
1. skall styrelsen 

Författare: Gilda Jensen

Kandidatuppsats i redovisning

Förord 

Företagsrekonstruktionens 

misslyckande

– Har rekonstruktören en roll i det?

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och företagande

Kandidatuppsats 15 hp | Redovisning | höstterminen 2008

Av: Gilda Jensen
Handledare: Jan Svanberg



Förord
Jag har i och med arbetet med den här uppsatsen fått en djupare inblick i företagsrekonstruktörens 
och tingsrättens roll under rekonstruktionsförfarande. Jag vill förmedla den inblick jag har fått 
vid skapandet av denna uppsats samt de slutsatser jag har kommit fram till.

Jag vill rikta ett stort tack till:

Katarina Bengtsson min kollega och vän, min handledare Jan Svanberg och till opponenterna för 
den hjälp jag har fått under arbetets gång i form av förslag på förändringar och förbättringar. 

Jag vill även passa på och tacka alla som har bidragit till att uppsatsen blev till. Utan ert 
deltagande hade det aldrig varit möjligt att skapa. Ett stort tack till Stockholms läns tingsrätter 
och till advokaterna Peter Smedman, Lars Wenne, Mats Emthén, Rolf Åbjörnsson och Mikael 
Kubu för allt stöd under intervjuerna. 
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Sammanfattning
Det är inte samhällsekonomiskt att företag går i konkurs, därför har regeringen ett stort intresse 
av att fler företagsrekonstruktioner lyckas. Flera åtgärder och ändringar i lagar har skett med syfte
att förebygga konkurser och hjälpa företag att bli lönsamma på nytt. Lagen om 
företagsrekonstruktion har det senaste årtiondet varit ett varmt omdiskuterat ämne, likaså 
företagsrekonstruktörens roll och ansvar. Enligt en undersökning, gjord av Annina H. Persson 
och Marie Tuula, är det endast 23 procent av företagen som ansökte om företagsrekonstruktion 
har lyckats med rekonstruktionen. Även i boken Omstart skrivs det att 90 procent av företagen 
som ansöker om företagsrekonstruktion misslyckas med den.

Utifrån dessa siffror väcktes idén till denna uppsats. Syftet med denna studie har varit att ta reda 
på huruvida företagsrekonstruktörens roll, befogenheter och kompetens påverkar 
företagsrekonstruktionen. Även tingsrättens roll och regler har varit av intresse för denna studie.

Den kvalitativa undersökningen bestod av två delar. Den första delen var intervjuer med fem 
advokater som innehar en bred kompetens inom företagsrekonstruktion. Den andra delen bestod 
av enkätundersökning till olika tingsrätter i Stockholms län.

Resultatet av min studie visar att det höga antal misslyckade företagsrekonstruktioner inte enbart 
beror på rekonstruktören. Visserligen har rekonstruktörens roll, kompetens och befogenheter en 
direkt anknytning till rekonstruktionens framgång eller misslyckande, men i och med alla krav 
som ställs på hur en rekonstruktör skall vara och vilka utbildningar han ska ha ses detta som 
uteslutet. Den slutsats som har dragits är att de rekonstruktörer som rekonstruerar företag idag har 
en bred kompetens men också att de inte ensamt är med och bidrar till om rekonstruktionen 
lyckas eller misslyckas. Rekonstruktören har enligt lagen om företagsrekonstruktion inte någon 
möjlighet att agera självtändigt under ett rekonstruktionsförfarande. Det finns därmed flera andra 
intressenter som också utgör en väsentlig del i en rekonstruktion. Tingsrätten är en av dem
intressenter som kan vara med och påverka utgången av en rekonstruktion. Ytterligare en slutsats 
som har dragits är att tingsrätten bör bli mer specialinriktad mot företagsrekonstruktioner.

Nyckelord: Företagsrekonstruktion, rekonstruktör, illikvid, tingsrätt.
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Inledning

1.1. Bakgrund

Lagen om företagsrekonstruktion infördes år 1996. Lagens huvudsyfte är att genom vissa 
åtgärder, hjälpa företag som befinner sig i tillfällig finansiell kris och återställa lönsamheten.1

Konkurser bidrar till att samhället får onödiga kostnader och att arbetslösheten bli högre. Statens 
mål är att minska antalet konkurser och att fler företagsrekonstruktioner ska pågå. Antalet 
ansökningar om företagsrekonstruktion inkomna till Sveriges tingsrätter mellan år 2001 och 2006 
var 955 stycken. Under samma period var antalet företagskonkurser mellan 7 000–22 000 per år.2

Tingsrätten är den myndighet som handlägger och fattar beslut om företagsrekonstruktioner. För 
att tingsrätten ska kunna fatta beslut om en företagsrekonstruktion ska förutsättningen vara att 
företaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan betalningsoförmåga snart inträder.
Det kallas för illikviditet vilket innebär att företaget har en tillfällig kris i penningflödet Vid en 
företagsrekonstruktion räddas verksamheten och företagaren får en ny chans att leda företaget. 
Tingsrätten utser en rekonstruktör som har till uppgift att hjälpa företagets styrelse att återskapa 
lönsamheten i företaget.3

Insufficient, illikvid, insolvens och obestånd, se tabell 1:1, är begrepp som uppenbarar sig i stor 
utsträckning i samband med företagsrekonstruktioner och konkurser. Varje ord beskriver en 
situation som företaget befinner sig i och utifrån den situationen ska beslut fattas huruvida 
företaget ska genomgå en företagsrekonstruktion eller konkursförklaras. När företagets 
skuldsättning blir för tung och företaget inte klarar av att betala sina skulder allteftersom de 
förfaller till betalning kan man säga att företaget är insolvent. I de fall där det egna kapitalet till 
större delen är förbrukat kan man säga att företaget har insufficient.

Tabell 1:1. Överskitlig förklaring av begreppen: insufficient, illikvid, insolvens och obestånd.

Kenth Skogsvik genomförde en omfattande undersökning av svenska företag, 51 krisföretag och 
328 överlevande företag. Utifrån undersökningen kunde han konstatera att soliditeten hos 
krisföretagen var låg redan två år innan konkursen. Skogsvik kunde även dra slutsatsen att det var 
huvudsakligen mindre företag med redan låg soliditet som drabbades av en finansiell kris. De 328 
överlevande företagen hade under hela sin existens haft en högre lönsamhet än konkursbolagen.4

                                                          
1 Lag om företagsrekonstruktion (1996/764), 1 kap. 1 §
2 Domstolsveket, 2007
3 Lag om företagsrekonstruktion (1996/764), 1 kap. 2 §
4 Skogsvik, K (1988), s. 68

Insufficient Illikviditet Insolvens/obestånd

Skulderna är större än 
tillgångarna

Tillfällig betalningsoförmåga Ej tillfällig 
betalningsoförmåga

Ej kritiskt om skulderna är 
långsiktiga

Finns tillgångar som kan omvandlas till 
kontanter

Saknar utmätningsbara 
tillgångar

Företagsrekonstruktion Konkurs
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Skogsvik testade även flera finansiella nyckeltal hos de olika företagen, av 17 testade nyckeltal 
fann han bl.a. att kassalikviditeten var betydligt lägre hos krisföretagen.

Gösta Kedner gjorde en undersökning mellan åren 1966-1970. Han undersökte om man med 
hjälp av nyckeltal kunde förutse finansiella kriser. Underökningen omfattade 124 konkursbolag 
och 116 överlevande bolag. Kedner kom fram till att kassalikviditeten och även balanslikviditeten 
var lägre i konkursbolagen än hos de överlevande bolagen. Han kunde därför konstatera att 
skuldsättningsgraden blev hög och att soliditeten sjönk för de konkursdrabbade företagen medan 
de stabila företagen hade ett varaktigt rörelseresultat före avskrivningar.5

Sammanfattningsvis kan man konstatera utifrån de båda undersökningar att små företag med 
redan låg soliditet, kassalikviditet och balanslikviditet oftast drabbas av en finansiell kris.

1.2. Problemdiskussion

Företagsrekonstruktions ansökningar är cirka130-170 per år, av dessa lyckas enbart 23 procent 
och resten misslyckas. Den svenska staten har ett intresse av att förebygga konkurser och att fler 
företagsrekonstruktioner ska lyckas. Av just den anledning har regeringen infört nya regler som 
stöd för lagen om företagsrekonstruktion. Sedan lagen om företagsrekonstruktion kom till har det 
skett flera ändringar i lagarna som stödjer företagsrekonstruktion. Allmän förmånsrätt, 
förmånsrättslagen är en sådan lag. Den avgör i vilken ordning borgenärerna ska få sin utdelning.6

Lagen ändrades av regeringen år 2004 med syfte att ändra på bankernas inställning till 
företagsrekonstruktioner, och samtidigt få bankerna att fokusera på lönsamhet istället för säkerhet 
vid kreditgivningar.7 Även med syfte på att få bukt på det höga antal misslyckade 
företagsrekonstruktioner har regeringen fått in en motion med förslag på ändringar i regelverket 
angående företagsrekonstruktion. Under hösten 2008 startades en utredning om ett samlat 
insolvensförfarande, ett så kallat företagsrekonstruktionsförfarande.

Ända sedan införandet av lagen om företagsrekonstruktion har väldigt lite lyckade 
företagsrekonstruktioner skett. Det är därför intressant att fördjupa sig i rekonstruktörens roll, 
befogenheter och kompetens under en pågående företagsrekonstruktion. Att undersöka om 
rekonstruktören är den bidragande faktorn till att så många företag misslyckas med 
företagsrekonstruktionen. Då det är tingsrätten som är den instans som beslutar om 
företagsrekonstruktion och är den instans som utser den rekonstruktör som ska hjälpa företaget på 
fötter igen, faller det sig naturligt att ta reda på hur beslutsförfarandet går till hos tingsrätten.

1.3. Problemformulering

1.3.1. Huvudfråga:

– Är rekonstruktören den bidragande faktorn till en misslyckad företagsrekonstruktion?

                                                          
5 Kedner, G (1975), s. 43
6 Prop. 1970/142, s 127
7 Prop. (2004/297), 1 kap. 4 §
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1.4. Syftet

Syftet är att ta reda på om företagsrekonstruktörens roll, kompetens, befogenheter är anledningen 
till att så många företagsrekonstruktioner misslyckas.  

1.5. Avgränsning

Uppsatsen kommer att avgränsas till tingsrätter och företagsrekonstruktörer i Stockholms län. 

1.6. Metod

Uppsatsens primärdata kommer från standardiserade intervjuer och en enkätundersökning. 
Frågorna har varit standardiserade men respondenten har möjlighet att uttrycka sig fritt i svaren. 
Sekundär data kommer från litteratur, lagtexter, tidskrifter och tidningsartiklar. Även den 
teoretiska datainsamlingen består till största delen av lagtexter, praxis och rekommendationer 
utgivna av myndigheter, studentlitteratur, artiklar och Internet. 

Data från rekonstruktörerna samlades genom intervjuer. Ordningsföljden på intervjufrågorna var
bestämd på förhand, och formulerade utifrån uppsatsens frågeställning. Då frågorna inte innehöll
några färdigformulerade svarsalternativ har respondenterna fått möjligheten att svara med egna 
ord. Sammanfattningen av varje intervju skickades med e-post till respektive advokat för 
granskning av innehållet. Detta för att undvika missförstånd som kan ha uppstått under intervjun.

För att samla in data från tingsrätterna gjordes en enkätundersökning. Urvalet av respondenter har 
varit tingsrätterna i Stockholms län. Frågorna i enkäten var riktade till tingsrätterna och hade en
strategisk fast uppställning, ordningsföljden på frågorna syftade till att falla naturligt och leda till 
att författaren fick svar på sin frågeställning. Författaren skickade enkätfrågorna via e-post till de 
utvalda tingsrätterna i Stockholms län. Genom att skicka enkätfrågorna via e-post gav detta 
tingsrätterna möjligheten att svara och utveckla sina svar i lugn och ro. 

1.6.1. Syftet med intervjufrågorna

Intervjufrågorna ställdes med syftet att få fram rekonstruktörens syn på sin egen roll och vilka 
befogenheter han anser att han har under företagsrekonstruktionsförfarandet och om denne är 
nöjd med sin roll och sina befogenheter. Intervju frågorna skulle ge en helhetsbild av 
rekonstruktörens roll och betydelse för företagsrekonstruktionen.

Upplysningar på olika områden som kan ligga till grund till eventuella ändringar i lagstiftningen 
och förslag på förändringar i rekonstruktörens roll skulle eventuellt komma fram genom 
intervjuerna. Rekonstruktörerna fick en möjlighet att beskriva sin egen syn på förhållandet till 
företagets styrelse och om denne upplevde att makten/befogenheterna begränsades av företagets 
styrelse under ett företagsrekonstruktionsförfarande och hur arbetsförhållanden upplevdes.
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Syftet var att ta reda på ifall företagsrekonstruktionens misslyckanden beror på att 
rekonstruktören sitter maktlös i jämförelse till företagets styrelse. Även orsaken bakom det låga 
antalet lyckade företagsrekonstruktioner skulle komma fram under intervjuerna. Det ställdes även 
en fråga angående tingsrättens betydelse för företagsrekonstruktioner och vad rekonstruktörerna 
anser om tingsrättens agerande med syfte att kasta ljus på tingsrättens betydelse för 
företagsrekonstruktioner.

1.6.2. Syftet med enkätfrågorna 

Syftet med enkätundersökningens frågor var att få fram en redogörelse för tingsrättens 
tillvägagångssätt vid företagsrekonstruktioner samt undersöka faktorerna som tingsrätten tar 
hänsyn till vid beslut om företagsrekonstruktion.

1.6.3. Urval

Rekonstruktörerna som har deltagit i intervjuerna är:

Advokat Peter Smedman har varit VD vid ackordscentralerna i Malmö och Stockholm under ca 
15 års tid. Han har även varit koncernchef vid statliga Almi Företagspartner. Peter Smedman har 
arbetat som skiljedomare och skrivit lagkommentarer i obeståndsrätt för Norstedts Juridik. Idag 
jobbar han huvudsakligen som rekonstruktör.8

Advokat Lars Wenne är delägare på Hamilton Advokatbyrå är verksam inom: allmän 
affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt, processer och skiljeförfaranden, skatterätt.  
Lars Wenne har publicerat: God Advokatsed (1988).9

Advokat Mats Emthén är delägare på Advokatfirman Carler i Stockholm. Han har arbetat med 
insolvensrättsliga frågor sedan 1984, varav de första åren på bank och Ackordscentralen 
Stockholm. Mats Emthén arbetar sedan 1992 på advokatbyråer såsom specialist inom 
rekonstruktion och konkursförvaltning.10

Advokat Mikael Kubu är anställd på AC Affärsjuridik som är en del av Ackordscentralen. Mikael 
Kubu har arbetat på Ackordscentralen sedan 2001. Dessförinnan jobbade han på 
Kronofogdemyndigheten i Uppsala, Uppsala tingsrätt, Schagers Advokatbyrå.11

Advokat Rolf Åbjörnsson är delägare i Setterwalls och är även ansvarig för Setterwalls 
Rekonstruktions- och Insolvensgrupp. Han har även arbetat på Hellström & Partners 
Advokatbyrå, Advokatfirman Lindahl och har haft egen advokatbyrå .12

                                                          
8

http://www.rekonstruktion.com/
9

http://www.hamilton.se/
10

http://www.carler.se/
11 http://www.ackordscentralen.se/
12 http://www.setterwalls.se/
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Tingsrätter och tjänstemän som deltagit i undersökningen är:

Attunda Tingsrätt: Tingsnotarie, Martina Elén.

Nacka Tingsrätt: Administrativ chef, Jenny Svedman.

Norrtälje Tingsrätt: Rådman, Ylva Myhrberg.

Solna Tingsrätt: Rådman, Susanne Sundberg.

Stockholms Tingsrätt: Rådman, Joakim Munter.

Södertörn Tingsrätt: Tingsnotarie, Sofie Moström

1.6.4. Metodkritik 

De personer som medverkade i undersökningen har en lång och bred kompetens inom sitt 
område. De är advokater, rådmän, tingsnotarier och administrativa chefer vid tingsrätten, vilket 
ger studien en hög validitet. 
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2. Teoretisk referensram

2.1. Lagen om företagsrekonstruktion

Konkurser är kostsamma och bidrar till minskade arbetstillfällen i samhället. Utifrån denna 
omständighet skapades ett övervägande om ett nytt förfarande som skulle kunna träda in innan 
företaget blivit insolvent och på så sätt skulle konkurs undvikas.13

Lagen om företagsrekonstruktion är en summa av förbättringar i den då gällande ackordslagen 
(1970:847).14 Ackordslagens avsaknad av kompletterings normer gjorde att lagen inte var så 
effektiv som det var tänkt. Lagens syfte var att hjälpa krisdrabbade företag att få tillbaka 
livskraften genom att förfarande inom den svenska insolvensrätten. I slutet av åttiotalet började 
regeringen utreda utsikterna för en modifiering i ackordslagen. Målsättningen skulle vara att ge 
de krisdrabbade företag ett andrum att kunna lösa sina problem.15 Det nya 
rekonstruktionsförfarandet skulle ge företagen en bättre möjlighet till att klara av en tillfällig 
kris.16

Regeringen ansåg att rekonstruktion inte borde ske genom konkurs och att det inte räckte med att 
ändra ackordslagen utan det krävdes en helt ny lag.17 Under hösten 1996 infördes en lagstiftning 
om företagsrekonstruktion.18 Företagsrekonstruktion är ett insolvensrättsligt förfarande, syftet 
med den är att ge näringsidkare med betalningssvårigheter möjlighet att rekonstruera sin
verksamhet.19 Flera lagar ändrades när lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft bl.a. 
förmånsrättslagen (1970:979). Anledningen till ändringen var att göra det enklare för 
gäldenärsföretaget att få nya krediter för sina fordringar. Förutsättning för krediten är att fordran 
skall vara avtalat med rekonstruktören.20

En rekonstruktion kan ske i sak, genom förändring av företagets verksamhet det vill säga
företagets produktionssortiment, byte av verksamhetslokaler eller genom en förändring av antalet 
anställda. En rekonstruktion kan också ske finansiellt det vill säga genom att direkta insatser görs 
för att förbättra företagets finansiella ställning, som kapitaltillskott, ny emission och ackord med
företagets borgenärer. Ett ackord är en uppgörelse mellan gäldenären och hans borgenärer om 
nedskrivning av skulderna. Ett ackord kan träffas formlöst genom ett underhandsackord eller i 
form av ett offentligt ackord.21

Företagsrekonstruktionen kan upphöra genom beslut av domstol, eller om gäldenären begär det,
eller om gäldenären utan skälig orsak uteblir från borgenärssammanträde.22 Den kan även 
upphöra om rekonstruktören eller en borgenär begär det eller om syftet med rekonstruktionen inte 
kan antas bli uppnått eller om det finns särskilda skäl för det.

                                                          
13 SOU. 1992/113, s, 328
14 Prop. 1995/96:5, s 114
15

Prop. 1995/96:5, s 56
16 Persson H, Annina, Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 18
17 Prop.1995/96:5, s 114
18 Persson H./Tuula, s. 14
19 Prop.1995/96:5, s 53
20 Hellners/Mellqvist, s. 36
21 Hellners/Mellqvist, s. 159
22 http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/33/ed6abc1e.pdf



7

Rekonstruktionen kan upphöra om gäldenären försätts i konkurs. Gäldenären kan dock begära att 
en borgenärs konkursansökan som görs under pågående företagsrekonstruktion skall förklaras 
vilande. I princip styr alltså gäldenären över om konkurs skall inträda under pågående 
rekonstruktionsförfarande, utom i de fall då domstol bedömer ett rekonstruktionsförfarande som 
utsiktslöst. 

Vanligtvis pågår en företagsrekonstruktion under tre månader, men gäldenären kan begära från 
rätten att förlänga tiden med ytterligare tre månader. Rätten kan bevilja förlängning med högst tre 
månader i taget. Dock får inte rekonstruktionen pågå under längre tid än sammanlagt ett år.23

Enligt den nya lönegarantilagen som infördes den 1 juni 2005 utgår en statlig lönegaranti även 
vid företagsrekonstruktioner. Bankerna och andra kreditgivare hade en skeptisk ställning till 
företagsrekonstruktion innan införandet av den nya lönegarantilagen. Anledningen var då att 
lönerna vid en rekonstruktion skulle betalas av företaget. Syftet med lönegaranti är att ge ett 
företag på obestånd bättre möjligheter att undvika konkurs genom rekonstruktion i ett tidigare 
skede.24

Företag som rekonstrueras har rätt till lönegarantin under en månads drift. Innestående 
löneskulder kan omfattas också av lönegarantin. Det är rekonstruktören som beslutar om 
lönegaranti ska utgå. Företaget får samtidigt uppskov med sina upplupna lönefordringar, vilka 
skall dock återbetalas senare, med en räntekostnad.

2.2. Tingsrättens beslutsförfarande vid en företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion innebär att tingsrätten kan ge tillstånd till en näringsidkare med 
betalningssvårigheter att rekonstruera sin verksamhet. En ansökan om företagsrekonstruktion ska 
ha inkommit till tingsrätten från gäldenär eller borgenär. Tingsrätten granskar de uppgifter som 
finns i ansökan om de uppfyller kriterierna för företagsrekonstruktion.  En företagsrekonstruktion 
beslutas att pågå i första hand i tre månader, men kan förlängas med tre månader i taget i högst ett 
år.25

Tingsrättens prövning av företagsrekonstruktion bygger på de omständigheter som finns i lagen 
om företagsrekonstruktion, där tingsrätten måste även bedöma om syftet med 
företagsrekonstruktion kan uppnås. För att en företagsrekonstruktion ska kunna inledas, är det en 
förutsättning att företaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan betalningsoförmåga 
snart inträder. Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion och utser en rekonstruktör. 
Rekonstruktören är ofta en tjänsteman vid Ackordscentralen.26  

När en ansökan kommer in till tingsrätten är det första de tittar på om tingsrätten är rätt forum 
och från vem ansökan kommer det vill säga om ansökan kommer från en gäldenär eller en 
borgenär. Tingsrätten tittar sedan på om ansökningsavgiften är betald. Därefter kontrollerar man 
att ansökan uppfyller de bestämmelser som finns i lagtexten och att den som ansöker är behörig 
att ansöka. Gemensamt för de tingsrätterna är att ansökningar om företagsrekonstruktion är 
ganska sällsynta.

                                                          
23 http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/33/ed6abc1e.pdf
24 http://www.ackordscentralen.se/index.php?p=177
25 Lag om företagsrekonstruktion1996/764, 2 kap. 1 §
26 Oppenheimer et al, (2003), s. 33
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Tingsrätten måste fatta beslut om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte, efter att 
rekonstruktören haft diskussioner med ägare, kreditgivare och leverantörer samt utfört en 
rekonstruktionsplan.  Planen visar hur man har tänkt att företagets ekonomiska kris ska lösas.27

Rekonstruktören kallar borgenärerna till ett sammanträde och upprättar en förteckning över 
företagets tillgångar och skulder. Om tingsrätten beslutar att rekonstruktionen får fortsätta har 
bolaget tre månader på sig att komma på fötter igen.28

2.3. Rekonstruktörens roll

Rekonstruktörens uppgift är att med hjälp av företagets ledning hitta en utväg ur den finansiella 
krisen. Denne ska samtidigt hålla ett vakande öga över företagets verksamhet, vilket innebär att 
företaget inte får betala gamla skulder, inte ta nya lån och inte ställa säkerhet för sådana skulder 
som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion utan rekonstruktörens samtycke.29

Rekonstruktören ska försöka hitta den mest lämpliga utvägen för att företaget ska kunna stå på 
egna ben på nytt. Ackorduppgörelse eller andra kostnadsreducerande åtgärder kan bli aktuella 
beroende på vad som är problemet i det aktuella företaget. Under företagsrekonstruktions 
förfarande får inte fordringsägarna ansöka om utmätning eller om konkurs, utan avsikten med 
förfarandet är att företaget ska få lite andrum. Rekonstruktören ska ha den särskilda 
kompetensen, insikten, erfarenheten och vara lämplig för att företagsrekonstruktions förfarande 
ska bli framgångsrikt.30

Rekonstruktören ska ha kompetens inom juridik och inom ekonomi men även vara en skicklig 
affärsman.31 Kunskap från juridikens olika områden såsom obeståndsrätt, avtalsrätt, 
associationsrätt och köprätt är ett självklart krav på en rekonstruktör. Utöver det ska 
rekonstruktören ha kunskap inom företagsekonomi, kunna hjälpa gäldenärsföretaget att arbeta 
fram företagsstrategier, affärsredovisning och räkenskapsanalyser men även inneha förståelse för 
företagets organisationsuppbyggnad såsom företagskultur, ledarskapsstilar och motivation av 
anställda. Rekonstruktören ska även ha borgenärernas förtroende och ta tillvara på deras 
intressen. 32

Gäldenärsföretaget ska upplysa rekonstruktören om situationen i företaget och inte dölja saker av 
väsentlig börd. De ska följa rekonstruktörens råd och direktiv om hur verksamheten ska bedrivas. 
Detta utesluter inte att vissa gäldenärer bryter mot samtyckesplikten utan att få några 
konsekvenser. Det stadgas i paragrafens andra stycke att rättshandlingar fortfarande är giltiga 
även om gäldenären bryter mot samtyckesplikten. Rekonstruktören ska göra det möjligt för 
borgenärerna att ha en viss insyn i gäldenärsföretagets rekonstruktionsförfarande. 

Rekonstruktören ska då se till att informera borgenärerna om gäldenärsföretagets ekonomiska 
ställning, som gör det möjligt för dem att bedöma om en rekonstruktion bör ske.

Borgenärerna har möjlighet att vid borgenärssammanträdet få en möjlighet att uttala sig om 
förfarandet bör fortsätta eller inte. Rekonstruktören ska tillsammans med gäldenärsföretaget 
upprätta en obligatorisk rekonstruktionsplan.

                                                          
27 Ackordscentralen, (2007)
28 Oppenheimer et al, (2003), s. 51
29 Lag om företagsrekonstruktion1996/764, 2 kap. 11 §
30 Lag om företagsrekonstruktion1996/764, 2 kap. 12 §
31

Lag om företagsrekonstruktion1996/764, 4 kap. 4 §
32 Prop. 1995/96:5, s 104
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I den ska rekonstruktören förklara för hur syftet med rekonstruktionen ska uppnås, förslag till hur 
gäldenärsföretagets finansiella problem ska lösas och hur företaget kan bli lönsamt på nytt.33

2.4. Handelsbankens bankdirektör Per J Börjessons syn på 
företagsrekonstruktioner

Handelsbankens bankdirektör Per J Börjesson berättar i boken Omstart34, att han hade ställt en 
fråga till de större kontors chefer på handelsbanken, om hur många lyckade 
företagsrekonstruktioner beslutade av tingsrätten de hade varit med om i sin tid i banken. Svaret 
som Börjesson fick var att samtliga bank chefer hade inte varit med om någon lyckad 
företagsrekonstruktion. I sin slutdiskussion berättar Börjesson om sina egna reflektioner om 
varför han tror att 90 procent av företagsrekonstruktioner misslyckas.

Han säger i två av tre fall missbrukas företagsrekonstruktionen på ett oegentligt sätt till fördel av 
ägare och rekonstruktör på bekostnad av bankens och övriga fordringsägares bekostnad. Den 
resterande delen har misslyckats på grund av någon av följande orsaker: Att man ansökte om 
företagsrekonstruktion för sent, att företagsrekonstruktören i vissa fall inte har haft den insikt och 
erfarenhet som uppdraget krävt och inte varit lämplig för uppdraget, att rekonstruktören inte haft 
förmåga att ta fram information i tid, att förfarandet varit för kostsamt för små och medelstora 
företag, och att ett seriöst intresse saknas, att företagets ledning och ägare inte inser att de saknar 
kompetensen för att driva företaget. Den enda lyckade företagsrekonstruktionen Börjesson har 
varit med om hade redan den nödvändiga förutsättningen för en framgång. En duglig, seriös 
rekonstruktör, en sund kärna som ger intäkter som kunde bevaras genom noggranna åtgärder.

                                                          
33 Lag om företagsrekonstruktion1996/764, 2 kap. 14, 15 §
34 Omstart: ett seminarium om de samhällsekonomiska aspekterna på företagskonkurser och rekonstruktioner av företag
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3. Empiri

3.1. Sammanfattning av tingsrätternas enkätundersökning

3.1.1. Tingsrättens inledande förfarande

Domstolsjuristerna har en juridisk bakgrund vilket innebär att de inte har en djup kunskap i 
redovisning och därför blir det inte mer än översiktlig granskning av årsredovisningen. 
Årsredovisningen är inget som rätten normalt får in i en ansökan om företagsrekonstruktion. Utan 
de får en uppställning på företagets skulder och tillgångar. För att en företagsrekonstruktion ska 
beviljas utgår tingsrätten från förutsättningarna som finns i lagen om företagsrekonstruktion. Det 
som är av intresse för tingsrätten är om gäldenären är illikvid eller antas bli det inom kort tid.

Tingsrätten kontrollerar om de uppgifter som lämnats i ansökan stämmer överens med resultatet i 
årsredovisningen. De granskar ansökan utifrån reglerna som finns i 2 kap. 3 § lagen om 
företagsrekonstruktion.

3.1.2. Prognosbedömning och borgenärssammanträde

De faktorer som avgör beslut om företagsrekonstruktion är; det måste kunna antas att gäldenären 
inte kan betala sina förfallna skulder, att denne är illikvid, eller att detta tillstånd inträder snart. 
En borgenärs ansökan får godkännas endast om gäldenären har medgett ansökan.

Faktorerna som avgör om ett företag får genomföra en rekonstruktion eller inte är om det saknas 
skälig anledning att anta att syftet med rekonstruktionen inte kan uppnås. Tingsrätten gör en 
prognosbedömning av företaget för att säkerställa att företagets enda intresse av ett beslut om 
företagsrekonstruktion är att rädda och driva företaget vidare. Finns misstankar om att syftet för 
företagsrekonstruktionen endast är för stunden och bara för att komma undan de borgenärer som 
vill ha betalning, skall ansökan inte godkännas. 

Tingsrättens första prövning av ansökan brukar ha en rutinprägel, medan prövningen vid 
borgenärssammanträdet är mer ingående. Tingsrättens prövning bygger på att bedöma om de 
planer och prognoser som företaget och rekonstruktören har är rimliga. Om rekonstruktören och 
de närvarande borgenärerna vid borgenärssammanträdet är positiva till en företagsrekonstruktion 
brukar tingsrätten godkänna en rekonstruktion om alla förutsättningar är uppfyllda.

En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall, enda anledning till att tingsrätten nekar en 
rekonstruktion är om förutsättningarna för rekonstruktion inte är uppfyllda. Om förutsättningarna 
enligt lagen om företagsrekonstruktion är uppfyllda beviljas en ansökan. Förutsättning för att 
beslut om företagsrekonstruktion skall bifallas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala 
sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
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3.1.3. Förutsättningar

Det finns inga specifika regler för olika företagsbranscher. Samma förutsättningar gäller för alla 
företag och branscher. Storleken på betalningsoförmågan kan variera mellan olika branscher. 
Tingsrätten gör inte heller skillnad på hanteringsrutinerna mellan små och stora företag. Men 
faran för betalningsoförmåga kan dock skilja sig. Lagen om företagsrekonstruktion 2 kap. 7 § 
säger att en ansökan ska prövas genast, vilket innebär att alla ansökningar är lika brådskande.

Konjunkturförhållandena kan vara en anledning till varför ett företag går i konkurs. Företag kan 
ange konjunkturförhållande som orsak till varför det går dåligt för företaget. Men det är inget 
som påverkar tingsrättens hantering och sättet att bedöma om företagsrekonstruktion. 
Förutsättningarna för företagsrekonstruktion måste vara uppfyllda och att syftet med 
rekonstruktionen kunna uppnås. Bedömningen blir densamma oavsett om det är hög- eller 
lågkonjunktur i landet.

Tingsrätten kan ta hänsyn till om företaget har eller ska omstrukturera sig eller om det är en 
egendom som ska säljas. Tingsrätten gör en bedömning över utsikterna för företaget att lyckas 
med detta innan beslut om rekonstruktion kan beslutas. En företagsrekonstruktion pågår oftast 
under en begränsad tid och det visar sig för det mesta ganska snart om prognoserna slår in eller 
inte. 

3.2. Sammanfattning av rekonstruktörernas intervjuer

3.2.1. Företagsrekonstruktörens roll

Något som informanterna var ense om är att rekonstruktören inte har befogenhet att handla fritt 
under ett rekonstruktionsförfarande, och att företagets styrelse har absolut kontroll över företaget 
precis som innan rekonstruktionsförfarandet. Rekonstruktören är ett instrument med funktion att 
hjälpa styrelsen att klara av en tillfällig kris. Lars Wenne beskriver rekonstruktörens roll som ”en 
dörrvakt” med uppgift att se till att gäldenären inte betalar de skulder som fanns innan 
rekonstruktionen inleddes och att gäldenären inte åtar sig nya skulder eller gör några 
pantsättningar och liknande under förfarandet. Rekonstruktören ska ge gäldenären instruktioner 
om vilka regler som gäller under rekonstruktionsförfarandet, som att inte betala gamla skulder, 
inte ta upp nya skulder att allmänt inte vidta rättshandlingar utan rekonstruktörens samtycke.

Förtroendet är viktigt för en lyckad rekonstruktion, samtliga jurister talar om förtroendet mellan 
styrelsen, ägaren, vd och rekonstruktören. Mikael Kubu tillägger att rekonstruktören inte får 
åsidosätta borgenärernas intressen. Det är viktigt att de känner förtroende för rekonstruktören. 

Ingen av rekonstruktörerna har känt sig motarbetad av gäldenären under en företags-
rekonstruktions förfarande. Lars Wenne säger: ”att det kan uppstå diskussioner mellan styrelsen 
och rekonstruktören om tillvägagångssättet men att i slutändan förstår styrelsen att de måste följa 
rekonstruktörens råd för att nå målet med en företagsrekonstruktion”. Peter Smedman säger att
om företagets styrelse motarbetar rekonstruktören: ”kan det vara oegentligheter som ligger 
bakom, att styrelsen kan vilja dölja någonting”. Om rekonstruktör känner sig motarbetad är det 
bara att lämna rekonstruktionen. 



12

Man kan säga att gäldenärens angelägenhet om att få hjälp med att rekonstruera sitt företag gör 
denne beroende av att vinna rekonstruktörens tillit. Endast i de situationer som gäldenären har 
orent mjöl i sin påse kan det uppstå ett motstånd med rekonstruktören. Mats Emthén har haft 
motstånd någon enstaka gång under sin tid som rekonstruktör, detta hände då den enda 
möjligheten för rekonstruktion var då att få in en ny ägare till företaget. Rolf Åbjörnsson anser att 
styrelsen och rekonstruktören kan ha skilda uppfattningar om affärsmässiga bedömningar, de kan 
också ha skilda uppfattningar om hur lagen ska tolkas och tillämpas vilket kan resultera i att 
styrelsen motarbetar rekonstruktören

3.2.2. Företagsrekonstruktörens makt

Rekonstruktören saknar makten att omförhandla eller teckna avtal för gäldenärsföretaget 
eftersom han inte är firmatecknare. Däremot kan rekonstruktören bibehålla avtal som är 
uppsägningsbara vid rekonstruktionstidpunkten. Han kan även skriva på och bekräfta när ett lån 
med speciell förmånsrätt ska sökas.

Enligt samtliga rekonstruktörer är det gäldenären som har rådigheten över sina tillgångar, 
eftersom denne är firmatecknaren och kan agera självständigt. Rekonstruktören har enligt lagen 
om företagsrekonstruktion inte någon möjlighet att agera självständigt under ett 
rekonstruktionsförfarande. Detta innebär att lagen sätter ramar för rekonstruktören som i sin tur 
begränsas i sin auktoritet. Vid det fall rekonstruktörens förslag och idéer ogillas av gäldenären 
kan gäldenären byta ut rekonstruktören. Rekonstruktören kan säga upp sig själv eller så kan 
gäldenären byta ut honom om de inte är nöjda med hans förslag.  Man kanske kan säga att 
rekonstruktören har en viss makt genom att han kan avbryta en rekonstruktion och få den 
upphörd, om han tycker att syftet med rekonstruktion inte kan uppnås. Det senare skulle kunna 
inträffa om gäldenären inte inhämtat rekonstruktörens samtycke i en viss fråga där detta behövts 
eller att gäldenären inte följer rekonstruktörens råd eller anvisningar i övrigt. 

Peter Smedman tycker att rekonstruktören borde få mera makt att åter omförhandla avtal som är 
möjliga att bryta. Rolf Åbjörnsson anser att rekonstruktören bör få mer makt i förhållande till 
företagets styrelse.

3.2.3. Företagsstyrelsens roll och makt

En mycket intressant beskrivning på rollfördelningen mellan rekonstruktören och VD hade Peter 
Smedman. Han beskriver VD som skeppare som har kontrollen och styr. Rekonstruktören 
däremot är lotsaren, rekonstruktören pekar ut färdriktningen.

Peter Smedman anser att styrelsen har det yttersta ansvaret, men den är oftast åsidosatt under 
rekonstruktionsförfarandet, eftersom den saknar erfarenheter i frågan. De tittar helt passivt på hur 
rekonstruktören jobbar och följer rekonstruktörens råd. Styrelsen får ansvarsregler från 
rekonstruktören vilka ska följas under rekonstruktionsförfarandet. Styrelsen får inte bryta mot 
dessa regler. Styrelsen får inte skuldsätta sig, utföra kontant betalning eller betala gamla skulder.
Bolagets styrelse roll innebär ett nära arbete med rekonstruktören och kontinuerliga täta samråd 
och överläggningar med denne.
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Ibland kan styrelsearbetet behöva förstärkas under rekonstruktionen, i synnerhet om problemet 
gäller just styrelsens sätt att sköta bolaget. Om inte styrelsen tar till sig detta kan det bli en 
förtroendefråga. Smedman anser att rollfördelningen mellan styrelsen och rekonstruktören är bra 
som den är.

Enligt Mats Emthén existerar inte maktfrågan mellan rekonstruktör och styrelse, utan han menar 
att det snarare är en förtroendefråga.  Utan ett ömsesidigt förtroende kan inte rekonstruktionen 
fortsätta, och rekonstruktören får i så fall begära sin avgång. Detta kommer att uppfattas mycket 
negativt av fordringsägarna med risk för konkurs. Styrelsen ska ha samma makt som när bolaget 
inte befinner sig i rekonstruktion. Dock krävs det större aktivitet och engagemang från företaget. 
Mikael Kubu anser att gäldenärens lydnadsplikt till rekonstruktörens instruktioner bör förbättras.

Rolf Åbjörnsson säger att styrelsen har absolut kontroll över verksamheten under 
rekonstruktionsförfarandet. Rekonstruktören är endast rådgivare till gäldenärsföretaget under 
rekonstruktionsförfarandet. Rekonstruktörens makt består av att genom hot att avgå, pressa 
gäldenärsföretaget till lydnad. Gäldenären kan med en omedelbar verkan avbryta 
rekonstruktionen, rekonstruktören är då maktlös och kan inte motsäga sig detta. Detta styrker 
även Lars Wenne ”teoretiskt kan man säga att det är styrelsen som har makten över 
rekonstruktionen, av den orsaken att det är de som väljer rekonstruktören och ger honom en 
fullmakt som de i sin tur kan säga upp när de vill”.

3.2.4. Orsakerna bakom misslyckade företagsrekonstruktioner

Mats Emthén kan medge nu i efterhand efter alla sina erfarenheter att det fanns situationer som 
han känner nu i efterhand att om han hade haft mer makt hade företaget överlevt. Det förklarar 
han genom att säga: ”Självklart finns det fall då verksamheten har en frisk kärna men då företaget 
misskötts på grund av 'bad managing'.”  Om man inte får in en ny ägare/styrelse frivilligt i ett 
sådant fall, vilket normalt inte brukar vara något problem, måste det bli konkurs för att få en 
lösning. Peter Smedman instämmer inte att om rekonstruktören hade haft mera makt skulle 
företaget leva vidare längre period efter rekonstruktionen. Utan han anser att orsaken till varför 
företaget inte lever vidare är att företaget egentligen är ett konkursfall redan innan 
rekonstruktionens början. Och det är här som rekonstruktören bör sätta ner foten och tala om det. 
Smedman tillägger att det har funnits situationer då man som rekonstruktör kunde ha agerat på ett 
annat sätt som förmodligen hade räddat företaget men att det har inte med rekonstruktörens makt 
över rekonstruktionen att göra. Detta handlar istället om rekonstruktörens skicklighet.

Lars Wenne anser att rekonstruktörens maktställning över rekonstruktionen inte är anledningen 
till att endast 23 procent företagsrekonstruktioner lyckas. Han menar att man skulle kunna räkna 
med lite fler lyckade företagsrekonstruktioner om möjligheten att kunna få en ny ägare skulle 
kunna förvärva gäldenären. Rolf Åbjörnsson anser att tingsrätten bör ha ett mer aktivt och 
avgörande inflytande på rekonstruktionen. Detta kommer att kräva mer professionella tingsrätter 
som är specialiserade på företagsrekonstruktioner. Mats Emthén anser att tingsrätterna borde ha 
specialiserade kunskap och de borde bli mer aktiva under företagsrekonstruktioner. Detta
eftersom företagsrekonstruktion handlar mycket om ekonomi som är något som tingsrätterna 
saknar kunskap och erfarenhet av. Beträffande tingsrätten anser Lars Wenne att de inte kan göra
annat än att följa lagen. 
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4. Analys

4.1. Tingsrättens roll

Tingsrätterna har enhetliga rutiner om hur de ska gå tillväga för att fatta beslut om 
företagsrekonstruktion. Detta innebär att det i dagens läge inte spelar någon roll om vilken 
tingsrätt det är som beslutar om företagsrekonstruktion. Det finns inte heller skillnader mellan 
små och stora företag, eller skillnader i handlingsrutinerna mellan olika branscher samt att alla 
företag behandlas lika. Däremot kan betalningsoförmågan skilja sig mellan små och stora företag, 
men detta är irrelevant med hänseende till frågan som hade för avsikt att utreda om det finns en 
skillnad i hantering mellan små och stora företag. Detta innebär att om förutsättningar för ett 
företag som ansöker om rekonstruktion är uppfyllda, beviljas rekonstruktion. 

Tingsrätten brukar enbart få in en uppställning av skulder och tillgångar med 
företagsrekonstruktionsansökan. Anledningen till detta är att lagen om företagsrekonstruktion 
inte säger att tingsrätten ska utgå från företagets redovisningsposter för att beslut ska tas. Inga 
förundersökningar görs innan beslut om företagsrekonstruktion tas och tingsrätten tittar på om 
gäldenären är illikvid eller antas bli det inom kort tid. 

Tingsrätterna svar kan summeras mycket kort och koncist. Tingsrätten har klara och tydliga 
regler som måste följas vid bedömning av företagsrekonstruktion. Alla tingsrätter i hela Sverige 
ska följa de regler som finns redovisade i lagen om företagsrekonstruktion. Ingen hänsyn tas till 
årsredovisningen. Många företagsrekonstruktioner beviljas i ett redan försenat skede. Om 
tingsrätten har en god kompetens inom företagsrekonstruktion kan flera rekonstruktioner som 
redan är dömda att misslyckas undvikas. Visserligen är inte detta hela orsaken till att så lite 
företagsrekonstruktioner lyckas men detta påverkar ändå resultat över lyckade rekonstruktioner. 

4.2. Rekonstruktörens roll
Det ställs verkligen höga krav på en rekonstruktör, han ska ha bred kompetens inom juridik och ekonomi 
och han ska även ha relativt goda erfarenheter av företagsrekonstruktioner. Genom att så många krav ställs
på en rekonstruktören sållas ganska många icke- kompetenta rekonstruktörer bort. Däremot finns det 
ingen myndighet som kontrollerar hur en rekonstruktör arbetar. Inte heller finns det i dagens läge en 
tillsynsmyndighet som kontrollerar hur rekonstruktörerna sköter sina plikter.  Detta bör lagen om 
företagsrekonstruktion se över och utreda. Trots alla dessa krav på en rekonstruktör är fortfarande antalet 
lyckade rekonstruktioner mycket lågt. En del rekonstruktörer tycker att den makt de har räcker gott och 
väl för att genomföra sitt uppdrag. Andra tycker att lagen borde skärpas och ge mer befogenheter till 
rekonstruktören för att kunna åstadkomma fler lyckade företagsrekonstruktioner. Rekonstruktören har 
enligt lagen om företagsrekonstruktion inte någon möjlighet att agera självständigt under ett 
rekonstruktionsförfarande, vilket inte ger rekonstruktören den makt denne behöver för att lyckas med 
rekonstruktionen. Detta trots att det kan upplevas som att rekonstruktören har mycket makt i och med att 
gäldenären inte kan utföra vissa åtgärder utan rekonstruktörens godkännande. 
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Förhoppningsvis kommer utredningen om ett samordnat insolvensförfarande resultera i tydligare 
roll och ansvarsbeskrivning för rekonstruktörerna vilket kan leda till att fler 
företagsrekonstruktion lyckas. Att rekonstruktören idag är endast en rådgivare, frigörs denne från 
ansvar för besluten som tas under företagsrekonstruktions förfarande. Företagets styrelse 
samarbetsvilja med rekonstruktören påverkar utgången av en företagsrekonstruktion. Vid 
eventuella konflikter riskerar rekonstruktören att behöva avgå medan rekonstruktionen kan 
fortsätta. Samtidigt menar de flesta rekonstruktörerna som intervjuades att gäldenärsföretaget ser 
rekonstruktören som en räddare i nöden och enligt samtliga rekonstruktörer så existerar inte 
motstånd från gäldenärens sida. Detta innebär att orsaken till att många företagsrekonstruktioner 
inte lyckas på grund av styrelsen motarbetar rekonstruktören kan uteslutas.

Den stora faktorn bakom det låga antal lyckade företagsrekonstruktioner kan konstateras till att 
många företag ansöker om företagsrekonstruktion i ett redan försenat skedde där det inte finns en 
möjlighet för en rekonstruktion. 
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5. Slutsats

Syftet med uppsatsen var att ta reda på om företagsrekonstruktörens roll, kompetens, 
befogenheter är anledningen till att så många företagsrekonstruktioner misslyckas. Visserligen 
har rekonstruktörens roll och kompetens och befogenheter en direkt anknytning till om 
rekonstruktionen lyckas eller inte. Men i och med alla krav som ställs på hur en rekonstruktör 
skall vara och vilka utbildningar han skall ha kan man utesluta att företagsrekonstruktionens 
misslyckande beror på rekonstruktörens kompetens. Rekonstruktören har enligt lagen om 
företagsrekonstruktion inte någon möjlighet att agera självtändigt under ett 
rekonstruktionsförfarande, denne är inte ensam om ett företagsrekonstruktions förfarande utan det 
finns flera andra källor som utgör en väsentlig funktion i en rekonstruktion. Tingsrätten är en av 
dem.

Slutsatsen av denna studie visar att rekonstruktören inte är den enda bidragande faktorn bakom 
det låga antalet lyckade företagsrekonstruktioner. Ytterligare faktorer som påverkar 
företagsrekonstruktionen är tingsrättens brist på kompetens inom företagsrekonstruktion samt att 
ansökan om företagsrekonstruktion görs för sent. Kenth Skogsviks undersökning styrker det som 
har kommit fram under uppsatsen, att företagen ansöker om företagsrekonstruktion i ett redan 
försenat skedde där chanserna till en lyckad företagsrekonstruktion är bara cirka 23 procent enligt 
Tuula Marie. Även företagets styrelses roll och vilja att samarbeta med rekonstruktören kan 
påverka utgången av rekonstruktionen.

I en rekonstruktion behövs kompetens från både de juridiska och affärsmässiga delarna. Båda 
kompetensenserna behövs lika mycket hos både tingsrätterna och rekonstruktörerna för att fler 
företagsrekonstruktioner ska lyckas.
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6. Avslutande diskussion

Rekonstruktören borde ha skickligheten att omgående se om det går att rekonstruera det aktuella 
företaget eller om det eventuellt är ett konkursföretag och borde inte rekonstrueras från början. 
Det är just i den här situationen som man kan ställa sig frågan varför har inte den bedömningen 
gjorts av tingsrätten? Varför beviljar tingsrätten en rekonstruktion för sådana omständigheter? Att 
fel beslut fattas kostar samhället och staten en rejäl summa pengar.

För samhällsekonomiska fördelar borde även förutsättningarna för företagsrekonstruktion 
utvecklas. Detta eftersom tingsrätten endast tittar på om ett företag uppfyller förutsättningarna 
som står nedskrivna i lagen om företagsrekonstruktion. Genom att tingsrätten blir mer 
specialiserade inom företagsrekonstruktion, kan flera företagsrekonstruktioner som är redan 
dömda att dö att undvikas. Visserligen tar tingsrätten beslut som kostar samhället pengar men om 
företaget hade gått i konkurs istället hade det även drabbat samhällsekonomin på något sätt. 

Specialdomstolar med inriktning mot företagsrekonstruktion bör inrättas. Dessa specialdomstolar 
bör sedan endast utse företagsrekonstruktörer med bred och långvarig erfarenhet och kompetens. 
Anledningen är att rekonstruktörens roll blir väldigt central under ett rekonstruktionsförfarande 
där han måste vinna förtroende från gäldenären och fordringsägarna. En viktig egenskap som en 
rekonstruktören bör ha förutom de dokumenterade kompetenserna är skicklighet. 
Rekonstruktören borde vara en skicklig affärsman som ett komplement på kraven som denne 
borde ha.

I dagens läge finns det ingen tillsynsmyndighet som kontrollerar 
företagsrekonstruktionsförfarande. En kontrollmyndighet som kontrollerar rekonstruktören och 
dennes arbete kan vara en åtgärd som hjälper företagsrekonstruktioner i rätt riktning. En sådan 
myndighet kommer att utesluta och även förebygga det som handelsbankens bankdirektör Per J 
Börjesson tror är den stora orsaken bakom företagsrekonstruktions misslyckanden. Enligt 
Börjesson missbrukas företagsrekonstruktionen på ett oegentligt sätt till fördel av ägare och 
rekonstruktör på bekostnad av bankens och övriga fordringsägares bekostnad.

En annan förebyggande handling mot misslyckade företagsrekonstruktioner anser jag borde vara 
rekonstruktörens lön. Lönen till rekonstruktören borde bli beroende av huruvida denne lyckas 
med företagsrekonstruktionen. Samtidigt bör rekonstruktörens befogenheter stärkas och 
förtydligas i lagen om företagsrekonstruktion så att denne inte behöver avgå medan 
rekonstruktionen fortsätter med en annan rekonstruktör. Rekonstruktören borde i sådana fall få 
fler befogenheter samt att företagets styrelse mer eller mindre måste göra som rekonstruktören 
föreslår för bästa samarbetsanda.  Den förslagna kontrollmyndigheten skulle samtidigt bistå alla 
företag med information och utbildning om obestånd och hur detta skall hanteras vid eventuell 
inträffande. 



18

6.1. Förslag till vidare forskning

Under uppsatsens arbetsgång har många områden visat sig vara intressanta och där mer forskning 
kan göras. Ett område att undersöka är om alla rekonstruktörer verkligen uppfyller kraven för 
rollen, och hur detta kontrolleras. Rekonstruktören har visserligen en bred kompetens men något 
annat som är intressant att undersöka är om denne är tillräckligt skicklig.  

Bolagsstyrelsens roll och vilja att samarbeta med rekonstruktören påverkar utgången av 
rekonstruktionen mer än rekonstruktören. Om det borde vara så kan vara intressant att undersöka.
Ett annat område att forska inom kan vara hur företagets styrelse och ägare upplever 
rekonstruktionerna. 
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8. Bilagor

8.1. Intervju med Mats Emthén, Carler Advokatbyrå

Mats Emthén tycker att rekonstruktören inte har möjlighet att handla fritt under 
rekonstruktionsförfarandet. Rekonstruktören är inte firmatecknare.  Däremot är det viktigt att 
rekonstruktören ger gäldenären instruktioner om vad denna har att iaktta under rekonstruktionen, 
t ex. ej betala gamla skulder, ej vidta vikigare rättshandlingar utan rekonstruktörens samtycke, ej 
ta upp nya skulder etc. I praktiken blir därmed rekonstruktören nära involverad även i den 
operativa verksamheten och får därigenom ett inte oväsentligt inflytande. 

Vidare säger Emthén att ur ett teoretiskt synsätt så kan man säga att det är företagets styrelse som 
har makten, då det trots allt är bolaget som väljer rekonstruktör. Rekonstruktören får fullmakt 
från bolaget, vilken bolaget kan säga upp, om bolaget tycker att rekonstruktören är oskicklig, och
de kan begära en ny rekonstruktör. Annars tycker inte Emthén att maktfrågan existerar mellan 
styrelse och rekonstruktör, utan det är snarare en förtroendefråga. Utan ett ömsesidigt förtroende 
kan inte rekonstruktionen fortsätta, och rekonstruktören får i så fall begära sin avgång, vilket 
kommer att uppfattas mycket negativt av fordringsägarna med risk för konkurs. 

Bolagsstyrelsens roll innebär att arbeta nära rekonstruktören och ha kontinuerliga täta samråd 
och överläggningar med honom. Ibland kan styrelsearbetet behöva förstärkas under 
rekonstruktionen, i synnerhet om problemet gäller just styrelsens sätt att sköta bolaget. Om inte 
styrelsen tar till sig detta blir det en förtroendefråga.

Det har förekommit i enstaka fall att Emthén har känt sig motarbetad av företagets styrelse, detta 
då exempelvis den enda möjligheten för rekonstruktion varit att få in en ny ägare till företaget. 
Problemet är särskilt stort då styrelsen utgörs av ägare som inte vill ha in en ny ägare.

I jämförelse till antalet rekonstruktioner som Emthén har gjort har han känt sig motarbetad 5-10
procent. Frågor om ett ägarbyte bör tas upp omgående, om bolaget eller ägare inte kan acceptera 
en ny ägare och om detta skulle visa sig vara nödvändigt bör man inte åta sig uppdraget som 
rekonstruktör. Det händer någon enstaka gång att ägaren eller ägarna ändrar sig, till exempel i
familjeföretag. Skulle saken ställas på sin spets saknas det förtroende mellan styrelse/ägare och 
rekonstruktören i den mån det behövs. I detta fall bör rekonstruktören välja att avgå självmant. 
Detta ”hot” brukar göra att saken löser sig men är ändå inte bra för en lyckad rekonstruktion, det 
nödvändiga förtroende saknas ju i grund och botten ändå efter en sådan situation.

Mats Emthén kan medge nu i efterhand och med ryggsäcken full med erfarenheter att det fanns 
situationer som han känner nu i efterhand att om han hade haft mer makt hade företaget överlevt. 
Det förklarar han genom att säga: ”Självklart finns det fall då verksamheten har en frisk kärna 
men då företaget misskötts på grund av 'bad managing'.”  Om man inte får in en ny ägare/styrelse
frivilligt i ett sådant fall, vilket normalt inte brukar vara något problem, måste det bli konkurs för 
att få en lösning. 

Mats Emthén tycker att tingsrätterna borde ha bättre kunskap, få förstärkt specialistkompetens 
samt vara mer aktiva under rekonstruktioner. Det handlar om mycket ekonomi, något som 
tingsrätterna inte har kunskap och erfarenhet av. Dagens system fungerar dåligt. 
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8.2. Intervju med Rolf Åbjörnsson, Setterwalls Advokatbyrå

Rolf Åbjörnsson anser att rekonstruktörens roll är oklar och att hans behörighet borde förtydligas 
och förstärkas. Styrelsen har absolut kontroll över verksamheten. Rekonstruktören är endast 
rådgivare och kan utöva påtryckning endast genom att avgå. Ingen ändring, men styrelsen bör 
vara mer beroende av instruktion från rekonstruktören. Åbjörnsson tycker att tingsrätten bör ha 
ett mer aktiv och avgörande inflytande på rekonstruktionen, vilket dock kräver mer professionella 
tingsrätter som är specialiserade på detta område.

Makten över rekonstruktionen har gäldenären. Rekonstruktörens makt i förhållande till styrelsen 
bör öka. Vissa förvaltningsåtgärder bör inte få vidtas utan rekonstruktörens uttryckliga 
godkännande, till exempel att vissa beslut inte får fattas av gäldenären utan rekonstruktörens 
uttryckliga godkännande. Åbjörnsson lägger till att det i lag borde stå vad gäldenären ansvarar för 
och vad rekonstruktören ansvarar för under ett företagsrekonstruktions förfarande.

Rolf Åbjörnsson anser att styrelsen och rekonstruktören kan ha skilda uppfattningar om 
affärsmässiga bedömningar, de kan också ha skilda uppfattningar om hur lagen ska tolkas och 
tillämpas vilket kan resultera i att styrelsen motarbetar rekonstruktören. 

8.3. Intervju med Lars Wenne, Hamilton Advokatbyrå

Lars Wenne anser inte att rekonstruktören enligt lagen om företagsrekonstruktion har någon 
möjlighet att agera självständigt under ett rekonstruktionsförfarande. Utifrån den kunskap och 
erfarenhet som rekonstruktören skall ha för uppdraget skall rekonstruktören lämna godkännande
till vissa åtgärder samt inhämta information bland annat till underlag för de handlingar som skall 
skickas till tingsrätten och till fordringsägare. Det är under förfarandet gäldenären som har 
rådigheten över sina tillgångar och för det fall denne är ett bolag är det bolagets firmatecknare 
som kan agera självständigt. Rekonstruktören kan anmäla till rätten att företagsrekonstruktionen 
skall avbrytas om till exempel rekonstruktören finner att en rekonstruktion inte kan uppnås eller 
om det av annat skäl för att rekonstruktionen bör upphöra. Detta skulle kunna inträffa om 
gäldenären inte inhämtat rekonstruktörens godkännande i en viss fråga där detta behövts eller att 
gäldenären inte följer rekonstruktörens råd eller anvisningar i övrigt. 

Rekonstruktörens roll kan beskrivas som ”en dörrvakt” som skall se till att gäldenären inte betalar 
de skulder som fanns när rekonstruktionen inleddes, att gäldenären inte åtar sig nya skulder eller 
gör pantsättningar och liknande under förfarandet. Det är viktigt att borgenärernas intressen 
tillvaratas. Och att eventuell lönegaranti kan betalas till de anställda som är berättigade till den. 
Det är av stor vikt att se till att de borgenärer som har säkerhet för sina fordringar under 
rekonstruktionen inte får dessa säkerheter försvagade och att förmånsrättsordningen mellan 
fordringsägarna bevaras.

Wenne har inte vid något tillfälle känt sig motarbetad av gäldenären. Styrelsen kan visserligen ha 
synpunkter hur den bör agera men rekonstruktörens råd och samtycke är viktigt för att nå målet 
med en företagsrekonstruktion. 
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Wenne anser inte att om han som rekonstruktör hade haft mer bestämmande inflytande under
företagsrekonstruktion skulle ha kunnat påverka rekonstruktionens resultat. Han menar att 
statistiken 23 procent av de gäldenärer som inleder en företagsrekonstruktion klarar den, 
definitivt inte beror på att rekonstruktören inte har någon egentlig makt. Då skulle några till 
företag klara genomförandet av företagsrekonstruktion om rådigheten över gäldenären tas bort på 
sätt att ny ägare skulle kunna ta över rörelse men då är det fråga om en annan typ av 
rekonstruktion liknande den som kan ske genom inkråmsöverlåtelse i konkurs.

Beträffande tingsrätten anser Wenne att den inte kan göra annat än att följa lagen. I den delen 
skulle möjligen rekonstruktionsplanen ha annan betydelse på sätt att gäldenären skall kunna visa 
att föreslagna åtgärder ger ett positivt rörelseresultat så att rekonstruktionen i sak också 
genomförts eller kan genomföras. 

8.4. Intervju med Peter Smedman, Rekonstruktion

Enligt Peter Smedman har en rekonstruktör inte speciellt vittgående befogenheter eftersom han 
inte är firmatecknaren. Rekonstruktören kan inte teckna avtal för gäldenärens räkning.  
Rekonstruktör kan inte heller omförhandla avtal.  En ställföreträdare kan med en omedelbar 
verkan avbryta rekonstruktionen och rekonstruktören är då maktlös och kan inte motsäga sig 
detta. 

Däremot har rekonstruktören den funktionen och makt att skriva på och bekräfta när ett lån med 
speciell förmånsrätt ska anhållas. Rekonstruktören bör få mer behörighet och en stakare roll. Det 
en rekonstruktör idag kan göra är att vidmakthålla avtal som i sig var uppsägningsbara vid 
tidpunkten för beslutet om företagsrekonstruktion. 

Rekonstruktören borde få mera makt att omförhandla avtal som enligt innehållet inte är 
uppsägningsbara. Till exempel om ett företag som sitter ett femårigt hyresavtal ska 
rekonstruktören ha den makten att kunna säga till hyresvärden att avtalet ska gälla i 2 år och 
skriva ett nytt avtal med gäldenären om detta. Rekonstruktören borde också ges makten att 
bestämma värdet på ställda säkerheter. Ett exempel kan vara en sjunkande fastighetsmarknad där 
en berörd bank har säkerheter i form av pantbrev som vid tiden för beslutet om 
företagsrekonstruktion delvis saknar värde. Idag kan inte rekonstruktören tvinga banken att 
acceptera att säkerheterna tappat i värde och att motsvarande del av bankens fordringar är 
oprioriterade och kan omfattas av ett offentligt ackord. 

Smedman anser dock inte att rekonstruktören ska ges makten att sälja företaget under en 
pågående rekonstruktion. Det kan skrämma bort företagare som har problem i sina företag och 
härigenom orsaka onödiga konkurser.

Smedman säger att styrelsen har det yttersta ansvaret, men att den för det mesta är passiv under 
rekonstruktion. Styrelsen brukar inte ha stora erfarenheter i rekonstruktionsfrågor och lyssnar 
mestadels på rekonstruktören och följer hans råd. Styrelsen och VD får inte gå bakom ryggen på 
rekonstruktören och verksamheten får inte skuldsättas under företagsrekonstruktionen utan 
rekonstruktörens samtycke. Allt löpande måste i princip betalas kontant samtidigt som alla 
skulder ”fryses”. 
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Känner man att man blir motarbetad kan det vara oegentligheter som ligger bakom. Styrelsen 
eller VD:n kan vilja dölja någonting. Smedman har aldrig känt sig motarbetad, och om han skulle 
känna det är det bara att kliva av rekonstruktionen. Smedman anser att rollfördelningen mellan 
styrelsen och rekonstruktören är bra som den är.

Smedman menar att det rollspel som är intressant är spelet mellan vd och rekonstruktör. 
Rollfördelningen mellan vd och rekonstruktör är som skepparen och lotsen på ett fartyg i sjönöd.  
Skepparen, vd som är firmatecknaren, behåller kontrollen och styr. lotsen, rekonstruktören, pekar 
ut färdriktning. 

Smedman instämmer inte att om rekonstruktören hade haft mera makt skulle företaget leva vidare 
längre period efter rekonstruktionen. Utan han anser att orsaken till varför företag inte lever 
vidare efter en rekonstruktion är att företaget egentligen var ett konkursfall redan innan 
rekonstruktionens början. Och det är här som rekonstruktören bör sätta ner foten och tala om det. 
Smedman säger även att visst finns det situationer då man som rekonstruktör kunde ha agerat på 
ett annat sätt som förmodligen hade räddat företaget men det har inte med rekonstruktörens makt 
över rekonstruktionen att göra. Utan detta handlar mer om rekonstruktörens skicklighet.

Marie Tuulas undersökning kommentera Smedman enligt följande: Det är väldigt många företag 
som söker rekonstruktion när det egentligen saknas förutsättningar för företaget att överleva
genom en företagsrekonstruktion. Rekonstruktören bör i situationer som dessa säga nej till en 
rekonstruktion och tala om att det här är egentligen ett konkursfall. 

8.5. Intervju med Mikael Kubu, Ackordscentral Stockholm AB

Mikael Kubu säger att en konfliktsituation kan uppstå mellan styrelsen och rekonstruktören när 
bolaget inte klarar av att skjuta till medel. Ofta saknar befintliga ägare förmåga eller intresse att 
skjuta till medel. Förutsättningarna för en rekonstruktion är att bolaget klarar av likviditeten 
under rekonstruktionen utan att ådra sig nya skulder.

Kubu säger även att rekonstruktören ska tillvarata bolagets intressen utan att borgenärernas 
intressen åsidosätts. Han tycker att styrelsen ska ha samma makt som när bolaget inte befinner sig 
i rekonstruktion. Dock krävs det större aktivitet och engagemang från företaget under ett
företagsrekonstruktionsförfarande. Vidare anser Kubu att gäldenärens lydnadsplikt till 
rekonstruktörens instruktioner bör förbättras under ett företagsrekonstruktionsförfarande.

Enligt Kubu finns det ingen lagstiftning som rekonstruktören skall följa. Kubu säger att styrelsens 
och rekonstruktörens roller är olika, vilket inte går att jämföra. Han har under sin tid som 
rekonstruktör känt sig motarbetad mindre än fem procent. 
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8.6. Bilaga 1 Enkät

Till tingsrätten

1. Vad är det första ni tittar på när ni får ett konkursdrabbat företag på ert bord?

2. Vilka finansiella poster är av betydelse för er bedömning?
(att bevilja rekonstruktion)

3. Vilken faktor avgör om ni ska godkänna att ett företag får gå genom en rekonstruktion?

4. Är det möjligt att med hjälp av redovisningens poster skapa en utgångspunkt för beviljandet av 
rekonstruktion?

5. Hur hög träffsäkerhet kan en sådan modell ha?

6. Var ligger gränsen för att bevilja eller förneka en rekonstruktion för ett företag? 

7. Finns det specifika regler för olika branscher? Eller hanteras samtliga branscher under samma 
förutsättningar?

8. Finns det en skillnad i hanteringsrutinerna mellan små och stora företag?

9. Hur går bedömningen av företag till? Har de skett några förändringar i sättet att bedöma de 
senaste åren?

10. Tas hänsyn till konjunkturförhållanden vid bedömningen?  

11. Vilka andra faktorer tar ni hänsyn till vid bedömningen? (inte finansiella)
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8.7. Bilaga 2 Enkät

Till rekonstruktörer

1. Hur ser du på rekonstruktörens roll, har han/hon befogenheter att handla fritt?

2. Rekonstruktörens roll är oklar och hans behörighet borde förtydligas och förstärkas, vad tycker du 
om detta?

3. Om ja, har du några förslag/idéer, hur man kan stärka rekonstruktörens behörighet?

4. Vilken roll bör företagets styrelse ha under en pågående rekonstruktion?

5. Under en pågående rekonstruktion, vem anser du ha mer makt, rekonstruktören eller företagets 
styrelse?

6. Tycker du att det finns ett behov av förstärkning av rekonstruktörens makt i förhållande 
till styrelsen? 

7. Med en rekonstruktörs erfarenheter i ryggsäcken, fanns det situationer som du kände du att om du 
hade haft mera makt hade företaget överlevt?

8. Som rekonstruktör, har du känt dig någon gång motarbetad av företagets styrelse?

9. Kan du ange i procent hur ofta du har känt dig motarbetad i jämförelse till antal rekonstruktioner 
du har gjort.

10. Vad kan styrelsen ha för/syfte/nytta/mål när de motarbetar rekonstruktören?

11. Enligt en undersökning som är gjord av Annina H. Persson och Marie Tuula Karlsson har 
det visat sig att endast 23 procent av företagen som ansökte om företagsrekonstruktion 
fortsatte att bedriva sin verksamhet vidare. Tror du att om rekonstruktören hade haft mer 
makt under rekonstruktions förfarande, att fler företag skulle ha överlevt längre tid?

12. Vad tycker du om tingsrättens roll under rekonstruktioner, borde de agera/vara aktiva på ett annat 
sätt?


