Rör det sig om särkonkurser, dvs när 

gäldenären inte har hemvist i landet ska territorialprincipen tillämpas, vilket innebär att endast 

de tillgångar som finns i landet vanligtvis kan ingå i konkursboet.36 

Ska konkursförvaltaren se över en domicilkonkurs kan det vara svårt för denne att erhålla de 

tillgångar som befinner sig i ett annat land då det krävs att landets förvaltningsmyndighet är 

villig att samarbeta så att tillgångarna kan ingå i den svenska konkursen. Detta ansvar faller 

även på gäldenären som ska bidra till att dennes tillgångar kan ingå i konkursboet och tas upp i 

bouppteckningen. Underlåter sig gäldenären att samarbeta kan denne straffas enligt 11:1 st. 2 

BrB om vissa omständigheter föreligger. Denna skyldighet föreligger även vid särkonkurser 

även om tillgångar utomlands inte ska tas in i konkursboet, 6:2 st. 2 KL och 7:13 st. 2 KL. Detta 

ska ske dels för att det kan finnas intresse för konkursens borgenärer att få betalning från 

utländska tillgångar, dels för att förhindra ekonomisk brottslighet. Häri ligger syftet med 

gäldenärens upplysningsplikt. Det kan dock medges undantag för tillgångar att upptas i 

bouppteckningen om gäldenären har en svag anknytning till landet där konkursen sker. 

Undantagen motiveras av ett alltför strikt krav gällande utländska tillgångar kan fördröja eller 

försvåra konkursförfarandet.37 

Bouppteckningen är ett viktigt instrument för att konkursförvaltaren ska kunna utföra sina 

uppgifter på ett godtagbart sätt och bouppteckningen ska innehålla gäldenärens 

räkenskapsmaterial. Detta inkluderar bland annat protokoll, avtal och korrespondens, kort kan 

sägas att allt som ligger till grund för ett avtal. Saknas material ska en anteckning av detta göras 

i bouppteckningen. Med bouppteckningen som grund ska konkursförvaltaren besluta huruvida 

en konkurs ska ske eller avskrivas beroende på om tillgångarna kommer att täcka de väntade 

konkurskostnader och andra skulder konkursboet kan ha ådragit sig, 10:1 KL. Här får även 

borgenärerna information om vilka fordringar som kommer att täckas och vilka som faller 

utanför. Bouppteckning kan lämnas in i samband med ansökan om konkurs och anser 

konkursförvaltaren att denna är pålitligt utgår man från denna, 2:3 KL och 7:13 st. 5 KL. 

Gäldenären ska tillhandahålla det material som konkursförvaltaren anser nödvändigt för att 

kunna upprätta en bouppteckning. Uppfyller inte gäldenären denna skyldighet kan 

konkursförvaltaren begära handsträckning av KFM rörande de handlingar som behövs vid 

förfarandet. Vid ett konkursförfarande är det därför viktigt att konkursförvaltaren och 

gäldenären har ett gott samarbete för att kunna genomföra förfarandet på effektivast sätt.  KFM 

kan inte vägra att utge de handlingar som konkursförvaltaren behöver erhålla genom att påstå 

 
35 Ibid., s. 87-90.  
36 Heuman, L., Specialprocess- Utsökning och konkurs, s. 243-244. 
37 Ibid., s.244-245. 
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att dessa inte är nödvändiga, dock kan en prövning göras för att undersöka om det är motiverat 

med tvångsförfarande i de fall gäldenären har gjort sig okontaktbar eller undanhållit 

information. Konkursförvaltaren behöver därmed KFM:s hjälp med att utföra tvång mot 

gäldenären, exempelvis få tillgång till låsta lokaler.38  

Misstänker konkursförvaltaren vid undersökning att brott föreligger har denne en skyldighet 

att anmäla sina misstankar till åklagaren, motsvarande anmälningsskyldigheter gentemot 

gäldenären saknas enligt 7:16-17 §§ KL. Om en förundersökning har pågått under en längre tid 

på grund av brottsmisstankar ska gäldenären delges enligt 23:18 RB. Rör det sig om en juridisk 

person vilken blir föremål för konkursförfarandet kan ställföreträdare för företaget ibland avgå 

för att undvika att bli indragen i undersökningar. Enligt 6:2 st. 2 och 6:3 st. 2 KL ålägges dock 

en ställföreträdare informationsskyldighet om denne avgått eller entledigats senare än ett år före 

dagen då konkursansökan lämnades in till rätten.39 

Innan bouppteckningen ska tas upp i Tingsrätten ska tillsynsmyndigheten, rätten och 

borgenärerna får möjligheten att påpeka felaktigheter vid granskning. När bouppteckningen 

anses vara färdigställd ska gäldenären beediga handlingen och på så sätt ådra sig straffansvar i 

sådana fall när handlingen är behäftad med felaktiga eller ofullständiga uppgifter, 6:3 KL. Detta 

ansvar gäller även räkenskapsmaterialet, dock innebär paragrafen inte att gäldenären blir 

straffskyldig om bokföringen inte är korrekt. De aktuella handlingarna ska lämnas in till 

Tingsrätten minst en vecka innan edgångsammanträdandet för att kunna granskas och göra 

eventuella ändringar. Edgångsammanträdandet ska enligt lag hållas tidigast en månad innan 

konkursbeslutet och senast 2 månader efter, 6:4 KL och 2:24 KL. Undanhåller sig gäldenären 

vid tiden för uppställandet av bouppteckning är konkursförvaltaren trots detta tvungen till att 

upprätta handlingen och ett edgångsammanträdande ska hållas. Bouppteckningen blir oftast 

ofullständig i dessa fall och därför ska förvaltaren ta tillvara på tvångsåtgärderna som finns att 

tillgå så fort det står klart att gäldenären inte kommer att medverka vid förfarandet.40 

Vid konkursförfarandet skiljer man på obligatorisk och fakultativ edgång och är gäldenären 

en fysisk person har denne obligatorisk edgångsskyldighet enligt 6:3 KL. Detta gäller även i de 

fall gäldenären är en juridisk person och föreställaren har då samma obligatoriska 

edgångsskyldighet som en fysisk person. Konkursförvaltaren kan besluta att en ställföreträdare 

ska undgå edgång om denne anser att bouppteckningen har beedigats på ett godtagbart sätt av 

andra ställföreträdare för gäldenären eller om ställföreträdaren inte kan anses ha den kunskapen 

som efterfrågas rörande verksamheten. Övriga kan åläggas fakultativ edgångsskyldighet, 

exempelvis anställda, tidigare ställföreträdare eller revisorer enligt 6:5 KL. Rätten ska, i dessa 

fall, bedöma att personen som åläggs fakultativ edgång kan bidra till utredningen, ett undantag 

för 6:5 KL anges i andra stycket där en advokat inte behöver avge edgång för upplysningar 

givna av en klient. Lämnar någon en oriktig uppgift med uppsåt eller grov oaktsamhet kan 

straffansvar inträda. Det föreligger således en sanningsplikt. Detta straffansvar gäller dock inte 

uppgifter som kan bevisa att personen ifråga har begått ett brott enligt 36:6 RB och artikel 6 

Europakonventionen. I sådana fall kan konkursförvaltaren vända sig till andra som kan antas 

ha möjlighet att ge uppgifter rörande frågan, exempelvis gäldenärens make, regeln kan därmed 

inte tillämpas analogt.41 

 

 
38 Ibid., s. 246-248.  
39 Ibid. 
40 Ibid., s. 250. 
41 Ibid., s. 50-51. 
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2.7 Förvaltarberättelsen 

I 7:15 KL stadgas konkursförvaltarens skyldighet att upprätta en förvaltarberättelse. Denna ska 

bland annat innehålla konkursboets tillstånd, de bakomliggande orsakerna till obeståndet samt 

när det antogs att gäldenären hamnade på obestånd utifrån konkursförvaltarens utredning. 

Förvaltarberättelsen ska även innehålla en sammanställning av gäldenärens tillgångar och 

skulder, vilket bokföringssystem gäldenären har tillämpat och om bokföringen utförts på ett 

acceptabelt sätt samt uppgifter om det finns misstankar att ekonomiska brott har begåtts, 7:15 

st. 1 p. 1-5 KL. I andra stycket i samma paragraf finns den tidsram som förvaltarberättelsen ska 

uppställas inom, vilket är 6 månader från det att konkursbeslutet har skickats till 

tillsynsmyndigheten, rätten samt de borgenärer som har efterfrågat handlingen. Har gäldenären 

varit bokföringsskyldig ska dennes bokföring även bifogas med förvaltarberättelsen, 7:15 st. 2 

KL.  

2.8 Tillsynsmyndigheten  

Av 1:3 KL framgår att förvaltningen av en konkurs ska ske under tillsyn av en 

tillsynsmyndighet. Denna uppgift faller på KFM enligt 7:25 KL. Dess funktion blir således att 

agera som en kontrollmyndighet rörande konkursförvaltarens utförande av dennes uppdrag. 

KFM har därmed vanligtvis ingen befogenhet att påverka förvaltningen enligt eget tycke. Utan 

reell makt att påverka förfarandet, kan KFM inte anses blivit tilldelad den makt som krävs för 

att utföra kontroller på ett godtagbart sätt. Kontrollen sker efter att förfarandet har genomförts 

och kan således inte få den effekt som var tänkt. På grund av detta har en konkursförvaltare en 

skyldighet i 7:19 KL att höra med KFM om beslut i viktigare frågor gällande konkursen. Detta 

innebär dock inte att förvaltarens självständighet begränsas utan det är denne som har 

befogenheten att ta beslut och ska ansvara för besluten ensam.42 

I ovanstående fall blir det därmed svårt att avgöra KFM:s roll i konkursförvaltningen. 

Lagstiftaren vill undvika att en eftergranskning ska ske då KFM inte uppfyller de krav som bör 

anses föreligga för en kontroll. Samtidigt vill lagstiftaren inte att KFM:s roll ska likställas med 

den utsedda konkursförvaltarens vid beslutsfattande som ingår i förvaltarens uppgifter. På 

grund av detta har KFM lämnat rekommendationer på förbättringar och förtydligande av sin 

roll inom konkursförfarandet. Dock har lagstiftaren ännu inte tagit dessa i sin beaktning eller 

införts i gällande lagstiftning.43   

Det kan anföras att tillsynsförfarandet har två sidor: en formell och en materiell. Den 

formella sidan utgör kontroll av räkenskaperna, dess lydnad av lagstiftningen och andra 

riktlinjer. Den materiella sidan utgörs av förfarandet sker på ett ändamålsenligt sätt. I praktiken 

får KFM anses ha en mer styrande funktion än en kontrollerande då myndigheten oftast erbjuder 

rådgivning gällande hur förfarandet ska ske snarare än att den granskar hur detta har utförts. 

Detta ger KFM en mer effektiv roll inom konkursen. KFM:s beslut kan oftast inte överklagas 

enligt 7:29 KL. Dock finns det ett undantag till 7:29 KL vilken stadgas i 3:6 KL och kallas för 

beneficium, dvs egendom vilken alltid får behållas vid konkurs och underhåll. 

Innan en eller flera förvaltare utses inom en konkurs ska KFM höras, 7:3 KL. KFM ska 

bedöma om flera förvaltare behövs för konkursförfarandet eller om konkursärendet ska delas 

mellan olika förvaltare. En ansökan om att ärendet bör hanteras av flera förvaltare kan även 

göras av en borgenär, en förvaltare eller en granskningsman, 7:3 st. 2 KL. En förhandling ska 

då ske där rätten prövar frågan och KFM ska delta oavsett om det är de som ansökt. Tingsrätten 

har förvaltarlistor som utgörs av godkända konkursförvaltare enligt KFM, vilket innebär att 

personerna inte behöver genomgå en prövning när de åtar sig ett konkursärende utan har KFM:s 

 
42 Welamson & Mellqvist, 2013, s. 92. 
43 Ibid., s. 92. 
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förtroende. Genom denna listan har rätten stor möjlighet att tilldela konkursförfaranden en eller 

flera förvaltare snabbt och effektivt, vilket är dennes skyldighet enligt 2:24 st. 2 KL. Dessa 

listor är dock inte bindande för rätten utan kan snarare ses som rekommendationer. Även i dessa 

fall ska KFM höras i frågan och bestrider myndigheten den föreslagne förvaltaren ska rätten 

själv bedöma om förtroendet för den förslagne vilket dock sker på rättens eget ansvar.44 Uppstår 

det skilda åsikter mellan förvaltare i en odelad konkursförvaltning som föreskrivs i 7:3 KL 

gällande en åtgärd som faller inom deras uppdrag ska KFM gå in som biträde och agera som en 

domare vilket föreskrivs i 7:4 KL men inte ofta förekommer.45 

Som en ytterligare möjlighet kan en granskningsman tilldelas konkursförfarandet enligt 7:30 

KL. Det finns inga krav för att utses som en granskningsman förutom att denne ska anses vara 

lämplig för uppdraget. Detta är dock ovanligt men ger likväl en större möjlighet för KFM att 

utföra kontroll över förfarandet. Granskningsmannen kan, på begäran av förvaltaren, 

gäldenären och borgenärerna, ta del av de handlingar som boet innehar och erhålla information 

från både gäldenären, borgenärerna, förvaltaren och KFM. Vidare kan granskningsmannen 

entlediga en förvaltare enligt 7:3 och 7:5 KL. 

Utöver att agera som tillsynsmyndighet har KFM som huvuduppdrag av regeringen att säkra 

finansieringen av den offentliga sektorn i landet, bidra till motverkandet av brottslighet samt 

bidra till näringslivet och medborgarna genom att bland annat driva in skulder både för 

privatpersoner, myndigheter och företag. De bidrar även till ekonomisk utbildning för unga, 

stödjer skuldsatta, stödjer forskning rörande skuldsanering.46 

 

  

 
44 Ibid., s. 86-88. 
45 Welamson & Mellqvist, 2013, s.90. 
46 Kronofogdemyndigheten, Vårt uppdrag. 
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3. Internationell insolvensrätt 

3.1 Inledning  

Inom EU ska det råda fri rörlighet mellan varor, tjänster, människor och kapital vilket 

förespråkar en harmonisering rörande insolvenslagstiftningen bland medlemsstaterna. Det 

ligger även i linje med EU:s målsättning om att etableringsfrihet ska råda vilket kräver en jämlik 

lagstiftning mellan länderna för att målet ska uppnås. I denna del kommer ett utdrag ur Marie 

Karlsson-Tuulas bok ”Den skuldsatta damen” först att presenteras för att påvisa varför den 

europeiska lagstiftningen är viktig. Detta faller till viss del utanför uppsatsens ämne men ger 

läsaren en bredare förståelse för EU:s påverkan. Därefter kommer den europeiska 

insolvensrätten kort att redovisas och avslutningsvis kommer den amerikanska 

insolvenslagstiftningen undersökas då denna oftast används som inspiration inom 

insolvensområdet, de lege ferenda. 

3.2 EU:s inverkan i den svenska rätten  

Medlemsstaterna har delegerat sin makt över vissa områden till EU vilket innebär att EU får ett 

beslutsfattande inom dessa områden. Den bindande lagstiftningen sker genom tre olika 

rättsakter, förordningar, direktiv och beslut. EU utgår från subsidiaritetsprincipen vilken 

innebär att EU endast ska vidta åtgärder i de fall det verkligen finns skäl till att ha gemensamma 

unionsregler, snarare än att enbart ha nationella regler.47 

Förordningar innehåller bestämmelser som är direkt bindande för medlemsländerna och 

används oftast då man vill att det ska vara samma reglering oavsett nation. Direktiv innehåller 

ändamålsbestämmelser men till skillnad från förordningar är dessa bestämmelser inte direkt 

bindande för medlemsländerna. Medlemsländerna får själva välja hur de vill implementera 

direktivets bestämmelser i förhållande till den nationella lagstiftningen. Det finns 

minimidirektiv vilket innebär att det finns minimirättigheter som medlemsländerna minst måste 

införa i nationell lagstiftning. Det finns även maximidirektiv vilket innebär att det redan finns 

så tydlig reglering att medlemsländerna valfriheten om hur direktivet ska implementeras i 

nationell rätt är begränsad, även kallad fullharmonisering.48 Beslut som fattas på EU-nivå är 

direkt bindande och riktas till specifikt medlemsland eller individ.49 

3.3 EU:s insolvensförordning  

Den internationella utvecklingen inom insolvensrätten kan delas in i tre utvecklingslinjer; 

rekonstruktionsspåret, det gränsöverskridande spåret och det s.k. stabiliseringsspåret, varav den 

andra inriktningen ska presenteras. Det gränsöverskridande spåret tar sikte på att man genom 

lagstiftning gjort det möjligt för medlemsländer att ha ett internationellt samarbete mellan 

nationer och därmed minskat fokus på den nationella ekonomiska enheten. Det 

gränsöverskridande spåret har haft en stor inverkan på tillämpningen av insolvensförordningen 

som har en direkt bindande verkan mellan medlemsländerna, vilken ska fungera effektivt och 

smidigt för att upprätthålla en så fungerande inre marknad som möjligt. Insolvensförordningens 

innehåll tar sikte på att reglera jurisdiktionen. Förordningen utgör inte ett delat synsätt mellan 

medlemsländerna utan är en sammanställning av kompromisser mellan olika intressen. 50  

 
47  Bernitz, U. & Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 50. 
48  Ibid, s. 51.  
49  Ibid, s. 52.  
50  Karlsson-Tuula, M., Den skuldsatta damen, s. 13.  
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EU:s insolvensförordning gäller som nationell lagstiftning för alla medlemsländer i EU med 

undantag för Danmark som inte omfattas av den enhetliga regleringen.51 I ingressen skäl 28 

insolvensförordningen stadgas det att lagvalet sker med hänsyn till vilket land där gäldenären 

har sina huvudsakliga intressen, s.k lex concursus. Inom EU saknar flera medlemsstater en 

ordnad och förutsägbar lagstiftning inom internationella insolvensförfaranden. År 1996 antogs 

nästan Insolvenskonventionen men misslyckades när Storbritannien inte skrev under. Under de 

senaste tio åren har medlemsstaterna försökt samarbeta kring den rådande ekonomiska 

brottsligheten som råder runt om i Europa. 52 En anledning till att det har varit svårt att komma 

överens är att medlemsländernas lagstiftning om insolvensrätt skiljer sig åt, vilket framkommer 

i ingressen skäl 22 Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) nr 2015/848.53 

År 2008 bildades det s.k. SEFI-rådet, Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen som 

ersatte Bedrägerirådet. Dennes uppgift är att öka kunskapen och samarbetet mellan berörda 

myndigheter i medlemsländerna angående de finansiella intressena inom EU, genom denna 

bildning har det även tillkommit olika fonder som finns till för att bekämpa ekobrott.54 År 2015 

antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/848 som utgör en omarbetad 

version av 2000 års Insolvensförordning, den omarbetade förordningen är mer omfattande och 

enligt artikel 92 tillämpas förordningen på förfaranden från den 26 juni 2017.55  

Insolvensförordningen är ingen materiell reglering utan utgör endast bestämmelser om 

vilken domstol som ska inleda ett insolvensförfarande.56 EU har som mål att införa en 

gemensam lagstiftning inom insolvensrätten som bland annat ska finnas till för att underlätta 

för entreprenörer att starta nya företag över landets gränser. Den ska underlätta investeringar 

för företag samt att ge de företag som har ekonomiska svårigheter tillgång till 

insolvensförfaranden. Enligt EU behöver medlemsstaterna skärpa sin reglering kring 

insolvensrätten och det ställs krav på att det ska införas en miniminivå avseende 

lagstiftningen.57 Den svenska insolvensrätten anses vara outvecklad på grund av att det saknas 

tillräcklig lagstiftning som täcker området samt att det är brist på bindande överenskommelser 

med andra länder.58  

I Sverige har det inte gjorts så många komparativa studier av den nationella 

insolvensrätten.59 År 2016 gjordes en studie på Europeiska kommissionens begäran vilket 

bekräftade medlemsstaternas skilda lagstiftningar och behovet av en harmoniserad 

insolvensrätt. Skillnaderna utgjorde mestadels hur insolvensrätt definierades, vem som kan 

ansöka om förfarandet och hur förfarandet inleds.60  

Inom Norden skiljer sig insolvensrätten åt där både Norge och Finland har en lagstiftning 

som satsar på gäldenärens möjligheter i framtiden och har begränsat statens förmånsrätt. 

Danmark har ingen förmånsrätt gällande skatter utan staten har samma prioritet som privata 

borgenärer.61 

 
51  Warberg, A., Gränsöverskridande insolvens, s. 35.  
52  Moss, G., The EC Regulation on Insolvency Proceedings, s. 2.  
53  Europaparlamentet och Rådets förordning (EU)  nr 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden 

(omarbetning).  
54  Karlsson-Tuula, 2011, s. 49–50.  
55  Skatteverket, EU:s insolvensförordning - Internationell insolvensrätt, 2019.  
56  Ibid. 
57  Warberg, A., s. 89. 
58  Karlsson-Tuula, 2018, s. 11. 
59  Warberg, A., s. 81.  
60  Ibid., s. 82.  
61  SOU 1992:113, S. 202, 222–224. 
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3.4 Den internationella rättens påverkan 

Globaliseringen medför, bland annat på grund av etableringsrätten inom EU, flera rättsliga 

följder, inte minst inom insolvensrätten. På grund av att allt fler företag investerar i projekt samt 

etablerar sin verksamhet i andra länder mister nationernas gränser sin betydelse och landet kan 

inte längre anses vara en ekonomiskt enhet som endast behöver se till sina inhemska lagar. 

Enligt artikel av Marie Karlsson-Tuula har EU uttalat sig om att det finns påtagligt behov av 

att ändra medlemsländers insolvensregleringar.62 Det finns gemensamma bestämmelser som 

ska gälla för alla medlemsstaterna i EU förutom för Danmark som ställt sig utanför samarbetet. 

Dock anses EU-förordning vara aningen bristfällig och otillräcklig avseende lagbestämmelser 

i frågan om gäldenärens möjlighet till rekonstruktionsförfaranden.63   

Det finns flera rättsordningar där insolvensområdet regleras, bland annat INSOL och FN:s 

organisation för internationell handel UNICITRAL. Den sistnämnda är en modellag och ska 

ses som en inspirationskälla vid internationella samarbeten och lagstiftning mellan nationer. 

Bestämmelserna saknar en officiell lagstiftare, den har skapats in abstracto. 

Europakommissionen har under de senaste åren försökt finna lösningar på de bristfälliga 

lagstiftningar gällande när företagssatsningar misslyckas. De har anfört att det krävs mildare 

regler på det insolvensrättsliga området då denna inriktning uppmuntrar till entreprenörskap. 

De tar således sikte på termen “fresh start”, dvs en nystart för gäldenären och företaget.64  

3.5 EU:s nya rekonstruktionsdirektiv   

Den 11 januari 2019 publicerades Europaparlamentet och Rådets framtagna direktiv inom 

insolvensrätt. Den amerikanska lagstiftningen har varit förebild för det framtagna direktivet. 

Direktivet förväntas bli en del av gällande lag i Sverige i juni år 2019.65  

En anledning till att det sker en ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och 

insolvensdirektiv) är för att förebyggande lösningar är en växande trend inom den moderna 

insolvensrätten. Man väljer att satsa på metoder som syftar till att hjälpa företag att återhämta 

sig och därav behålla arbetstillfällen eftersom detta i sin tur även påverkar samhällsekonomin.66 

En anledningen till att Europaparlamentet har infört gemensamma bestämmelser är på grund av 

skillnaderna avseende avskrivningsperiodens längd. I st. 5 stadgas det att skulder oftast skrivs 

av först efter tre år för insolventa men hederliga företag, vilket tyder på en ineffektiv 

skuldavskrivning. Vidare framkommer det i samma stycke att näringsidkare, på grund av den 

ineffektiva skuldavskrivningen, väljer att flytta till andra jurisdiktioner för att få sina skulder 

avskrivna snabbare.67  

Syftet med direktivet är att bidra till den inre marknadens funktion, förebygga 

rekonstruktion, skuldavskrivning och näringsförbud. Direktivet ska ge företagaren (vidare 

nämnt gäldenären) möjligheten att fortsätta driva sin verksamhet även om den bedöms vara 

insolvent eller överskuldsatt genom att erbjuda gäldenären fullständig skuldavskrivning inom 

en rimlig tidperiod och därigenom ges en andra chans. Syftet med direktivet är även att 

 
62  Karlsson-Tuula, M, Den skuldsatta damen - och globaliseringen betydelse för insolvensrätten, DJ, 2018. 
63  Ibid. 
64  Karlsson-Tuula, M, Efter avslutad konkurs har man rätt till en ”fresh start” – om entreprenörskap och 

insolvensrätt i USA, DJ, 2018.  
65  Karlsson-Tuula, M, Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk 

rätt, DJ, 2019.  
66  Europaparlamentet resolution, Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och 

skuldavskrivning effektivare, 2019, st. 4.   
67  Ibid, st. 5.  
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rekonstruktionsförfaranden, insolvens och skuldavskrivning ska göras mer ändamålsenlig 

genom att förkorta processen.68 

Gäldenären ska med direktivet få möjligheten att fortsätta bedriva sin verksamhet. Det som 

kan komma att ändras är sammansättningen av strukturen på tillgångarna, skulderna och 

kapitalstrukturen samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar såvida inget annat 

föreskrivs i nationell rätt. Gäldenärens skulder ska även skrivas av efter en rimlig tidsperiod i 

syfte att förhindra ackumulering av nödlidande lån vilket skulle minska risken vid 

konjunkturnedgångar och den negativa inverkan på den finansiella sektorn. Dessa förändringar 

ska helst genomföras i ett tidigt skede för att ge gäldenären möjligheten att rekonstruera på ett 

ändamålsenligt sätt och därmed undvika insolvens och konkurs.69 

Förutom att det nya direktivet tar sikte på att hjälpa gäldenären och utvidga 

rekonstruktionsmöjligheterna lägger direktivet även stor vikt vid att de nya bestämmelserna inte 

ska påverka borgenärerna negativt varför skuldavskrivning ska införas. Europaparlamentet 

framför den s.k. dominoeffekten som kan uppstå när borgenärerna inte får betalt för fordringar 

de har på gäldenären.70  Speciellt med hänsyn till det långa rekonstruktionsförfarande som råder 

i flera medlemsländer i dag vilket kan komma att medföra att borgenären kan bedömas vara 

insolvent.71 I st. 7–12 i det antagna direktivet framkommer den risk som finns vid långa 

förfaranden för rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning. Ju längre förfarande, desto 

lägre utdelning kommer det att vara vilket får en avskräckande effekt på investerare i de länder 

där ett förfarande är allt för kostsamt. De skillnader som råder mellan länders lagstiftning 

medför att investerare inte vill ingå affärsförbindelser i jurisdiktioner där det finns risk för 

komplexa insolvensförfaranden. Det framkommer i st. 7 att investerare inte vågar att ingå 

gränsöverskridande avtal på grund av att det finns en osäkerhet om insolvensreglerna.72  

Borgenärerna bör enligt direktivet därmed få rösta om antagandet av en rekonstruktionsplan 

i syfte att deras rättigheter ska stå i proportion till nyttan av rekonstruktionen. För att se till 

borgenärernas rättigheter anser Europaparlamentet i st. 48 att det är nödvändigt att en rättslig 

eller administrativ myndighet fastställer rekonstruktionsplanen. Denna myndighet ska kunna 

avslå en rekonstruktionsplan om den försämrar borgenärernas rättigheter.73  

Vidare framgår det i direktivet att medlemsstaterna bör säkerställa att förvaltare på området 

för rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning utses av rättsliga och administrativa 

myndigheter. Direktivet ska inte hindra möjligheten för redan godkända förvaltare att ingå i en 

pool där gäldenären eller borgenärer själva kan välja vem som ska vara förvaltare utan 

handläggning av myndighet. Förvaltaren ska även få en lämplig utbildning, kvalifikationer och 

sakkunskap som krävs för yrket. Utbildning bör tillhandahållas av yrkesorganisationer eller 

andra organ.74  

Direktivet ska bli del av nationell gällande rätt två år från och med den dag då direktivet 

träder i kraft. Direktivet planerades bli en del av svensk lagstiftning i juni 2019, men detta har 

inte skett. Den enda förändringen som har skett är att den svenska lagstiftningen hittills har 

satsat på att säkerställa myndighetsutövningen genom att ställa upp kompetenskrav för 

domstolshandläggare vid handläggning av insolvensrättsliga frågor.75  

 
68  Ibid, st. 1. 
69  Ibid, st. 2 och 3.  
70  Ibid, st. 11.  
71  Ibid, st. 6.  
72  Ibid, st. 7. 
73  Ibid, st. 48.  
74  Ibid, st. 87-88.  
75  Karlsson-Tuula, M, Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser - snart blir EU-direktivet svensk 

rätt, DJ, 2019.  
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3.6 The Bankruptcy Code (U.S.C) chapter 7 och chapter 11- USA:s 

insolvensrätt 

Konkurs heter på amerikanska ”bankruptcy”. Konkursförfarandet regleras i första hand i 

chapter 7 The Bankruptcy Code (U.S.C) där fokuset ligger på att sälja gäldenärens tillgångar 

för att täcka utestående skulder. Det finns andra möjligheter för de gäldenärer som har en 

affärsverksamhet, juridisk person, i chapter 11 U.S.C vilka kan anses vara mer tillämpliga om 

gäldenären vill fortsätta driva sin verksamhet. I chapter 11 U.S.C görs en avbetalningsplan för 

verksamhetens borgenärer och en omorganisation genomförs och därav kallas denna variant av 

konkurs för “reorganisation bankruptcy”. Den likvidation som sker i kapitel 7 U.S.C undviks 

således och verksamheten behåller sin aktiva status.76  

Ett förfarande inom chapter 7 påbörjas genom att en ansökan görs av gäldenären enligt11 

U.S.C § 302(a). I samband med detta ska gäldenären lämna in en lista där dennes tillgångar och 

skulder redovisas, tillsammans med en redovisning för gäldenärens finansiella situation samt 

handlingar angående gällande kontrakt avseende eventuella prestationer och leasingavtal. 

Utöver denna information ska gäldenärens “trustee”, motsvarande konkursförvaltare i den 

svenska insolvensrätten, erhålla handlingar gällande gäldenärens skattesituation. Vid ansökan 

får gäldenären erlägga totalt §335 (=3 365,68 kr)77, en avbetalningsplan kan upprättas vid behov 

28 U.S.C § 1930 (a).78  

Vid personlig konkurs ska gäldenären komplettera med uppgifter om kreditgivaren, 

information kring sin inkomst samt en redovisning av personliga månadskostnader, exempelvis 

medicinkostnader, matkostnader och shopping, detta då vid personlig konkurs. En ansökan 

stoppar automatiskt alla eventuella åtgärder som kreditgivare kan ta gentemot gäldenären. 

Gäldenärens ”trustee” ska hålla ett möte med gäldenären själv samt dennes kreditgivare, under 

mötet är gäldenären under ed och både ”trusteen” samt kreditgivarna kan ställa frågor till 

gäldenären. Gäldenärens egna ”trustee” utses av USA:s officiella ”trustee” och ska vara 

opartisk. Denne har till uppdrag att likvidera gäldenärens tillgångar för att betala kreditgivare. 

Genom ansökan hamnar gäldenärens tillgångar inom en “estate”, motsvarande konkursbo i 

svensk insolvensrätt, och ”trusteen” har rätt att sälja allt det som ingår i denna.79 

I chapter 11 U.S.C stadgas ett särskilt förfarande, förfarandet sker genom en ansökan lik den 

som finns i chapter 7 U.S.C. En ansökan kostar totalt $1 717 (= 17 256,36 kr)80. Vid en frivillig 

ansökan tar gäldenären rollen som “debtor in possession”, dvs att denne har kvar kontrollen 

över sina tillgångar under förfarandet, 11 U.S.C 1101. ”Debtor in possession” har liknande 

uppgifter som en ”trustee” i chapter 7 U.S.C., bland annat uppgiften att driva verksamheten. En 

redovisning för hur en omorganisation ska utföras ska ske enligt 11 U.S.C §§ 1121, 1125. 

Denna ska godkännas av rätten enligt 11 U.S.C 1128. En ”debtor in possession” ska ge rätten 

rapporter för hur förfarandet fortskrider, 11 U.S.C 1106. En ”trustee” i detta fall ska se över 

omorganisationen och de rapporter som rätten ska ta del av. Även här ska ett möte hållas där 

gäldenären är under ed och ”trusteen” samt kreditgivarna kan ställa frågor gällande 

verksamheten och dess tillgångar.81 

  

 
76  UScourt, Chapter 7- Bankruptcy basics.  
77  Forexbank, Valutaomvandlare - beställ valuta, 2019. 
78  UScourt, Chapter 7- Bankruptcy basics. 
79  Ibid. 
80  Forexbank, Valutaomvandlare- beställ valuta, 2019. 
81  UScourt, Chapter 11- Bankruptcy basics. 
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4. Straffrätten inom insolvensområdet 

4.1 Inledning 

I det här avsnittet presenteras straffrätten inom insolvensområdet i syfte att ge läsaren en 

förståelse för hur dagens lagstiftning är utformad, ett lege de lata perspektiv. Först kommer 

ekonomisk brottslighet i 11 kap. BrB att presenteras. Vidare kommer avsnittet att behandla två 

teoretiska perspektiv, casusperspektivet och culpaperspektivet, vilka tar sikte på gäldenärens 

motiv till att begå brott mot borgenär. Perspektiven tar även sikte på hur gäldenärens 

bakomliggande motiv påverkar borgenären och samhällsekonomin. En objektiv och en 

subjektiv bedömning kommer sedan presenteras då dessa används vid bedömningen om den 

brottsliga handlingen är att anse som ett oredlighetsbrott. Avsnittet kommer även att föra en 

kort beskrivning om de rekvisit som tas upp i 11 kap. BrB. Efter en skildring av de olika 

perspektiven torde läsaren få en uppfattning om hur rätten bedömer frågan om oredlighetsbrott 

har uppkommit. Avslutningsvis kommer bokföringsbrott att redogöras för att det är vanligt att 

brottsliga handlingar enligt 11 kap. BrB bedöms som bokföringsbrott istället för 

oredlighetsbrott på grund av svårigheten i själva obeståndsbedömningen.  

4.2 Ekonomisk brottslighet i 11 kap. Brottsbalken  

År 2005 reviderades 11 kap. BrB i syfte att förenkla bestämmelserna då vissa var svårtillämpade 

och komplicerade. Det gjordes en utvidgning av brottsområdet oredlighet mot borgenärer där 

gäldenärens upplysningsansvar blev mer omfattande, exempelvis genom att gäldenären också 

ska uppge tillgångar i utlandet.82 I vissa förekommande fall benämns gärningsmannen i 11 kap. 

“den som” i syfte att brott inte behöver begås av en bestämd person, en markering för att det 

inte finns förmodade gärningsmän. Ett exempel när detta begrepp används är vid oredlighet mot 

borgenär i 11:1 st. 1 BrB.  

Borgenärsbrotten i 11 kap. BrB kan delas in i fyra grupper och avgörs utifrån gäldenärens 

ekonomiska situation. Den första gruppen tar sikte på gärningar som genomförs före en 

konkurs, dvs att gäldenären inte ännu är på obestånd men att det anses föreligga en påtaglig risk 

för att den fysiska eller juridiska personen kan komma på obestånd när väl gärningarna har 

utförts vilket stadgas i 11:1 st. 1 BrB. Till den andra gruppen hör gäldenärer som begår brott 

mot borgenär även om gäldenären är på obestånd. Den tredje gruppen av oredlighet mot 

borgenär tar sikte på gärningar som begås av gäldenären där konkurs är påtaglig, vilket stadgas 

i andra stycket i samma paragraf. Den fjärde och sista gruppen tar sikte på gärningar som utförs 

efter konkursutbrottet, oftast är här gäldenären medveten om sin ekonomiska situation och 

undanhåller uppsåtligen tillgångar under konkursförvaltningen eller lämnar oriktiga uppgifter i 

bouppteckningen.83   

För att fällas för ansvar enligt 11:1 och 11:4 BrB krävs uppsåtligt handlande av 

ställföreträdare medan 11:3 BrB endast förutsätter culpaansvar för brottsligheten vid gällande 

brottstidpunkt. Vid bokföringsbrott enligt 11:5 BrB kan både näringsidkaren och 

ställföreträdaren ådömas för ansvar och enligt 11:7 BrB kan en person som är i gäldenärens 

ställe vid tidpunkt för ekonomisk brottslighet hållas ansvarig för oredlighet mot borgenärer.84  

Den som gör sig skyldig för oredlighet mot borgenär kan dömas till fängelse i högst två år, eller 

om brottet anses vara av grov art, till fängelse i lägst sex månader och som högst sex år.85 Vid 

 
82  Karlsson-Tuula, 2011, s. 136.  
83  Ibid., s. 137.  
84  Ibid., s. 140.  
85  Skatteverket, Borgenärsbrott. 2019.  
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bokföringsbrott av normalgraden kan gärningsmannen dömas som högst till två års fängelse, 

om brottet är av ringa art kan böter eller fängelse till sex månader dömas ut istället. Om brottet 

anses grovt döms gärningsmannen till fängelse i som lägst sex månader och som högst sex år; 

dessa påföljder stadgas i 11:5 BrB.  

En person som gjort sig skyldig till grova ekonomiska brott kan även bli dömd till 

näringsförbud enligt 4 § LON. Näringsförbud innebär att den dömda personen inte får fortsätta 

bedriva näringsverksamhet och får inte ådra sig uppdrag under viss tidsperiod. Näringsförbud 

gäller så fort rätten har fattat ett beslut och kan vara som längst i tre år och som högst tio år 

enligt 10 § LON. Man kan dömas till näringsförbud om man grovt åsidosatt sina skyldigheter i 

näringsverksamheten, exempelvis genom att man inte har betalat skatter och andra avgifter. En 

annan situation där näringsförbud blir aktuellt som straff är när ställföreträdaren för företaget 

aktivt har drivit verksamheten i konkurs vilket stadgas i 5 § LON. 

Om gäldenären har gjort sig skyldig för exempelvis bokföringsbrott i den grad där lägst sex 

månaders fängelse kommer att utdömas är näringsförbud näst till en obligatoriskt påföljd. 

Exempel på brott där näringsförbud är förenat med annat straff är exempelvis skattebrott och 

bokföringsbrott.86 

4.3 Obeståndsbegreppet – ett svårtolkat begrepp  

Obeståndsbegreppet har varit viktig för lagstiftarens analys.87 Dock har begreppet ansetts en 

aning svårtolkat och tillämpbart oftast när bokföring saknas eller att den på något annat sätt är 

bristfällig. Det blir svårt att fastställa obeståndsrekvisitet då man inte kan utgå från något 

ekonomisk resultat eller ställning. En bedömning om rekvisiten för att undgå straffansvar 

avseende bokföringsskyldighet kan dock göras.88  

Enligt offentligt uttalande räcker det i praktiken att gäldenären lägger fram bevisning om att 

denne inte var på obestånd vid den speciella tidpunkten, varav det sedan är upp till åklagaren 

att bevisa motsatsen.89 Enligt Marie Karlsson-Tuula är det här svårt för åklagaren att ta fram 

motbevisning när denne teoretiskt sett ska visa orsakssambandet mellan att viss åtgärd har 

vidtagits och det inträffade obeståndet.90 

4.4 Rekvisit som måste vara uppfyllda för att ekonomiskt brott ska 

föreligga 

Tre objektiva rekvisit måste vara uppfyllda för att en gärning ska anses som brottslig enligt 11 

kap. BrB. Det första är ett s.k. handlingsrekvisit vilket tar sikte på beskrivningen av vad som 

måste ha gjorts för att ansvar ska följa. Det ställs krav på att gärningsmannen ska ha förstört 

eller avhänt sig egendom som medfört att hans ekonomiska situation har försämrats vilket 

stadgas i 11:1 BrB och utgör ett oredlighetsbrott.91 Ett exempel på handlingsrekvisitet är när en 

gäldenär avhänder sig egendom som utgör gåva i form av vinstutdelning eftersom gäldenären 

kringgår 17:3 ABL om vad som får utdelas som vinst. I 1986-års reform fastställdes krav på att 

egendom måste ha haft ett betydande värde för att egendomen ska anses vara avhänt. Enligt 

propositionen92 ska rätten göra en helhetsbedömning där den lägger vikt i åtgärdens karaktär, 

 
86  Ekobrottsmyndigheten, Näringsförbud. 2016. 
87  SOU 1996:30, s. 60 -73.  
88  Karlsson-Tuula, 2011, s. 143.  
89  SOU 2009:46.  
90  Karlsson-Tuula, 2011, s.143. 
91  Karlsson-Tuula, 2011, s. 152.  
92  Prop. 1985/86:30, s. 36.  
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syfte och samband i förhållande till boets ekonomiska situation. Betydande värde anses 

föreligga om bolagets ekonomiska ställning har försämrats kapitalsmässigt.93 

Det andra rekvisitet är ett tidsrekvisit där gärningsmannen antingen anses ha påtaglig risk 

för att komma på obestånd eller faktiskt varit på obestånd under tiden den brottsliga gärningen 

genomfördes eller efter konkursen. Enligt förarbetena ska rätten vid bedömningen ta hänsyn till 

gäldenärens handlingsmöjlighet till att avvärja sig ekonomisk kris och om det kan ha ansetts 

föreligga en påtaglig fara. Ett exempel är om obestånd har ansetts vara i nära anslutning till 

brottet eller om det har uppkommit en oförutsedd betalningsskyldighet som kommit att påverka 

gäldenärens ekonomi. Om dessa rekvisit uppfylls jämställs det med att gäldenären var 

införstådd med risken för obestånd och gärningen anses ha begåtts med uppsåt.94  

Det tredje rekvisitet är ett effektrekvisit som anger vad som ska ha åstadkommits för att det 

ska anses föreligga ekonomisk brottslighet. Det ställs krav på en kausalitet mellan 

gärningsmannens avhändande och tidpunkten för obestånd, obeståndsrekvisitet har en objektiv 

och subjektiv sida.95  

Den subjektiva sidan tar sikte på om avhändandet gjorts med uppsåt eller med grov 

vårdslöshet. Om rekvisiten för uppsåt eller grov vårdslöshet inte är uppfyllda kan inte 

gärningsmannen dömas för brottet ”oredlighet mot borgenär”. Här kommer således casus- och 

culpaperspektiven in, att gäldenären gör en felbedömning av marknaden som inte kan bedömas 

vara vårdslöst handlande, kan denne alltså inte dömas för brott. Bedömningen om vårdslöshet 

föreligger görs utifrån vad gäldenären kunde anses veta eller borde ha vetat, vid bedömning 

man ser till omständigheterna och gäldenärens kunskap vid tillfället.96 Den objektiva sidan 

stadgas i 2:7–9 KL och tar sikte på bedömningen vid frågan om obestånd där rätten gör en 

helhetsbedömning om gäldenärens ekonomi vid tidpunkten då ansökan om konkurs inkom till 

rätten. Enligt uttalande från departementschefen för förarbetet till 1986 års reform av 11 kap. 

BrB ska bedömning dels ligga i gäldenärens framtidsutsikt, dels ta hänsyn till att analysera om 

eventuella varningssignaler finns. Dessa signaler utgör bland annat betalningssvårigheter där 

företagets kortfristiga skulder inte bör överstiga 50 % av omsättningstillgångarna. Efter att ha 

fått en överblick av gäldenärens ekonomi gör rätten bedömningen om i vilken takt skulder och 

räntor måste betalas av. Avgörande för bedömningen är i vilken utsträckning gäldenären kan ta 

upp nya krediter. Vidare i processen gäller det att få in tillfälliga tillgångar för att kunna betala 

av fordringar hos borgenären, exempelvis lån från kreditinstitut.97  

Om en gäldenärs framtidsutsikter ser ljusa ut och det väntas inkomma tillgångar till företaget 

inom kort tid anses oftast gäldenären inte vara på obestånd. Rätten beräknar relationen mellan 

tillgångar och skulder. I de fall skulderna förväntas överstiga tillgångarna är det av vikt att tillse 

gäldenärens möjligheter hos staten om att kunna få anstånd. Anstånd innebär att staten efter en 

ansökan, kan ge godkännande till att skjuta upp förfallodagen för skatter och avgifter. Utifrån 

gäldenärens situation innebär detta att gäldenären har längre tid på sig att skaffa fram tillgångar, 

vilket kan göras genom att kräva kunder på betalning eller att avyttra tillgångar.98  

Exempel på ett rättsfall där förklaringen om begreppet ”oredlighet” utvecklades av Högsta 

domstolen är rättsfallet NJA 1994 s. 336. I detta fall åtalades gäldenären för grov oredlighet 

mot borgenär på grund av att denne hade upprättat ett oriktigt bokslut. Gäldenären hade 

kontinuerliga skulder som förföll till betalning och en bokföring som inte stämde överens med 

deras verkliga ekonomiska situation. Bolaget sattes först i konkurs 1988 eftersom företaget med 

 
93  Karlsson-Tuula, 2011, s. 155.  
94  Ibid., s. 157.  
95  Ibid, s. 158. 
96  Ibid., s. 141–142.  
97  Ibid., s. 144.  
98  Skatteverket, Anstånd med skattebetalning, 2018.  
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sin vilseledande årsredovisning hade lurat kreditinstitut på pengar. Utåt sett såg detta bolag 

normalt ut, med en ordningsam bokföring, redovisade tillgångar och en bra framtidsplan. I 

domskälen diskuterades det om gäldenären verkligen kunde anses vara på obestånd då 

begreppet ”obestånd” i 11 kap. BrB inte endast är en definition på att gäldenären inte har 

tillräckliga medel, detta ska vara fallet under längre tid. Domstolen klargjorde även att det inte 

läggs bedömning i hur gäldenären skaffat fram sina pengar.99  

Med detta rättsfall kan påvisas att ”oredlighet” är ett aningen otydligt begrepp. Det är inte 

alltid lätt att fastställa om en gäldenär var på obestånd. Detta med hänsyn till åklagarens arbete 

i att försöka se tillbaka i tiden och bedöma om handlingen gjordes med uppsåt eller oaktsamhet 

som då var så tydlig men med tidens gång kanske har suddats ut. Åklagaren ska enligt dagens 

bestämmelser göra en prognosbedömning vid konkursansökan men vid denna tidpunkt vet 

oftast inte domstolen något om gäldenärens framtid. 100   

Mål nr B 2523/11 Oredlighet mot borgenär alternativt obehörigt gynnande av borgenär.  

Detta rättsfall handlar om att Sven-Åke Lindahl har tagit ut drygt 200 000 kr som lön från 

bolaget och att bolaget strax efter sattes i konkurs, på begäran av honom själv. Sven-Åke 

Lindahl hävdade att han inte hade tagit ut någon lön från bolaget sedan oktober månader 2006 

vilket motsvarade åtta månadslöner á 25 000 kr.  

Enligt uttalanden från Gunnel Fallgren, ekorevisor i bolaget, hade bolaget ett flertal obetalda 

leverantörsfakturor samt fyra betalningsanmärkningar under 2006 från 

Kronofogdemyndigheten. Hon uppskattade att bolaget redan var på obestånd den 1 maj 2007 

om inte tidigare.  

Tingsrätten gör bedömningen om att det inte råder några tvivel om att bolaget var illikvid 

under en lång tid, men diskuterade frågan om när bolaget blev insolvent. Tingsrätten gör samma 

bedömning som Gunnel Fallgren och anser att Sven-Åke Lindahl tog ut sin lön på 200 000 kr 

när bolaget var insolvent. Dock finner Tingsrätten det inte oskäligt att ta ut en månadslön på 

200 000 kr i Sven-Åke Lindahl:s situation då han inte hade tagit ut någon lön på åtta månader. 

Med detta finner Tingsrätten att bolagets balansräkning inte påverkats av uttaget och därmed 

inte kan bedömas som avhändande av egendom, varför Sven-Åke Lindahl inte kan fällas till 

ansvar för oredlighet mot borgenär.  

Domen överklagades till Hovrätten som fällde Sven-Åke Lindahl till ansvar för oredlighet 

mot borgenär med anledning av att det inte fanns någon bokföring som visade på löneuttaget 

samt att det saknades ett anställningsavtal som innebar att han hade rätt till lön. Domen 

överklagades till Högsta domstolen som ogillade åtalet i den mening att löneuttagets storlek 

saknade betydelse i den mån lönen var marknadsmässig. Högsta domstolen fann därmed att det 

inte var fråga om ett avhändande av bolagets egendom enligt bestämmelserna i 11:1 BrB. 

Domstolen dömde dock Sven-Åke Lindahl för otillbörligt gynnande av borgenär och utdömde 

påföljden dagsböter.  

4.5 Bokföringsbrott  

Enligt BFL finns det en skyldighet för alla företagare att upprätta årsredovisning, dvs en 

sammanfattning av affärshändelser som hänför sig till året, i enlighet med god 

redovisningssed.101 I 4:2 BFL och 2:2 ÅRL stadgas ”god redovisningssed” vilken grundar sig i 

normer, föreskrifter och traditionell lagtolkning enligt förarbetena till 1976 års 

 
99  Karlsson-Tuula, 2011, s. 148–149.  
100  Ibid., s. 148. 
101  Elofsson, S, Holmquist, R, Lindmark, J & Andersson, C,. Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 98. 
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bokföringslag.102 I vissa fall kan även rekommendationer och uttalanden av vissa normgivande 

organ, bokföringsnämnden och Rådet, användas när tidigare nämnd typ av praxis inte räcker 

till.103 Enligt 2:3 ÅRL ska resultaträkningen och balansräkningen upprättas i sin helhet och ge 

en ”rättvisande bild” av företagets resultat och ställning. Till skillnad från ”god 

redovisningssed” kommer begreppet ”rättvisande bild” inte från rekommendationer och praxis 

utan är ett svårtolkat begrepp som ska ses som en skyldighet att korrigera det missvisande 

resultatet.  

För att en person ska dömas för bokföringsbrott krävs det dels att gärningsmannen är 

näringsidkare samt att denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har åsidosatt sin 

bokföringsskyldighet, s.k. handlings- eller åsidosättanderekvistet. Exempel kan vara att 

gärningsmannen utelämnat viktig information i bokföringen såsom affärshändelser och 

räkenskapsmaterial eller har lämnat oriktiga uppgifter i bokföringen. Den som åsidosätter sin 

bokföringsskyldighet enligt BFL och ÅRL kan få straffrättslig påföljd för bokföringsbrott enligt 

11:5 BrB. Bokföringsbrott kan dömas efter svårighetsgrader, brott av ringa grad, normalgraden 

eller grovt bokföringsbrott. För att dömas för bokföringsbrott måste det s.k. 

huvudsakligskriteriet att vara uppfyllt vilket innebär att bristen i bokföringen inte medför något 

ekonomiskt resultat för företaget med ledning av bokföringen. För att undgå straffansvar 

avseende bokföringsskyldighet måste två krav vara uppfyllda. För det första ska det genom 

befintlig bokföring i huvudsak gå att bedöma rörelsens förlopp med ledning av bokföringen.104 

Det finns således tre kumulativa rekvisit för att en person ska kunna dömas för bokföringsbrott: 

uppsåt eller oaktsamhet ska bedömas föreligga, bokföringen ska inte ha gjorts enligt kraven 

som finns i BFL och ÅRL samt att effekten av detta är att rörelsens ekonomiska historia samt 

dess nuvarande tillstånd inte kan tydas. För att det effektrekvisitet ska anses vara uppfyllt ska 

det krävas en ingående undersökning för att reda ut rörelsens ekonomi då dess bokföring 

innehåller sådana brister att denne inte kan anses vara tillförlitlig eller erhålla svar gällande 

vissa frågor, mindre fel och tekniska brister kan ofta inte anses uppfylla effektrekvisitet.  

En ställföreträdare för ett bolag har en bokföringsskyldighet enligt 4:1 BFL och det innebär 

i korthet att alla affärshändelser ska redovisas, räkenskapsmaterial ska tas upp och en 

balansräkning ska upprättas. Om en ställföreträdare underlåter sin skyldighet att redovisa eller 

inte redovisat korrekta uppgifter kan denne fällas för ansvar för bokföringsbrott. 

Bokföringsbrott stadgas i 11:5 BrB och är det vanligaste brottet mot borgenär.105  

Det rättssubjekt som kan bli åtalad för bokföringsbrott begränsas inte till gäldenären själv. 

En ställföreställare för en juridisk person eller en person som har blivit tilldelad uppdraget kan 

även dömas för bokföringsbrott. Huvudregeln inom straffrätten är att endast den som aktivt har 

begått ett brott ska dömas men med stöd i garantläran kan dock även den som varit passivt 

medverkande dömas. Därmed undgår inte gäldenären automatiskt straffansvar om en anställd 

har handlat brottsligt vid uppförandet av bokföringen. Ett exempel på detta finns i 8:29 ABL 

där VD:n ska kontrollera att bokföringen sker på ett lagenligt sätt trots att uppgiften har 

delegerats. Om en styrelseledamot har misstankar om brottslighet i samband med bokföringen 

har han en skyldighet till att agera för att undvika straffansvar.106 

En gäldenär som är satt i konkurs har en skyldighet att medverka, dvs ska lämna relevanta 

uppgifter om tillgångar som har betydelse för konkursens gång. Om en gäldenär underlåter sin 

skyldighet i att medverka kan gäldenären fällas för ansvar för oredlighetsbrott enligt 11 kap. 

BrB. Det vanligaste är att gäldenären har förtigit om tillgångar av betydande värde efter 

 
102  Ibid, s. 45.  
103  Prop. 1975:104 s. 148.  
104  Ibid., s. 212. 
105  BRÅ, Anmälda brott, tabeller - slutlig statistik, 2019.  
106 Bäcklund, Johansson, Tros, Träskman, Wennberg & Wersäll. Brottsbalken 1962:700, lagkommentar till 11:5 

Zeteo Internet. 
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beedigandet av bouppteckningen eller att gäldenären förfogar över egendom som egentligen 

ska tillhöra konkursboet. En gäldenär anses vara skyldig att medverka från den tidpunkt 

förvaltaren har lämnat uppmaning om medverkan angående aktuell egendom. Det är 

förvaltarens skyldighet att bevara borgenärernas intresse av att få betalt och förvaltaren har även 

skyldighet att åtala en gäldenär som inte samarbetar genom sin medverkandeskyldighet. 

Statistiken för anmälda brott speglar inte brottsutvecklingen i samhället utan statistiken 

varierar beroende på kontrollverksamhetens utveckling.107 Om en förvaltare misstänker 

brottslighet i samband med en konkurs har denne en skyldighet enligt 7:16 KL att anmäla detta 

till EBM eller åklagarmyndigheten.108  

I dagens lagstiftning ställs det inga högre krav på att gäldenären ska utge bevisning på att 

den bristande betalningsförmågan var tillfällig, detta faller inom åklagarens uppgifter vilken 

oftast finner det svårt att ta fram hållbar bevisning gällande kausalsambandet. 

Obeståndsbegreppet har vållat problem vid rättstillämpningen då begreppet är aningen 

svårtolkad. Det uppstår problem i att fastställa tidpunkt för brottsligheten vilket i sin tur även 

medför svårigheter att finna tillämplig lagstiftning, därav rätten oftast dömer till 

bokföringsbrott.109  

  

 
107  Karlsson-Tuula, 2011, s. 209. 
108  Ibid., s. 126.  
109 Ibid., s. 143.  
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5. Analys  

5.1 Inledning 

Uppsatsens femte avsnitt kommer att analysera de två grundläggande frågeställningarna i 

avsnitt 1.2, sidan 6.  

I Analys del I – internationell insolvensrätt, kapitel 5.1 – 5.8, behandlas fråga 1. 

I Analys del II – samband mellan insolvensrätt och ekonomisk brottslighet i 11 kap. BrB, 

kapitel 5.9 – 5.13, behandlas fråga 2. 

Genom analysen förs löpande ett de lege ferenda-resonemang. 

5.2 Analys del I – internationell insolvensrätt  

I analysens första del kommer uppsatsens första frågeställning ” Behöver den svenska 

insolvensrätten reformeras för att bli mer effektiv? Om så behövs – var kan lagstiftaren finna 

inspiration?” att besvaras.  Först jämförs den amerikanska- med den svenska 

insolvenslagstiftningen för att påvisa var inspiration för en reform kan hämtas. Vidare förs en 

diskussion gällande politiken inom rättsområdet för att försöka ge en förklaring till varför en 

förändring ännu inte har skett. Efter detta kommer det nya EU-direktivet att analyseras vilken 

följs av en diskussion om varför en fungerande lagstiftning är viktig för samhällsekonomin. 

Avslutningsvis kommer gränsöverskridande insolvensrätt att diskuteras i följd av dagens 

tillsynsmyndighet vilken kommer kritiseras.  

5.3 The Bankruptcy Code - en inspirationskälla för Sverige 

Gör man en närmare bedömning av den amerikanska insolvenslagstiftningen blir det tydligt att 

rättsreglerna grundas i tanken om rekonstruktion, snarare än avveckling. I chapter 11 U.S.C 

stadgas att en juridisk eller fysisk person som innehar partnerskap i en firma, kan ges möjlighet 

till omorganisering i syfte att återfå livskraft i företaget. Vid sådant förfarande upprättas en 

avbetalningsplan mellan gäldenären och dennes borgenärer. Verksamheten likvideras inte utan 

avbetalningarna bestäms med hänsyn till vad som anses nödvändigt för att gäldenären ska 

behålla sin verksamhet. Synsättet i den amerikanska insolvensrätten och mot bakgrund för 

artikeln110 talar den amerikanska insolvensregleringen för en mer positiv inställning för 

gäldenären från lagstiftaren jämfört med synsättet i den svenska insolvenslagstiftningen. 

Jämfört med den svenska konkurslagstiftningen som prioriterar borgenärernas rätt till betalning 

och inte gäldenärens rätt till en andra chans, får gäldenären ingen motsvarande chans att försöka 

återfå livskraft i sitt företag. Med detta synsätt kan den svenska insolvensrätten synas vara svart 

och vit avseende insolvensbedömningen för gäldenären och Sverige borde som Marie 

Karlsson-Tuula hävdar i flera artiklar från Dagens Juridik finna inspiration i den amerikanska 

insolvenslagstiftningen.111  

     Vidare stadgas det i chapter 11 U.S.C att gäldenären själv behåller sin aktiva roll inom 

verksamheten, detta trots att en ”trustee” utses av rättsväsendet. ”Trusteen” har snarare en 

övervakande roll genom att kontrollera att rätten får de rapporter som gäldenären är ålagd att 

avge. Mot denna bakgrund torde dock frågor om riskbedömning avseende att ge gäldenären 

stor tillit att väckas. Det kan bland annat ifrågasättas om gäldenären besitter tillräcklig kunskap 

att själv bära ansvaret för rekonstruktion och se till att verksamheten blir livskraftig igen, eller 

om okunskap kommer medföra större skulder vilka inte kan återbetalas. Av ovan anfört om den 

 
110 Karlsson, M, Hög tid att låta USA:s rättsutveckling få utgöra förebild för vår insolvenslagstiftning, DJ, 2015.  
111 Se fotnoter tidigare och nedan. 
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svenska insolvensregleringen torde dessa risker undvikas i vår lagstiftning som dels inte 

erbjuder gäldenären en motsvarande tillit samt att landet ställer höga krav på kunniga 

konkursförvaltare.  

     The Bankruptcy Code innehåller dock inte bara rättigheter för gäldenären. Att lämna in en 

ansökan om ”bankruptcy” är dyrt och kräver redovisningar både av verksamhetens ekonomiska 

situation i dagsläget men även en välarbetad plan för hur en rekonstruktion ska ske. Det torde 

således inte vara en enkel uppgift att söka ”bankruptcy” enligt chapter 11 U.S.C. Chapter 7 

U.S.C anger att vid äktenskap ska även gäldenärens make/maka redovisa sin ekonomi vid en 

konkursansökan och alla kostnader ska anges oavsett vilka de är. Det är således ett mer extensivt 

förfarande än den svenska konkursen. Trots detta bör det faktum att gäldenären till stor del 

agerar självständigt väga upp de nackdelar som ett konkursförfarande innebär och motverkar 

att ekonomiska brott begås.  

     Med denna analys får det anses att Sverige kan finna inspiration för reformering av sin 

insolvenslagstiftning i den amerikanska insolvensregleringen. Nyckelordet verkar vara 

”nystart” för att en lag ska få fullgod effekt. Även om ländernas företagsformer skiljer sig bör 

Sverige trots detta anamma USA:s generella attityd gentemot gäldenären och 

konkursförfarandet. En balansgång får ske mellan övervakning och tillit för gäldenären där 

rätten inte låter denne fortsätta att bedriva sin verksamhet med förlust men ändå visa förtroende 

för dennes kompetens och vilja att vända verksamhetens lönsamhet till vinst. Det bör således 

bli ett givande och tagande mellan företagen och myndigheterna, bolaget får mer frihet i utbyte 

mot mer insyn i verksamheten och dess rekonstruktion.   

5.4 Insolvensrätten i den politiska debatten 

Insolvensrätten tas inte upp i den politiska debatten vilket leder till att andra rättsliga frågor får 

mer uppmärksamhet. Enligt Marie Karlsson-Tuula förstår nog inte politikerna 

sammanhanget.112 Mot denna bakgrund verkar samhället inte intressera sig av insolvensrätten 

och utan påtryckning från medborgarna eller politiker, faller frågan mellan stolarna. Mot 

bakgrund av ovanstående uttalande från Marie Karlsson-Tuula rör området inte upp starka 

debatter i tv eller i allmänna tidningar. För att genomföra en reform torde det krävas arbete och 

medel från statens sida. Marie Karlsson-Tuula uttryckte sig i en artikel i Dagens Juridik att 

“insolvensrätten aldrig kommer in i finrummet”113 Med bakgrund av tidigare nämnt om 

politikers intresse, kan orsaken ligga i avsaknad av statistik om vilka belopp det handlar om för 

samhället, vilket också kan anses ligga till grund för att status inom området inte är så högt.  

Det förs i Anna Warbergs bok ”Gränsöverskridande insolvens” en diskussion av 

harmonisering gällande insolvensrätt inom EU.114 Den redogörelse som lagts fram i uppsatsens 

tredje kapitel talar för att svårigheten ligger i medlemsländernas olika insolvensbestämmelser. 

Mot denna bakgrund får det tänkas vara svårt att efterlikna ett annat lands lagstiftning och som 

ovan anfört i avsnitt 3.3 belyser Insolvensförordningen just denna svårighet. Med ovanstående 

i beaktning kan det anses vara troligt att politikerna har uppfattningen att 

insolvenslagstiftningen i sitt nuvarande skick fungerar och intresserar sig därför inte i frågan. 

Det tunga argumentet för en politiker för att ändra lagstiftningen torde vara vilken möjlighet till 

ökade inkomster och sysselsättningsgrad som förändringen skulle ge stadskassan. Dessa 

incitament skulle också kunna öppna upp för ett massmedialt intresse i frågan. I dagens 

samhälle skulle ett massmedialt intresse kunna bidra till att allmänheten och politiker lyssnar. 

Detta får anses saknas inom insolvensrätten. Mot bakgrund av ovanstående får en bredare 

 
112  Johansson, P, “Mitt rättsområde kommer aldrig in i finrummet- politikerna förstår inte”, DJ, 2018. 
113 Ibid. 
114  Warberg, A., s. 87. 
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förståelse anses medföra att fler vågar sätta sig in i ämnet och att insolvensrätten blir allt mer 

uppmärksammat i samhället. Det är först när samhället förstår problematiken som det kan göras 

synliga förändringar.  

Förhoppningsvis skulle ett ökat intresse medföra både nyblivna jurister samt äldre och mer 

erfarna jurister specialiserar sig inom insolvensrätten. Mot denna bakgrund skulle lösningen i 

sin tur kunna hjälpa insolvensområdet att få den uppmärksamhet i samhället som behövs för en 

lagändring. I det nya EU-direktivet framkommer det att investerare inte vågar ingå 

gränsöverskridande avtal då de är osäkra på den insolvensrättsliga reglering. Om fler sätter sig 

in i ämnet och att det därav leder till en lagändring skulle det kunna leda till en ökad förståelse 

bland gäldenärer samt borgenärer om vad som förväntas av dem, men även vilken hjälp de har 

rätt till. Sett till det nya EU-direktivet kan man se att direktivet är utformat på så sätt att man 

vill hjälpa gäldenären och få nationer att förebygga rekonstruktionsförfarandet.115 

5.5 EU:s nya direktiv 

I mars 2019 antogs EU:s nya insolvensdirektiv. Av vad som framkommer i artikel från Dagens 

Juridik förväntades direktivet bli del av svensk rätt i juni 2019.116 Vi kan dock inte se att detta 

har gjorts i svensk rätt än men hoppas på att direktivet implementeras snarast. Den analys som 

lagts fram i ovanstående kapitel talar för att Sverige inte har någon utvecklad 

insolvenslagstiftningen men att det är hög tid för en förbättring som Marie Karlsson-Tuula 

påstår.  

Ur gäldenärens perspektiv kan direktivet anses vara fördelaktigt. Detta med ledning av att 

direktivet ger gäldenären en andra chans till fortsatt verksamhet, vilket torde innebära en 

minskning av antalet likvidationer och ekonomisk brottslighet.  

I direktivet stadgas att borgenären ska få tillfälle att yttra sig angående 

rekonstruktionsförfarandet gällande fordringarna. Det kan läggas fram synpunkter eller 

möjligheter till eventuell avbetalningsplan för fordringarna. Mot denna bakgrund är det dock 

viktigt att inte glömma den nuvarande lagstiftningen avseende borgenärens intresse att få sina 

fordringar betalda. Mot denna bakgrund får det anses att ingressen skäl 43 i direktivet, om 

borgenärens delaktighet i rekonstruktionen, är viktig.  

Om det nya EU-direktivet ska kritiseras kan det anses, enligt vår bedömning, negativt att 

borgenärernas säkerhet till att få betalt minskar i takt med att gäldenärens möjligheter ökar. Av 

direktivet framkommer det att många gäldenärer, med dagens insolvenslagstiftning, får sina 

skulder avskrivna först efter tre år. Att skulder nu kommer att skrivas av inom rimlig tidsperiod 

får anses positivt för gäldenären vilket medför att denne kan starta om, motsvarande ”fresh 

start” i den amerikanska insolvenslagstiftningen. Skuldavskrivningen torde dock även anses 

medföra en osäkerhet för borgenärerna vars fordringar kan lämnas utan ersättning.  Detta skulle 

även kunna medföra att borgenären i sin tur kommer vara i behov av rekonstruktion, s.k. 

dominoeffekten vilken nämns i det nya EU-direktivet. Det framgår av direktivet att borgenärens 

intresse inte får åsidosättas vid implementering. Den analys som lagts fram talar dock för en 

problematik och avvägning mellan parternas intressen och det kan ifrågasättas hur borgenären 

ska få betalt samtidigt som gäldenären ska erbjudas skuldavskrivning. 

Enligt vår bedömning torde det införas tydligare bedömning om vad ”rimlig tidsperiod” 

innefattar. Utläses direktivets utformning får tidsperiodens anses vara relativ kort då 

skuldavskrivning ska ge möjlighet för gäldenären att fortlöpa sin verksamhet. För borgenärerna 

torde intresset ligga i att få någon säkerhet till betalning för sina fordringar. Ett alternativ till att 

verka för båda parters intressen skulle kunna vara att införa s.k. schabloner avseende 

 
115 EU-direktivet, antagna texter torsdagen den 28 mars 2019.  
116 Karlsson-Tuula, M, Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser - snart blir EU-direktivet svensk rätt, 

DJ, 2019. 



32 

 

avbetalningsperioden, där skuldavskrivningen bestäms efter skuldens storlek. Denna lösning 

torde skapa en mer jämn avvägning mellan gäldenärens och borgenärens intressen. 

Schablonmetoden torde även öka borgenärernas intresse för gäldenärens 

rekonstruktionsmöjligheter, då borgenärerna inte lider av kapitalförstöring som kan tänkas ske 

om skuldavskrivning sker efter rimlig period. Vid en sådan lösning skyddas inte gäldenären på 

bekostnad av dennes borgenärer vilket skapar en mer rättvis och jämlik lagstiftning.  

Enligt oss borde även gäldenärens rätt till vinst begränsas vid rekonstruktion och fortlevnad. 

Under avbetalningsperioden bör de borgenärer som lämnats utan ersättning vid förfarandets 

ingång, i första hand gynnas. Avbetalningarna borde öka i takt med att bolaget genererar vinst, 

förslagsvis att en minimigräns införs för gäldenärens lön så att dennes intresse skyddas. Mot 

bakgrund av detta får det dock anses att borgenärernas intressen inte ska bli lidande. Gäldenären 

ska således inte prioriteras vid verksamhetens framgång då det rör sig om ett 

rekonstruktionsförfarande.  

Från ett statligt perspektiv kan direktivets införande möjligen medföra stora kostnader, både 

för utbildningen men även med hänsyn till förfarandets långa process. Enligt LFR ska en 

framtidsplan tas fram avseende gäldenärens tillgångar vid en rekonstruktion. Kostnader hamnar 

på staten och troligtvis tar det flera år innan ett företag anses vara lönsamt igen. Mot denna 

bakgrund kan det ifrågasättas om direktivets införande kan anses bli mer kostsamt än lönsamt 

för staten? Direktivet syfte är att förkorta rekonstruktionsförfarandet och det stadgas i ingressen 

skäl 35 att ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder bör gälla för en period av högst 

fyra månader. Om denna tidsperiod hålls kommer avsikten om statens resurskostnader att 

minska. Om specialutbildningarna infört i svensk rätt kommer troligtvis staten även stå för 

dessa kostnader. Statens kostnader måste därför ställas i relation till gäldenärens och 

borgenärens intressen. Utformningen av bestämmelserna i det nya EU-direktivet talar dock för 

att staten borde få tillbaka resurser på längre sikt i och med att fler företag förhoppningsvis 

kommer råda kvar på marknaden. Med detta torde därför skuldavskrivningen kunna medföra 

en bättre samhällsekonomi på lång sikt.  

5.6 Insolvensrättens påverkan på samhällsekonomin 

I dagens samhälle spelar kreditmarknaden en stor roll inom samhällsekonomin och dess 

struktur. Enligt Peter Smedman bäddar dagens konkurslagstiftningen för kapitalförstöring och 

Marie Karlsson-Tuula varnar i artikeln om att utländska bolag kan tappa förtroendet för svenskt 

rättssystem.117 Med detta borde det ligga i lagstiftarens intresse att undvika kapitalförstöring 

som sker vid konkurser. Dagens handel sker i stor omfattning och med hög fart vilket kräver 

möjligheter till kreditköp. Detta innebär att det ställs krav på tillit mellan köparen och säljaren 

att köpeskilling kommer att utgå. Vidare krävs det förtroende för lagstiftaren att tillhandahålla 

en lag som erbjuder skydd och ska ålägga parterna prestationsskyldighet.  

Sett till EU-direktivet framgår det just att investerare/borgenärer inte vågar ingå 

gränsöverskridande avtal då de är osäkra på insolvensrättens reglering mellan länder. Det 

framgår av direktivet att medlemsländerna har såpass skild lagstiftning och synsätt avseende 

insolvensrätten vid rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning, att detta styr inverterares 

vilja att ingå avtal. Mot denna bakgrund får det anses att investeraren/borgenären inte kommer 

att våga lägga sin tillit hos köparen om nationens lagstiftning inte ställer någon säkerhet att 

återfå utlånade medel.  

Att gå tillbaka till en ekonomisk marknad där ”Zug um Zug” råder, dvs att avtalsparternas 

prestationer utgår samtidigt, torde inte vara möjligt. Detta skulle innebära att de köpare som har 

erhållit kredit hos en kreditgivare skulle bli tvingade att betala in hela sin skuld direkt. Handel 

 
117 Efendic, N, ”Experter sågar svensk konkurslag”, SvD Näringsliv, 2014.  
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är uppbyggd på betalningsvillkor som kan utgöra kreditgivning. Det är en positiv faktor för att 

handel ska kunna genomföras överhuvudtaget. Tidigare fanns endast banklån med helt andra 

krav på låntagarens ekonomiska situation. Med denna bakgrund får det anses viktigt att man 

inom lagstiftningen reglerar så att borgenärer med högre säkerhets- och kontrollkrav av 

gäldenärer går före andra borgenärer vid rekonstruktion. Underlåter sig en gäldenär att betala 

en kreditskuld till en borgenär behöver lagen kunna erbjuda borgenären skydd.  

EU:s målsättning med direktivet är att uppmuntra fri rörlighet mellan medlemsstaterna och 

harmonisering mellan staternas lagar när nationernas gränser blir alltmer utsuddade. I dagens 

samhälle får det anses vara få företag som endast verkar nationellt och det torde därför vara av 

vikt att det finns lagstiftning som utökas och täcker både den inre och den globala marknaden. 

I ingressen skäl 28 Insolvensförordningen stadgas det att det land där företaget har sin hemvist 

ska vara den domstol som inleder ett förfarande. Om etableringen ökar och fler ingår 

gränsöverskridande avtal är det även av vikt att tillhandahålla en trygg kreditmarknad och en 

tydlig lagstiftning om vilken nations rättsregler som ska tillämpas. Kreditmarknaden får anses 

utgöra en grundförutsättning för att företag ska kunna fortleva och etablera sig och det är viktigt 

att kreditinstitut råder kvar på marknaden. Men om dessa kreditinstitut ska hjälpa gäldenärer 

måste instituten få tillbaka sina pengar. Mot bakgrund till detta torde det vara viktigt att både 

gäldenärens och borgenärens intresse prioriteras och att skuldavskrivningen blir en ”sista 

utväg. Mot tidigare anfört verkar det inte finnas någon bedömning om vad ”rimlig tidsperiod” 

avser och det kan därför anses finnas en liten chans till att kreditinstitut och övriga borgenärer 

kan påverkas negativt av det nya EU-direktivet.  

Det nya EU-direktivet för löpande resonemang att direktivets nya bestämmelser inte ska 

påverka borgenärens möjlighet till att få betalt. Vi anser, likt Marie Karlsson-Tuula att det nya 

EU-direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning och att det torde vara positivt för Sverige 

att finna inspiration i den amerikanska lagstiftningen. Men med hänsyn till ovanstående fakta 

och resonemang kan det anses att borgenärens intresse möjligtvis har åsidosatts när direktivet 

antogs i syfte att gynna gäldenären. Med direktivets utformning och målsättning torde det finnas 

risk för den s.k. dominoeffekten på grund av bättre möjligheter till skuldavskrivning. Att 

gäldenärens verksamhet lever vidare och efter några år kanske anses lönsamt får anses positivt 

och är en anledning till att vi tycker att direktivet mestadels är bra. Men detta ställer ingen 

säkerhet i att borgenärerna vars fordringar skrivits av, blir gäldenärens borgenärer igen. Som 

tidigare analyserat får inte gäldenärens intresse ske på borgenärens bekostnad och det torde vara 

av vikt för lagstiftaren att finna lösning på borgenärens prioritering. Om det ställs någon 

säkerhet för borgenärerna att få betalt, kommer rekonstruktion att kunna genomföras mer 

effektivt och i längden påverka samhällsekonomin positivt. Denna analys talar för att direktivets 

syfte med att ge gäldenären en andra chans är bra men att borgenärens intresse måste lösas om 

direktivet ska implementeras.      

5.7 Tillsynsmyndigheten – de lege lata och de lege ferenda 

I dag agerar KFM som tillsynsmyndighet vid konkursförfaranden. Den ska övervaka 

förvaltningen av konkursen och kontrollera att denna utförs ändamålsenligt enligt rättsliga 

regler. KFM ska även kunna uttala sig när konkursförvaltarna har meningsskiljaktigheter och 

agera domare i sådana fall. Mot denna bakgrund torde representanten från myndigheten behöver 

vara väl införstådd med konkursboet och har företagsekonomiska kunskaper utöver de 

insolvensrättsliga. Utöver uppdrag som tillsynsmyndighet har KFM sin egen verksamhet i form 

av skuldindrivare och frågan är om inte rollen som tillsynsmyndighet hamnar skuggan av detta. 

Mot bakgrund av att det ställs höga krav på tillsynsmyndigheten vid konkursförfaranden, torde 

det vara lämpligt att övervakaren har konkursförfarande som sin enda sysselsättning och kan 

fokusera på just denna uppgift.  
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Vi anser att den organisation som utgör tillsynsmyndighet ska besitta de juridiska kunskaper 

som krävs för att erhålla förståelse om insolvenslagstiftningen. Rollen som tillsynsmyndighet 

borde även utgöra myndighetens enda och huvudsakliga verksamhet i syfte att säkerställa att 

övervakningen sker effektivt och ändamålsenligt. Av det nya EU-direktivet framkommer att 

medlemsstaterna bör införa specialutbildningar för förvaltare för att säkerställa ett effektivt 

förfarande. Bedömningen av den materiella delen av uppdraget, alltså om förfarandet utförs 

ändamålsenligt, är en svår uppgift om man inte har en stor förståelse för det juridiska området 

och det krävs tid för att erhålla kunskap av omständigheterna. Då varje konkurs kommer med 

vitt skilda förutsättningar kan inget standardiserat tillvägagångssätt ske. Detta talar för att 

personen som bedömer fallet måste besitta god kunskap för att tolka svårbedömda områden 

samt kunna göra svåra avväganden.  

  Vilken myndighet ska ta över är en komplicerad fråga då KFM egentligen borde anses vara 

den mest lämpade myndigheten inom insolvensområdet i dagens samhälle. Det finns inte någon 

annan myndighet som har tiden och kompetensen att överta uppdraget. Vi anser dock att en mer 

specialiserad organisation bör åläggas uppgiften som tillsynsmyndighet och utgöra en 

sammansättning av kunniga jurister som har rollen som tillsynsmyndighet som sin enda 

verksamhet. Denna sammansättning skulle kunna utgöras av personer som gått specialiserad 

utbildning med huvudfokus på insolvensrätten varav utbildningen redan torde väckas på 

universitetsnivå. Med rätt utbildning borde en sådan tillsynsmyndighet enligt vår bedömning 

vara mest lämpad för uppdraget med hänsyn till kompetensen och resurserna. Genom att låta 

insolvensområdet få mer plats både inom utbildningen och inom politiken, kommer 

förhoppningsvis områdets utveckling att ökar vilket är det grundläggande problemet idag. 

Exempelvis skulle ett ökat intresse medföra att området får mer resurser från staten avseende 

forskning för vidare utveckling och förbättring. Det handlar om att ge möjligheten till samarbete 

internationellt och gemensam lagstiftning för smidigare handläggning. Denna analys talar för 

att tillsynen borde ske på ett acceptabelt sätt som stämmer överens med insolvenslagstiftningen, 

och varje fall får den tid som krävs för att en fullgod kontroll ska kunna genomföras. Förslaget 

kan innebära en stor förändring av konkursförfarandet, men mot ovanstående anfört får det 

också anses skapa en större rättssäkerhet genom praxis inom området som konkursförvaltarna 

kan förlita sig på vid besluttaganden. Detta i sin tur skulle medföra att insolvensområdet blir 

mer uppmärksammat, både för privatpersoner, politiker och samhället. Ett ökat intresse för 

området skulle kunna bidra till att området får fler aktörer som kan verka som en ny 

tillsynsmyndighet. Detta får anses ha uppstått i samband med det nya EU-direktivet då detta 

har inspirerat till diskussioner inom insolvensområdet och således har åtnjutit större 

uppmärksamhet, se exempelvis ett nyhetsbrev från Hamilton.118 

Det framkommer i det nya EU-direktivet att Europaparlamentet anser att förvaltare ska ha 

en specialistutbildning och att det därmed kommer öka säkerheten i att rekonstruktioner görs 

på rätt sätt. Utöver ändring i lagstiftningen och en ny tillsynsmyndighet torde det även vara av 

vikt enligt Marie Karlsson-Tuula att tillhandahålla en domstol som endast bedömer 

insolvensrelaterade brott.119 En specialdomstol torde medföra att varje ärende handläggs på ett 

korrekt och fullständigt sätt. Vidare skulle allmänna domstolar kunna fokusera på mål inom 

deras expertis, detta skulle effektivisera domstolsväsendet, fler mål handläggas och söka få fler 

gärningsmän dömda. Större kapacitet tillsammans med mer kunskap inom myndigheterna är en 

förutsättning om man öppnar upp för avskrivning av fordringar och att lätta upp lagtexterna och 

få företag att kunna leva vidare istället för att gå i konkurs.   

  

 
118 Hamilton, Arbetet med ett EU-direktiv om ett förinsolvensförfarande mm har medfört ökat intresse för 

rekonstruktionsfrågor bland insolvensrattsjurister 
119 Karlsson-Tuula, M, ”Vi behöver specialdomstolar för konkurser – inte en myndighet som tar över 

domstolarnas roll”, DJ, 2017. 



35 

 

5.8 Analys del II – Ett samband mellan insolvensrätten och straffrätten i 11 

kap. BrB.  

Ovan anförs att det nya EU-direktivet troligtvis kommer medföra att färre gäldenärer begår 

ekonomisk brottslighet i samband med konkurs. Det får dock antas att brottligheten inte helt 

kommer försvinna. Vi vill därför med del II framföra hur insolvensrätten och straffrätten i 11 

kap. BrB kan anses ha ett samband och uppsatsens andra frågeställning ska besvaras. Våra egna 

synpunkter avseende vikten i en förändring inom straffrätten ska presenteras. Hur samhällets 

resurser fördelas mellan borgenärsbrotten i 11 kap. BrB kommer också att presenteras och det 

ges förslag på hur man ska uppmärksamma oredlighetsbrott och förändra selektionen mellan 

borgenärsbrotten. Avslutningsvis kommer uppsatsen presentera hur insolvensrätten och 

ekonomisk brottslighet i 11 kap tänkbart påverkar gäldenären, borgenären och staten. Med 

hänvisning till uppsatsen syfte ska läsaren med denna ordning erhålla kunskap för hur 

insolvensrättens utformning påverkar straffrätten och vikten av att en ändring sker inom båda 

områdena. 

5.9 Vår uppfattning om hur insolvensrätten och borgenärsbrotten i 11 kap. 

BrB har ett samband  

Enligt svensk rätt bedöms en gäldenär vara insolvent när denne inte har medel att betala sina 

skulder. Som det tidigare har presenterats ger den nationella lagstiftningen inom insolvensrätten 

inte ger utrymme åt gäldenären att fortsätta bedriva sin verksamhet. Det framkommer i det nya 

EU-direktivet att medlemsländerna har olika bedömningar när en gäldenär anses vara föremål 

för en rekonstruktion. Vissa genomför rekonstruktion i ett tidigt skede medan andra genomför 

det efter långt gången tid. 

Av vad som kan utläsas i Marie Karlsson-Tuulas bok120 är att det är få företag som faktiskt 

genomför en rekonstruktion då företag ansöker om det försent. Mot denna bakgrund får det 

konstateras att den nationella lagstiftningen inom insolvensrätten har som regel att 

rekonstruktionsförfarandet ska inledas i ett tidigt stadium. De som inte ansöker i tid blir därmed 

istället föremål för konkurs. Det torde vara många företag som vill fortsätta bedriva sin 

verksamhet. Europaparlamentet framför i det nya EU-direktivet att fler gäldenärer flyttar till 

länder där deras skulder skrivs av snabbt. En annan tänkbar handling är att ställföreträdaren 

begår någon typ av ekonomisk brottslighet som finns i 11 kap. BrB i samband med 

insolventförhållande. Mot denna bakgrund får det vara aktuellt att diskutera hur 

insolvensrättens utformning och de ekonomiska brotten i 11 kap. BrB kan tänkas samspela.   

5.10 Ekonomisk brottslighet i 11 kap. BrB 

Det vanligaste förekommande brottet mot borgenär i 11 kap. BrB är bokföringsbrott. En 

anledning till att siffran för anmälda bokföringsbrott i dag är hög beror enligt Lars Korsell på 

att det är svårt för åklagaren att bevisa att oredlighetsbrott faktiskt har ägt rum. Han hävdar att 

det är svårt för åklagaren att bevisa gäldenärens ekonomiska situation då det görs en bedömning 

bakåt i tiden. Marie Karlsson-Tuula skriver i sin bok ”Ekonomisk brottslighet vid 

företagsrekonstruktion och konkurs” att det är svårt att utdöma oredlighetsbrott då 

obeståndsrekvisitet är svårt att fastställa. Med dagens lagstiftning faller bevisbördan på 

åklagaren och om gäldenären även brister i sina bokföringsskyldighet får det anses vara lättare 

att fälla gäldenären för ansvar för detta brott. Mot denna bakgrund verkar det lättare att påvisa 

 
120 Se boken ”Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs”.  
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bokföringsbrott och en tänkbar anledning är att bokföring har ett naturligt samband med 

företagets verksamhet och utgör ett blankettsbrott.  

En tänkbar förklaring till statistikens fördelning är enligt Lars Korsell selektionen gällande 

samhällets resurser för att upptäcka ekonomiska brottsligheter och ärendehanteringen i 

kontroll- och rättskedjan vilka utgörs av myndigheter och organisationer. Drar man kopplingar 

mellan statistiken för år 2010 och för år 2018 avseende bokföringsbrott och 

oredlighetsbrottet121, kan det anses att skillnaden beror på selektionen mellan brotten. Mot 

bakgrund att bokföringsbrott är lättare att bevisa får det anses av vikt att staten gör ett medvetet 

val angående vilka brott som ska prioriteras i framtiden. Enligt oss borde staten välja att lägga 

resurser på bedömning och forskning för oredlighetsbrotten och därigenom få en jämnare 

selektion mellan de olika borgenärsbrotten i 11 kap. BrB.  

Grundläggande betydelse för selektionen är just vilka strategier samhället väljer att ta för att 

bekämpa den ekonomiska brottsligheten. För att oredlighetsbrott ska bli allt mer 

uppmärksammat och att andelen av de anmälda brottsmisstankarna ska öka för detta brott bör 

man enligt vår mening lösa problemet på strukturella nivåer. Marie Karlsson-Tuula pratar om 

omvänd bevisbörda i boken ”Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs”. 

Att gäldenären ska bevisa att denne inte var på obestånd när brottet begicks. På så sätt borde 

det bli lättare att fastställa brott då man endast tar hänsyn till gäldenärens utsaga och bevisning. 

Om gäldenären inte kan bevisa att denne inte var insolvent vid tidpunkten för det begångna 

brottet ska gäldenären hållas ansvarig. Införandet av den omvända bevisbördan torde därmed 

medföra att fler brott faktiskt handläggs och får utfall i domstol och praxis. Lösningen torde 

även medföra att bedömningen sker mer effektivt.  

Vi anser att rättsområdet behöver bli mer uppmärksammat i samhället och att staten måste, 

för att stödja borgenären vid införandet av det nya EU-direktivet, vilja satsa sina medel på att 

förändra den rättsliga bedömningen som görs i dag avseende insolvens- och obeståndsrätten. 

Det kan dock tänkas vara svårt att finna ett tillvägagångssätt för att uppmärksamma 

oredlighetsbrott, men en första lösning torde vara att ge detta område mer forskning, utveckling 

och satsning genom att ändra lagstiftningen om rättsbedömningen. Medvetenheten hos 

befolkningen tordes öka genom att politikerna gör frågan intressant utifrån befolkningens ögon. 

Ett exempel på tydlig bevisning för samhällets behov av en reformering av både insolvensrätten 

och straffrätten skulle vara om politikerna kunde visa statistik på hur mycket i pengar som läggs 

på områdena och om resursfördelningen hade sett annorlunda ut efter en reformering. Får 

medborgarna en förståelse för den ekonomiska brottligheten och vad det kostar för staten tror 

vi att det medför att staten finner motivation och skäl till att verkligen ändra och utveckla 

rättsbedömningen för brott mot borgenärer i 11 kap. BrB.  

5.11 Sanktioner för ekonomiska brott i 11 kap. BrB.  

De sanktioner som i dag finns i straffrätten för ekonomiska brott är näringsförbud, böter och 

fängelse upp till sex år som utdöms för brott mot borgenär samt grova bokförings- och 

skattebrott. Straffskalan utdöms lika för de gäldenärer som begår oredlighetsbrott medvetet eller 

omedvetet. Marie Karlsson-Tuula diskuterar i hennes bok ”Ekonomisk brottslighet vid 

företagsrekonstruktion och konkurs” att införa andra straffsanktioner för att få en omfördelad 

tyngd i bedömningen. De straffsanktioner som borde införas är sanktionsavgifter och inte en 

förlängning av nuvarande fängelsestraff. Anledningen torde vara att längre fängelsestraff kan 

anses utgöra sanktionshot, vilket snarare torde vara till nackdel och motverka etableringsviljan 

i landet och kan få effekter på samhällsekonomin och konkurrenskraften. Behåller man 

regelverket gällande insolvensrätten som det är i dag och höjer straffskalan kommer det 

 
121 BRÅ, Anmälda brott, tabell – slutlig statistik, 2019. 
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affärsmässiga klimatet troligtvis att ses som snårigt och riskfyllt. Medför ett försök till 

etablering reella risker av hårda fängelsestraff på grund av fel i bokföringen eller en felaktig 

bedömning av verksamhetens lönsamhet, kommer kanske endast ett fåtal att våga starta upp 

verksamheter. Storföretagen med tillräckliga resurser kommer då få monopol över flera 

marknader. Vidare kommer minskad etablering skada samhällsekonomin då samhället behöver 

de skatter som bolagen betalar in till staten, i form av bolagsskatter och sociala avgifter. 

Vi anser att ett införande av sanktionsavgifter skulle innebära att varje gäldenärs handling 

bedöms enskilt och sanktionsavgiften bestäms efter omständigheterna. Sanktionsavgiften skulle 

kunna ses som böter och en varning till fortsatt ekonomisk brottslighet och på så sätt torde 

sanktionen inte påverka etableringsviljan för företagare. Hur höga sanktionsavgifterna skulle 

vara för att få en avskräckande effekt är något som noggrant måste utredas och analyseras innan 

förslag på ny lagstiftning sker, det måste ske en balansgång mellan det avskräckande syftet med 

sanktionsavgiften och uppmuntran till etableringsviljan för företagen. Rätten måste införa en 

sanktion som inte har en avskräckande effekt för fortsatt verksamhet, utan endast för fortsatt 

brottslighet.  

5.12 Analys av hur insolvensrätten och straffrätten i 11 kap. BrB kan 

tänkas samspela 

Gäldenärs-och gärningsmannaperspektivet  

Det torde vara vanligt att gäldenären fortsätter bedriva verksamheten även om denne är 

insolvent eller på obestånd i syfte att försöka rädda sitt företag. Sett till den svenska 

insolvenslagstiftningen och att gäldenären tidigt måste ansöka om rekonstruktion för att kunna 

bli föremål för förfarandet, kan det tänkas, enligt vår mening, att gäldenären medvetet väljer att 

begå ekonomisk brottslighet. Att gäldenären sätter sig i en situation där denne uppsåtligen begår 

ekonomisk brottslighet torde vara en anledning till att Sverige ska reformera den nationella 

lagstiftningen inom insolvensrätten för att finna en lösning på denna ekonomiska brottslighet.  

Sverige behöver ändra rekonstruktionsmöjligheterna genom att öppna upp och verka för 

gäldenärens bästa. Mot tidigare förda analys anser Marie Karlsson-Tuula att Sverige borde ta 

efter den amerikanska insolvenslagstiftningen och se till att fler gäldenärer omfattas av 

rekonstruktionsförfarandena. Rekonstruktionsbestämmelserna bör även ändras så att de ger 

gäldenären möjlighet till fortsatt bedriven verksamhet och på så sätt är det, enligt oss, bra att 

det nya EU-direktivet kommer att implementeras i svensk rätt. Ett införande av EU-direktivet 

med den amerikanska insolvenslagstiftningen som förebild torde medföra att allt fler företag 

finns kvar på marknaden, både nationellt och internationellt. Företag behöver inte flytta till de 

länder där skuldavskrivningen sker snabbare utan kan stanna kvar nationellt och 

borgenärer/investerare skulle inte behöva vara rädda att ingå gränsöverskridande avtal. Ju fler 

företag som råder på den inre marknaden, desto högre konkurrenskraft och bättre 

samhällsekonomi.  

Det enda som skulle kunna vara till nackdel med det nya EU-direktivet torde vara 

kostnaderna för skuldavskrivningar. Om gäldenärens skulder ska få skrivas av kommer den 

dåvarande prestationen att lämnas utan ersättning till borgenärerna. Färre borgenärer skulle 

våga ställa upp med kapital. Om borgenärerna inte får ersättning finns risk för en dominoeffekt 

och frågan är då om direktivet verkligen kommer få den effekt som är önskad. Det torde i 

längden bli en kapitalförstöring som tidigare nämnts, vilket skulle påverka samhällsekonomin 

negativt. Det torde även medföra en risk för ökad brottslighet när det kommer blir lättare till 

skuldavskrivning. Som tidigare analyserat är det därmed av vikt att finna en lösning på 

borgenärens intresse och prioritet så att gäldenärens möjligheter inte sker på bekostnad av 

borgenären.  
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Borgenärsperspektivet  

Vad som kan utläsas av den svenska insolvensrätten lägger lagstiftningen fokus på att 

borgenärerna i partförhållanden, ska få sina fordringar betalda och att de därmed inte ska 

drabbas av konkursen. Men som ovan analyserat kan direktivets införande verka negativt för 

borgenärerna på grund av gäldenärens möjlighet till skuldavskrivning. Med tidigare anfört kan 

borgenären blir allt mer försiktig med sina tillgångar och ställer krav på en större säkerhet i 

insolvenslagstiftningen. Vi anser att staten måste ställa säkerhet för att borgenärerna, dels även 

i syfte att rekonstruktionsförfarandet ska ske ändamålsenligt och effektivt. Om borgenären inte 

får betalt kanske dessa i sin tur kan hamna på obestånd och vara aktuella för rekonstruktion, 

s.k. dominoeffekten som nämns löpande genom uppsatsen.  

Kreditinstitut är viktiga för gäldenären och dennes fortlevnad varför dessa institut måste få 

finnas kvar på marknaden. Vid en rekonstruktion görs en framtidsplan och det är även denna 

plan som är av vikt för kreditinstituten. De vill veta om det anses lönsamt att investera i 

gäldenärens rekonstruktion. Men om det nya EU-direktivet har en regel om att gäldenären kan 

erbjudas skuldavskrivning efter rimlig period, kommer det troligtvis medföra att färre företag 

vågar investera i förfarandet. Även om direktivet ställer upp regler om att borgenärens 

delaktighet och medgivande till rekonstruktion, får det mot bakgrund från ovanstående 

analysering anses osäkert om borgenärernas kommer få tillbaka sina pengar vid rekonstruktion.  

Som tidigare anfört är det av vikt att lagstiftaren finner en lösning på prioriteringen mellan 

parterna där ingen ska gynnas på den andres bekostnad. Troligtvis kommer fler gäldenärer med 

dagens lagstiftning kunna genomgå en rekonstruktion och där skuldavskrivning inte blir 

aktuellt, vilket medför att borgenärerna gynnas i samband med att gäldenärens rekonstruktions 

genomförs med gott resultat. Förhoppningsvis kommer direktivets införande medföra en 

minskning av de ekonomiska brott i 11 kap. BrB i och med de gäldenärer som tidigare 

”medvetet” begick brottslighet i syfte att rädda sitt företag nu kan rädda företaget lagligt. Detta 

synsätt torde i sådana fall även påverka borgenären positivt vilken slipper ”förlora” likvida 

medel genom gäldenärens uppsåt.  Att få tillgång till skuldavskrivning i sig utgör inget brott, 

men synsättet och motivet hos gäldenären kanske är detsamma, varav handlingen kommer 

påverka borgenären ungefär detsamma som vid ekonomisk brottslighet. Det är därför viktigt att 

bearbeta lagstiftningen och finna någon lösning där borgenärernas intresse om att få betalt kan 

prioriteras samtidigt som gäldenären ska ges en andra chans till fortsatt verksamhet. Med denna 

analys får det även anses viktigt att skuldavskrivningen utvecklas och får en allmän bedömning 

och rättstillämpning, dvs tydligare riktlinjer hur begreppet ska användas.  

Om gäldenären inte lyckas driva sitt företag vidare, kommer troligtvis borgenären att lämnas 

utan ersättning. På detta sätt kommer gäldenären och borgenärens samspel spela roll i 

rekonstruktionsförfarandet där båda parterna går med vinst eller förlust beroende på hur 

rekonstruktionsförfarandet går. Detta är ett samspel där båda parternas intressen kan jämställas. 

Men att gäldenären ska kunna fortlöpa sin verksamhet på grund av skuldavskrivning och att 

borgenärerna därmed lämnas utan ersättning, blir en obalans och borde utgöra ett snedvridet 

synsätt.  

Det statliga perspektivet 

Staten får in en del av sina resurser genom att privatpersoner och företag betalar skatter.122 Det 

torde därför vara av vikt för staten att fler företag stannar på marknaden och konkurrerar med 

varandra. Ju fler företag som agerar på marknaden, desto fler företag betalar skatt. Med dagens 

insolvenslagstiftning är det färre företag som genomför en rekonstruktion vilket innebär att färre 

företag får en chans att vara kvar på den inre marknaden. Med det nya EU-direktivet torde staten 

 
122 Ekonomifakta, Statsbudgetens inkomster, 2019.  



39 

 

gynnas i längden när fler gäldenärer och borgenärer samarbetar på en gränsöverskridande 

marknad.  

Med ovanförda analys kan det anses vara viktigt att staten lägger resurser på utbildning inom 

insolvensrätten för att sedan utöka antal förvaltare inom området. Det kommer att behövas fler 

förvaltare när det nya EU-direktivet öppnar upp för en andra chans för överskuldsatta företag. 

När direktivet implementeras i svensk rätt kommer även Sverige att ge nya möjligheter åt 

företag att fortsätta bedriva verksamhet. Som Europaparlamentet skriver i det nya EU-direktivet 

torde en specialutbildning införas för att se till att förfarandena sedan sker effektivt och rätt. 

Med detta borde även staten, enligt vår mening, införa en specialdomstol där alla medarbetare 

har någon form av specialutbildning. Detta för att försöka göra samhället mer rättssäkert inom 

insolvensrätten. Som Marie Karlsson-Tuula säger borde den svenska lagstiftningen ta efter den 

amerikanska lagstiftningen och införa en specialdomstol i syfte att få en rättvis bedömning. Om 

staten lägger pengar på att utveckla lagstiftningen och ges mer ansvar samt möjligheter åt 

myndighetsutövningen som genomför detta förfarande, kommer förhoppningsvis fler bolag att 

vara kvar på marknaden. Vi tror att detta i sin tur kommer att resultera i att fler bolag 

konkurrerar på marknaden och ju mer inkomster som kommer in desto mer kommer behöva 

beskattas. 

Av ovan analyserat kommer förhoppningsvis det nya EU-direktivet medföra att färre 

gäldenärer begår ekonomisk brottslighet i 11 kap. BrB. Det torde därmed inte bli lika kostsamt 

för staten att utreda dessa brott. Dock skulle det kunna vara viktigt för staten att genomföra 

undersökningar avseende hur mycket de ekonomiska brotten i 11 kap. BrB faktiskt kostar. Om 

staten kan visa denna statistik och resursfördelning torde intresse för frågan öka medvetenheten 

och intresset hos samhället. Kanske med detta att insolvensrätten kan komma in i finrummet 

som Marie Karlsson-Tuula nämner i sin artikel i Dagens Juridik. Men för att samhället ska bli 

mer intresserad för insolvensrätten och förstå vikten i att dels reformera insolvensrätten, dels 

att ändra bedömningen för oredlighetsbrott, får det anses viktigt att statistiken tas fram. Det är 

först när redovisad statistik visas och uppmärksammas, som samhället kan analysera dessa 

kostnader och förstå det tänkbara samspelet mellan insolvensrätten och ekonomisk brottslighet 

i 11 kap. BrB. Det torde även vara först då man kan vidta effektivare åtgärder för att minska 

brottsligheten i samband med konkurs. 
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6. Slutsats 

Enligt uttalanden från EU finns det ett påtagligt behov att insolvensregleringen behöver ändras 

och Marie Karlsson-Tulla skriver i artiklar i boken ”Den skuldsatta damen” att Sverige bör ta 

efter den amerikanska insolvenslagstiftningen. Den analys som lagts fram i kapital fem talar för 

att den svenska insolvenslagstiftningen inte erbjuder gäldenären möjligheten till fortsatt 

verksamhet. Vi anser i likhet med Marie Karlsson-Tuula att Sverige kan finna inspiration till 

lagförändring inom området.  Utifrån det ovan skrivna ska flera perspektiv vägas mot varandra 

samt att resurser ska läggas på att undersöka och reformera lagarna och dess effekter. Vid 

lagstiftningen inom insolvensrätten bör lagen uppmuntra till etablering i landet samtidigt 

som lagstiftningen försöker motverka den kapitalförstöring som sker när fordringar lämnas utan 

ersättning. Det blir således en balansgång mellan att skydda gäldenären och borgenärens 

intressen.  

Insolvensrätten går mot en ny era där en ”fresh start” är ledordet. Direktivet uppmuntrar till 

etablering och kommer öka den fria rörligheten då medlemsländerna får en mer harmoniserad 

insolvenslagstiftning. Men med ovan förda analys får det anses att direktivet ännu inte är en 

lösning på prioriteringen mellan gäldenärens och borgenärens intressen. Den svenska 

insolvenslagstiftningen som anförs i kapitel tre, talar för att borgenärernas intresse om att få 

betalt för sina fordringar prioriteras vid konkurs. Det nya EU-direktivet erbjuder gäldenären 

skuldavskrivning. Mot denna bakgrund verkar det som att parternas intressen prioriteras utefter 

insolvensreglernas syfte och målsättning. I det nya EU-direktivet framgår tydligt att direktivet 

ska öppna upp möjligheten för gäldenären. Men på grund av den oklara benämningen ”rimlig 

tidsperiod” för skuldavskrivningen får det anses oklart om direktivet är positivt för båda 

parterna.  

Som framgår i ovanstående kapitel är det oklart om direktivet har implementerats i svensk 

rätt. Det är därför svårt att uttala sig om dess effekt. Med ovan förda analys får direktivet ändå 

anses styra den svenska insolvensrätten åt rätt riktning genom att ge gäldenären en andra chans 

till fortsatt bedriven näringsverksamhet. Den negativa synen på konkurs som finns i Sverige i 

dag kommer bytas till en mer hoppfull inställning där rekonstruktion, istället för likvidation, 

kommer prioriteras av lagstiftaren. Med ovan förda analys om straffrätten i 11 kap. BrB 

kommer förhoppningsvis implementeringen av det nya EU-direktivet medföra en minskning av 

de ekonomiska brotten i 11 kap. BrB då de gäldenären som väljer att begå brott med syfte att 

rädda ditt företag, nu kommer få en laglig chans. Man bör tillse att en ordentlig analys 

genomförs för att få en korrekt uppfattning om vilka belopp brottsligheten inom bokföringsbrott 

respektive oredlighetsbrott verkligen gäller. Direktivets effekt och målsättning talar för att fler 

företag kommer att fortsätta driva verksamhet och stimulera handel och konkurrens på 

marknaden. Detta ökar möjligheten till ökad sysselsättning och inkomster till statskassan.  

Men för att inte riskera att tappa antalet presumtiva borgenärer måste lagstiftaren finna en 

lösning för att borgenären ska känna trygghet i att återfå sitt utlånade kapital. Att kunna låna är 

en grundförutsättning för företagsinvesteringar och för att starta, driva och utveckla en 

verksamhet. Mot denna bakgrund får borgenärer anses vara en grundförutsättning för ett lands 

marknadsekonomi. Viktigt är även att poängtera att det måste göras en undersökning hur 

kostsamt insolvensrätten och de ekonomiska brotten i 11 kap. BrB är för staten. Det är först när 

denna statistik kan visas som en riktig analysering och förståelse för samspelet mellan 

områdena kan göras. Avslutningsvis får det sägas att Sverige bör implementera det nya EU-

direktivet under förutsättning att lagstiftaren finner en lösning på borgenärens intresse, dvs 

finna god balans mellan parterna. När direktivets reglering medför ett gott samarbete mellan 

gäldenären och borgenären, där båda parter kommer se ljuset i rekonstruktionsförfarandet och 

våga investera i varandra, kommer den ”medvetna” brottsligheten i 11 kap. BrB förmodligen 

avta och samhällsutvecklingen bli bättre.  
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7. Källförteckning  

 

Offentligt tryck  
 

Propositioner 

Prop. 1975:6 Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225)   
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