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Abstract

Sweden needs a policy that stimulates economic growth. Year 1996 the Business 
Reorganization Act (1996:764) came into force. The goal with this law was to save 
business, make it profitable and avoid unnecessary bankruptcies. Shortly afterwards it 
turned out that the law had no positive effect. A very few numbers of companies applied 
for reconstruction and the number of applications for bankruptcies continued to increase. 
In 2004, in order to stabilize the situation and bring about neutrality between two 
proceedings, company reorganization and bankruptcy, the government proposed the 
reform of priority rules. The new proposition replaced the business mortgage. According 
the new priority rules the floating charge was limited from 100 per cent to 55 per cent. 
But the effect of the new reform was negative. This caused intense debates among 
politicians and economists. The negative effects of the reform weighted more than the 
positive ones and in 2007 it was proposed to increase the percentage share from 55 per 
cent to 75 per cent. On January 2009 this will be changed to 100 per cent again.

Something went wrong. Why do so many companies choose to go into bankruptcy instead
of business reorganizing? Why didn’t the new priority rules work properly? The focus of 
this study is to analyze the reasons why the law of business reorganization has so weak 
effect, why the reform of priority rules has failed.
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Sammanfattning

Sverige behöver en politik som stimulerar till ekonomisk tillväxt. 1996 trädde lagen om 
företagsrekonstruktion i kraft. Syftet med en företagsrekonstruktion är att rädda 
verksamheten, göra den lönsam samtidigt  att motverka onödiga konkurser. Kort efter 
visade det sig att lagen om företagsrekonstruktion inte uppnådde den önskade effekten 
och att det är fortfarande bara fåtal företag som ansöker om en rekonstruktion samtidigt 
som antal konkursansökningar ökar.

För att stabilisera situationen och åstadkomma större neutralitet mellan de två 
förfarandena påbörjade regeringen år 2004 en Förmånsrättsreform. Ett förslag om en ny 
förmånsrättsregel som skall ersätta den nuvarande lagen om företagshypotek läggs fram. 
Den nya förmånsrättsregeln innebär att den allmänna förturen för företagsinteckningen 
sänks från 100 till 55 procent. Kort efter att reformen träder i kraft kan man konstatera att 
den får en motsatt effekt. Antal genomförda företagsrekonstruktioner blir inte större 
samtidigt som antal företag som går i konkurs ökar. Reformen har skapat häftiga 
diskussioner bland politiker och ekonomer. Det har diskuterats att de negativa effekterna 
av reformen har övervägt de positiva och att reformen bör avskaffas. År 2007 läggs ett 
nytt förslag om starkare företagsinteckning fram och innebär att procentandelen höjs från 
55 procent till 75 procent.

Någonting har gått snett. Varför väljer så många företag att gå i konkurs framför att 
genomgå en rekonstruktion? Varför fungerade inte förmånsrättsreformen? Fokus i denna 
studie ligger på att analysera anledningen till varför lagen om företagsrekonstruktion fick 
så dålig genomslagskraft samt varför förmånsrättsreformen misslyckades.

Nyckelord: Företagsrekonstruktion, Konkurs, Förmånsrättsreformen, Förmånsrättsregel.

Innehållsförteckning   
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1 Inledning

I kapitlet redogörs det för bakgrunden till forskningsproblemet, för en diskussion kring densamma 

samt för problemformulering och syftet med studien.

1.1Bakgrund

Ett företag som hamnar i ekonomisk kris har idag två val: antingen att gå i konkurs eller 
att genomföra en rekonstruktion.

En konkurs föregås alltid av en ekonomisk kris. Lagen definierar obestånd som en 
likviditetskris vilken betyder att företagens pengar och övriga tillgångar är slut, att alla 
bidrags- och kreditmöjligheter är uttömda samt att denna oförmåga är inte tillfällig.1

De senaste åren har antal företagskonkurser varit hög. Staten hade ett mål att minska antal 
konkurser. Den 1 september 1996 trädde lagen om företagsrekonstruktion i kraft. Enligt 
lagen kunde en näringsidkare som hade betalningssvårigheter, efter beslut av domstol, få 
till stånd en företagsrekonstruktion.2 Dock hade man möjlighet till företagsrekonstruktion 
innan lagen infördes. Det kunde ske med hjälp av ett så kallat offentligt ackordförfarande 
som reglerades i Ackordslagen3

Under åren 1997 till 1999 ansökte bara 436 företag om rekonstruktion och 25879 
konkurser genomfördes under samma period.4  Lagen gav inte det förväntade resultatet. 
Antal företagskonkurser ökade och antal företagsrekonstruktioner var fortfarande lågt.  
Det var snabbare, billigare och enklare att gå i konkurs än att genomföra en 
rekonstruktion.5

                                                          
1Företagens väg mot konkurs. A.Kapone

2Regeringskansliet. Lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Ds 2003:17

3(SFS 1970:847) Persson och Tuula 2001

4Persson och Tuula 2002

5Danhard 2005:31
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Under 2004 ändrades bankernas förmånsrätt i Förmånsrättslagen och innebar att 
bankernas säkerhet för en fordran sänktes från 100 procent till 55 procent.6

Syfte med den nya förmånsrättslagen var att åstadkomma större neutralitet mellan de båda 
förfarandena konkurs och rekonstruktion genom att, med hjälp av den nya förmånsrätten 
skapa bättre förutsättningar för rekonstruktion av företag.

Det framkommer att den reformen inte fick den effekten som man ville åstadkomma. 
Istället ökade bankerna sina krav vid kreditgivning och begärde större säkerheter från 
företagen.

I tabellen nedan redogörs hur antal konkurser förändras mellan år 2003 och 2007

År Antal Företags konkurser Privatpersoner

2003 8 624 8 237 387

2004 8 051 7 649 402

2005 7 208 6 784 424

2006 6 489 6 160 329

2007 6 152 5 791 361

7

1.2 Problemdiskussion

Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 september 1996. Däremot 
konkurslagen har funnits jätte länge. Syftet med den nya lagen om företagsrekonstruktion 
var att minska antalet företagskonkurser, men lagen gav inte den förväntade effekten.

De senaste åren har man gjort mycket för att antal företag som väljer att genomföra en 
rekonstruktion ska öka. Regleringen av bankernas förmånsrätt i Förmånsrättslagen är ett 
exempel på vad som gjordes. Dessa åtgärder fick en del kritik och det påstods att de inte 
gav den förväntade effekten. Statistiken visade däremot att antalet företagskonkurser 
började sjunka efter år 2005 och fortsätter att sjunka med varje år. Men det är fortfarande 
en stor obalans mellan antal genomförda företagskonkurser och rekonstruktioner.

                                                          
6 Dagens industri 2005 a

7 http://www.ackordscentralen.se/index.php?p=216
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Statistiken visade även att många företag som genomgår en rekonstruktion går ändå i 
konkurs inom en snar framtid. 8  Den här statistiken är ännu ett bevis  på att lagen om 
företagsrekonstruktion inte uppnådde sitt syfte.

. 

1.3 Problemformulering

 Varför väljer företag att gå i konkurs framför att genomföra en 
företagsrekonstruktion?

 Hur påverkade sänkningen av säkerhet för en fordran från 100 procent till 55 
procent företagarnas beslutsfattande i val av konkurs eller företagsrekonstruktion?

 Vilka andra effekter fick ändringarna av bankernas förmånsrätt i 
Förmånsrättslagen?

1.4 Syfte  

   Syftet med uppsatsen är att:

 Analysera anledningen till varför så få företag väljer att genomgå en 
företagsrekonstruktion.

 Redogöra för ändringar av bankernas förmånsrätt i den nya Förmånsrättslagen 

 Fastställa om argumentationen för och emot förändringen av Förmånsrättslagen 
har grundats huvudsakligen på fakta eller på värderingar 

 Fastställa vilken roll dessa ändringar spelade i företagarnas beslut i val av
”konkurs” eller ”rekonstruktion”

                                                          
8 Persson och Tuula 2001
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1.5 Avgränsningar

Undersökningen avser enbart små och medelstora företag

Ämnet som jag valde är ett omfattande område. Mycket har gjorts de senaste åren för att 
fler företag ska välja rekonstruktion framför konkurs. Jag kommer att fördjupa mig enbart 
i förmånsrättslagen avseende ändringar i bankernas förmånsrätten.Jag har även avgränsat 
mig tidsmässigt d.v.s. att jag kommer att titta på händelserna från och med den datum då 
lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft, alltså från och med den 1 september 1996, 
till och med år 2007. Jag tar inte med år 2008 på grund av att jag anser att det inte finns 
tillräckligt med information ,och i och med att året är inte slut än går det inte att fastställa 
något resultat. Även de ändringarna som gjordes i förmånsrättslagen under år 2007 till 
2008 tas inte upp som en relevant empiri i och med att man inte kan se än vilka resultat 
hade uppnåtts. 

Dock i den teoretiska delen av uppsatsen kommer att representeras data från tidigare åren. 
Den kommer att användas som underlag för den empiriska studie.

1.6 Metod och material

Jag har valt att göra en studie av företagsrekonstruktion och förmånsrättsreformen där jag 
ska utvärdera vilka resultat hade uppnåtts efter att bankerna, enligt den nya 
förmånsrättslagen, sänkte säkerhet för en fordran från 100 procent till 55 procent. 
Ändringarna i förmånsrättslagen har uppkommit för att förstärka rekonstruktionslagens
effekt men något har gått snett och de önskade resultat har inte åstadkommits. För att 
redogöra för det, har jag valt att göra en litteraturstudie där jag ska granska
argumentationen om företagsrekonstruktion och förmånsrättsreformen. Jag kommer att 
använda mig av källkritik för att att granska trovärdigheten i påståenden som anförts till 
strykande av varför man väljer att gå i konkurs framför att genomgå en 
företagsrekonstruktion . Vidare kommer jag att analysera vilka fördelar respektive 
nackdelar en konkurs och en företagsrekonstruktion medför utifrån olika intressenters 
perspektiv. För att fastställa lagens effekter kommer jag att använda mig i första hand av 
tidskrifter som tar upp det aktuella problemet. Jag kommer även att ta upp ett konkret 
exempel samt data från ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier, för att styrka 
argumentationen som representeras i tidningar. 
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Jag har även gjort en definitionslista av de svåraste begreppen som används i texten.

1.7 Definition av begrepp

Konkurs  Det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller 
företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare 
med beaktande av eventuella förmånsrätter.

Förmånsrätt grundas på förmånsrättslagen och innebär att en borgenär har en särskild rätt 
i en annan persons egendom. Förmånsrätt medges antingen på grund av lag eller på grund 
av avtal. Ett exempel på det förra är den statliga lönegarantin, ett exempel på det andra 
inteckning i fast egendom.

Förmånsrätt visar sig vid utmätning eller konkurs när flera borgenärer gör anspråk på 
samma egendom. Förmånsrättslagen anger vem av borgenärerna som har det tyngst 
vägande anspråket; borgenärernas anspråk i egendomen rangordnas på detta sätt. Vid 
utmätning eller konkurs kan borgenärerna begära att egendomen säljs: av de influtna 
medlen kommer borgenärerna att betalas i den ordningsföljd som anges i 
förmånsrättslagen.

Företagsrekonstruktion innebär ett förfarande där en juridisk person, som bedöms ha en 
god affärsidé men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan 
rekonstrueras utan konkurs.

Ackord är en term i företagsrekonstruktioner där syftet är att få fordringsägarna att
reducera skulderna i ett bolag. Syftet är att få bolaget på fötter igen, och vara avgörande 
för ett bolag som håller på att gå i konkurs.

Borgenär  Den som har en fordran mot någon annan.

Gäldenär Den som har en skuld till någon annan.

Obestånd När en gäldenär inte kan betala sina skulder.

Insolvens  Någons oförmåga att betala sina skulder

LRF  Lagen om företagsrekonstruktion

Källor:    Nationalencyklopedin,2007, http://sv.wikipedia.org
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2. Teori

Kapitlet handlar om preposition till en ny lag om företagsrekonstruktion, preposition till en ny 
förmånsrättslag och övrig teori på området som är av relevans.

2.1 Förslag till en ny lag om företagsrekonstruktion

2.1.1 Motion till riksdagen

1995/96:L13

av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, m, c)

med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion

Sverige behöver en politik som stimulerar till ekonomisktillväxt. Man måste alltså främja 

existerande företags expansion men också etablerandet av nya företag, särskilt på 

småföretagarsidan. Samtidigt gäller det att motverka onödiga konkurser.

2.1.2 Dålig lagstiftning                                                                                                                 
I en fungerande företagsekonomi  krävs naturligtvis adekvata former för avveckling av 

icke fungerande företag. Utomlands finns flera olika sådana former, men i Sverige har vi i 

princip endast en tillämpad avvecklingsform, nämligen konkurs.

Företag i ekonomiska problem avvecklas alltså genom konkurs, och många gånger är 

detta riktigt. Men inte sällan är konkurs fel metod. Resultatet blir då ofta oförsvarbar 

kapitalförstöring samtidigt som man missar företagets friska och utvecklingsbara kärna. 

Förutom att konkurser ibland utnyttjas vid mer eller mindre utstuderad ekonomisk 

brottslighet. 9

                                                          
9 http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GJ02L13
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Det behövs nya avvecklingsmodeller som alternativ till konkurs med största möjliga 

konkurrensneutralitet till fungerande företag.

2.1.3 Lämplig grundmodell
Företag i ekonomiska svårigheter måste åtgärdas i någon form. I många fall bör man 

försöka med rehabilitering. Men lämpliga rehabiliteringsformer saknas och nuvarande 

lagstiftning är otillräcklig.

En fungerande företagsrehabiliterings rättsliga reglering ska kännetecknas av att 

borgenärskollektivet ges en central maktställning. Regleringen bör följa tre 

grundläggande allmänna riktlinjer. Regelsystemet bör ges en flexibel utformning som ger 

stor frihet att välja rätt form för företagets rehabilitering och även möjliggör en stegvis 

tillämpning från helt frivilliga till direkt domstolsstyrda förfaranden. Dessutom är det 

nödvändigt med ett snabbt förfarande och en billig procedur.

Mot denna bakgrund bör en ny lagstiftning utformas med två alternativ, nämligen 

företagsrekonstruktion eller företagssanering. Företagsrekonstruktion är beteckningen på 

de åtgärder som behövs för en omfattande företagsförändring. Företagssanering istället 

för företagsrekonstruktion bör användas i de fall ett företag har "enklare" ekonomiska 

problem främst hänförande sig till skuldbelastningen. För övrigt bör den egentliga 

rehabiliteringsregleringen kompletteras med regler som främjar målet att uppnå 

ekonomisk rehabilitering av fler företag än för närvarande. Så kan ske genom att fastlägga 

en grundrutin av innebörd att man först alltid ska pröva företagsrehabilitering i någon 

form och endast i sista hand tillgripa konkurs. I övrigt behövs en radikal översyn av 

förmånsrättsordningen med inriktning på att öka rättvisan mellan borgenärerna -

exempelvis genom att minska spännvidden i förmånsrättsordningen - för att därigenom 

också öka intresset hos alla borgenärer av att genomföra företagsrehabilitering.

2.1.4 Finsk förebild                                                                               
Utomlands finns varierande modeller av svenskt intresse i bl.a. England, Frankrike och 

Australien men mest näraliggande i Finland. De finska huvuddragen är följande: en 

omfattande företagsrekonstruktion kompletterad med ett förenklat 

företagssaneringsförfarande och en radikalt ändrad förmånsrättsordning. Nyordningen på
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förmånsrättssidan innebär att allmän förmånsrätt slopas bl.a. för skatter. De särskilda 

förmånsrätterna förändras radikalt främst beträffande företagsinteckningar. Dessa 

borgenärer får tillgodoräkna sig 50 % av värdet medan resten tillfaller de oprioriterade 

borgenärerna, men här ingår då även företagsinteckningarnas återstående fordringsbelopp. 

Det  finns ytterligare regler men dessa berörs inte här. Den nya ordningen uppfattas 

allmänt som mera rättvis särskilt för hårt drabbade oprioriterade leverantörer som ofta är 

småföretagare. Denna ordning förebygger också s.k. dominokonkurser samtidigt som 

viljan och möjligheten till företagsrekonstruktion ökar.10

2.2 Förslag till en ny förmånsrättsregel

Regeringens proposition 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler:

I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny lag om företagsinteckning som 

skall ersätta den nuvarande lagen om företagshypotek. Den föreslagna 

företagsinteckningen skall ge allmän förmånsrätt och gälla i hälften av värdet av all 

gäldenärens egendom som återstår sedan borgenärer med bättre förmånsrätt fått betalt. 

Vidare föreslås lagändringar som innebär att förmånsrätten för skatter och avgifter 

avskaffas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004. Äldre företagshypotek kommer 

att fortsätta att gälla under en övergångsperiod.

De övergripande syftena med lagförslagen är att underlätta för företag att genomföra 

företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs och att förbättra arbetstagarnas 

löneskydd i konkurs.11

                                                          
10 http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GJ02L13

11 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GQ01LU17
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3 Empiri

I kapitlet redogörs det för den empiriska information som har samlats in.

3.1Konkurs

3.1.1 Konkurslagstiftningen från 1296

Konkurs är ingen ny företeelse. Det svenska samhällets politiska, ekonomiska, religiösa 
och kulturella utveckling har under århundradenas lopp haft ett avgörande inflytande på 
konkurslagstiftningens utveckling. Redan i Upplandslagen, som stadfästes år 1296 av 
Birger Magnusson förekommer stadgande ”om gälld efter död man”, som antyder ett 
konkursförhållande mellan gäldenärer och borgenärer. Enligt lagen skall alla skulder efter 
den avlidne betalas. Vid brist i dödsboet är det dock borgenärerna som, i proportion till 
sina fordringar, skall dela den resterade förlusten. Något vidare utveckling av begreppet 
konkurs angående en levande gäldenär skedde i landslagarna. Vid denna tidpunkt, med 
ringa utvecklade kreditförhållande, inträffade det nämligen sällan att ett lån beviljades 
utan betryggad pant. Olivecrona tolkade detta rättsförhållande mellan gäldenären och 
borgenären så här:

”Den som behöfte låna penningar, kunde utan tvifvel sällan erhålla försträcknin, utan att han lemnade 
försträckningsgifvaren pant i händerna, och om betalning sedan uteblef, gjorde sig borgenären derefter 
betald af panten, på sätt och i den ordning, som långvarig sed eller landskapets lag bestämt för att ur panten, 

om den icke återlöstes, slutligen vinna godgörelse för fördringens belopp.”
12

3.1.2 Lagstiftningens utgångspunkter

Företagen fick problem och uppnådde inte de mål som var en förutsättning för att leva 
vidare. Verksamheterna upphörde och bolagen försattes i konkurs. Enligt svenska lag är 
konkurser juridiskt reglerade och ovillkorliga avvecklingsprocesser. Vid en konkurs 
avträds företagens samtliga tillgångar till en konkursförvaltare (konkursboet) för 

                                                          
12Företagens väg mot konkurs. A.Koponen
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förvaltning, realisering och betalning av företagens skulder med beaktande ab 
borgenärernas förmånsrättsliga inbördes ordning. 

Obeståndet är en konsekvens av företagens misslyckande, inte en orsak till det. I 
konkurslagen 7 kap 15 § stadgas att konkursförvaltare skall utreda de troliga orsakerna till 
gäldenärens obestånd såvitt det är möjligt, men lagen anger inte om och i så fall hur dessa 
påverkar konkursprocessen.

När ett aktiebolag befinner sig i en ekonomisk kris prövas bolagets obeståndssituation 
enligt associationsrättsliga bestämmelser. Av aktiebolagslagen (ABL) 13 kap 2§ framgår 
att styrelse skall upprätta en särskild balansräkning kontrollbalansräkning, så snart det 
finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. Om så är fallet skall styrelsen snarast möjligt låta bolagsstämman pröva 
om bolaget ska träda i likvidation. Innebörden av likvidation är det samma som som 
konkursförfarandet, det vill säga tillgångarna byts ut mot likvida medel genom 
försäljning, varefter skulderna betalas. Kontrollbalansräkning anses vara bevis på 
företagets obestånd. Enligt gällande praxis föredrar företagen konkurs framför 
likvidationsförfarande och rekonstruktion13.

3.1.3 Lagens syfte.

Lagens främsta syfte är att fördela gäldenärens förmögenhet proportionellt mellan 
borgenärerna beroende på hur stora krav de har på gäldenären, detta för att det ska vara så 
rättvist som möjligt mellan borgenärerna. Det finns undantag och ett sådant undantag är 
om en borgenär har en fordran som har förmånsrätt vilket innebär att fordran är 
prioriterad före andra borgenärs fordringar. Exempel på förmånsberättigade fordringar är 
skatter och fordringar med säkerhet i form av pant.14

Konkurs har egentligen inga flera syften än det nämnda syftet att i ordnade former 
tillgodose att borgenärerna får så stor utdelning som möjligt. Däremot har 
konkursinstitutet utformats så att man vid handläggningen av konkurs även ska kunna ta 
andra hänsyn än enbart att tillgodose borgenärerna. Exempel på sådana ”bisyfte” är att 
hänsyn skall tas till intresset av att sysselsättningen upprätthålls liksom till 

                                                          
13 Företagens väg mot konkurs Anja Koponen 2003

14 Konkurs & Ackord M.Edström, B.Lunden, U.Svensson 1999
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samhällsintressen i övrigt. Ett sådant exempel är att konkursförfarandet skall utformas så 
att ekonomisk brottslighet kan bekämpas.15

3.2 Genomförande av en konkurs 

3.2.1Konkursansökan

En konkurs kan inte komma till stånd utan att någon ansöker om det. Behörig att ansöka 
om konkurs är dels gäldenären själv, dels någon av gäldenärens borgenärer, dvs någon 
som har en fordran mot gäldenären. Det är allmän domstol, dvs tingsrätt i första hand,
som är konkursdomstol. Några särskilda domstolar specialiserade på just insolvensrätt, 
finns det alltså inte i Sverige, vilket är dock inte ovanligt i andra länder.16

Ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i 
tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansökningshandlingen skall vara 
egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud. En ansökan skall avvisas, 
om det inte av den framgår vilken tingsrätt som är behörig och sökanden inte följer ett 
föreläggande att avhjälpa bristen. Har en konkursansökan gjorts hos en tingsrätt som inte 
är behörig, skall rätten genast sända handlingarna i ärendet till den tingsrätt som enligt 
vad dessa visar är behörig och underrätta sökanden. Ansökan skall anses gjord, när 
ansökningshandlingen kom in till den förra tingsrätten. 

Görs ansökningen av gäldenären, bör till ansökningshandlingen bifogas en av gäldenären 
underskriven förteckning över boets tillgångar och skulder med uppgift om varje 
borgenärs namn och postadress samt om det räkenskapsmaterial och de andra handlingar 
som rör boet. 

Ansöker ett dödsbo eller en dödsbodelägare om att boet skall försättas i konkurs, skall till 
ansökningshandlingen fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den döde och, 
om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Har inte bouppteckning förrättats, 
skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas. Lag (2001:97). 

Görs ansökningen av en borgenär, skall han vid ansökningen lämna uppgift om sin 
fordran och de omständigheter i övrigt på vilka han grundar yrkandet. Han skall även i 

                                                          
15 Obeståndsrätten, en introduktion, tredje upplagan. M.mellqvist

16 Konkurs, L.Welamson, M.Mellqvist 
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original eller kopia bifoga de handlingar som han vill åberopa. Ansökningshandlingen 
och de handlingar som har bifogats denna skall ges in i två exemplar.17

3.2.2 Bevisning om obestånd 

En uppgift av gäldenären att han är insolvent skall godtas, om det inte finns särskilda skäl 
att inte göra det. Om inte annat visas, anses en gäldenär vara insolvent, när det vid 
verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken inom de senaste sex månaderna före 
konkursansökningen har framgått att han saknat tillgångar till full betalning av 
utmätningsfordringen. Detsamma gäller, om gäldenären har förklarat sig ställa in sina 
betalningar. 

En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit 
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1 078), skall om inte annat visas anses 
insolvent, om:

1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och 
förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och 

2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor 
därefter och skulden då ännu inte är betald.18

3.2.3 Hinder mot konkurs

10 § En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om 

1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör 
gäldenären, 

2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och 
konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande, 

3. borgenärens fordran inte är förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av 
tredje man. 

                                                          
17http://www.alden.se/konkursltext.htm#Atgarder

18 http://www.alden.se/konkursltext.htm#Bevi
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Med säkerhet som har ställts eller erbjuds av tredje man avses även borgen, om 
borgensmannen svarar som för egen skuld. 

10 a § /Träder i kraft I:2004-01-01/ 
Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, 
skall en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären begär det, förklaras vilande i 
avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör. 

Finns det särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, får dock rätten 
besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant beslut meddelas skall 
rekonstruktören beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2003:538). 19

3.2.4 Åtgärder vid konkursbeslut

När ett beslut om konkurs meddelas, skall tingsrätten 

1. genast bestämma tidpunkt för det sammanträde vid vilket gäldenären skall avlägga 
bouppteckningsed (engångssammanträde), 

2. snarast utse förvaltare, 

3. kalla gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten och den borgenär som har gjort 
konkursansökningen till edgångssammanträdet. 

Konkursbeslutet skall genast kungöras. Genom kungörelsen kallas övriga borgenärer till 
edgångssammanträdet. 

Kallelsen till gäldenären enligt första stycket 3 skall delges. 

Om högre rätt upphäver ett beslut om konkurs, skall tingsrätten genast kungöra den högre 
rättens beslut. Egendomen i boet skall återställas till gäldenären i den mån den inte 
behövs för betalning av konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig. 
20

                                                          
19 http://www.alden.se/konkursltext.htm#Konkurshinder

20 http://www.alden.se/konkursltext.htm#Atgarder
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3.2.4 Gäldenärens rättigheter

Gäldenären har rätt att för egen del behålla viss egendom som han behöver för sitt eller 
familjens personliga bruk (t.ex. kläder och möbler) och föremål av övervägande 
personligt värde (t.ex. vigselring, medaljer och idrottspriser).

Om gäldenären inte kan försörja sig och sin familj på annat sätt ska konkursboet betala 
nödvändigt underhåll, i regel dock längst under en månad från konkursbeslutet.

Gäldenären har också rätt att behålla arbetsinkomster som han hade innestående vid 
konkursbeslutet eller som tillfaller honom därefter. Detta gäller dock inte den del av 
inkomsterna som uppenbart överstiger vad som behövs för gäldenärens och hans familjs 
underhåll och för annan underhållsskyldighet som gäldenären kan ha.

Det är förvaltaren som avgör vilken egendom och hur mycket pengar som gäldenären får 
behålla. Är gäldenären inte nöjd med vad förvaltaren bestämmer får han föra frågan 
vidare till tillsynsmyndigheten.

När gäldenären inställer sig hos förvaltaren eller på tingsrätten har han rätt till ersättning 
för resa och uppehälle, dock bara om han är i behov av det. Ersättningen bestäms av 
rätten och betalas av konkursboet.

3.2.5 Begränsningar i gäldenärens ekonomiska handlingsfrihet

Efter konkursbeslutet och tills konkursen har avslutats får gäldenären inte råda över 
egendom som hör till konkursboet. Han får alltså inte sälja eller ge bort sådan egendom 
och han får inte heller betala skulder med pengar som hör till konkursboet. Gäldenären får 
inte heller ingå förbindelser som kan åberopas mot konkursboet, dvs. sätta sig i skuld 
eller träffa andra avtal av ekonomisk natur. Sådana åtgärder blir ogiltiga eller straffbara.

Under konkursen får gäldenären inte heller yrkesmässigt driva rörelse (med undantag av 
jordbruk och skogsbruk). Gör han det ändå kan han dömas till böter.

Gäldenären återfår sin ekonomiska handlingsfrihet först när konkursen har avslutats.

3.2.6 Gäldenärens skyldigheter

Gäldenären har följande skyldigheter:
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Hålla sig anträffbar för förvaltaren och tala om för förvaltaren var han vistas om han byter 
vistelseort 

1Lämna de upplysningar av betydelse för konkursutredningen som begärs 

2Vara närvarande när förvaltaren upprättar bouppteckningen 

3Komma till tingsrätten och gå på att bouppteckningen är riktig 

4Inhämta tingsrättens tillstånd för att resa utomlands innan eden har avlagts

Om inte gäldenären uppfyller sina skyldigheter eller om det finns risk för att han inte 
kommer att göra det kan tingsrätten fatta beslut med följande innehåll:

1Gäldenären ska lämna ifrån sig sitt pass 

2Pass får inte utfärdas för gäldenären 

3Förbudet att resa utomlands ska gälla även sedan eden har avlagts 

4Gäldenären får inte lämna sin bostadsort 

5Polismyndigheten ska hämta gäldenären 

6Gäldenären ska häktas21

3.3 Företagsrekonstruktion och ackord

3.3.1 Förord

I den svenska debatten har de insolvensrättsliga frågorna lyfts fram, eftersom systemet 
inte fungerade särskilt tillfredsställande under lågkonjunkturen i slutet av 1980 talet och i 
början av 1990 talet. Diskussionen har rört frågan om i vilket syfte konkursinstitutet 
hittills har tillämpats. Resonemang har också förts om att införa ett nytt 
rekonstruktionsförfarande, vilket också skett genom införande av LFR. När man talar om 
företag som är på obestånd kan man dela in de i två olika kategorier. Till den ena gruppen 

                                                          
21http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____777.aspx
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hör företag som är på obestånd och som saknar framtidsutsikter, dvs företag som trots 
rekonstruktion inte kan bli livsdugliga igen. Till den andra gruppen hör företag som är på 
obestånd och som har framtidsutsikter, dvs företag som trots obestånd kan bli lönsamma. 
I den följande diskuteras konkursinstitutet med hänsyn till företag från båda dessa 
grupper. Motivet för detta är att i diskussionen inte går att skilja dessa företag från 
varandra med hänsyn till att konkursinstitutet används för indirekt rekonstruktion.22

”..konkursinstituten är den mest överlägsna rekonstruktionsmetoden. Till grund för detta 
påstående ligget t.ex att konkursinstitutet, i svensk version, försetts med en lönegaranti 
för de anställda. Företagets tidigare ingångna avtal kan, om så är nödvändigt, 
omförhandlas. Konkursinstrumentet är vidare försett med statlig arvodering av 
konkursförvaltaren om konkursboets tillgångar inte räcker till...”23

3.3.2 Lagens syfte

Om ett företag inleder ett rekonstruktionsförfarande enligt företagsrekonstruktionslagen 
blir det med automatik en betalningsinställelse. Syftet med en betalningsinställelse är 
alltså att ge gäldenärs företag ett visst rådrum där möjlighet ges att arbeta fram olika 
lösningsmodeller på de ekonomiska problemen. För att borgenärerna skall känna sig 
trygga måste dock betalningsinställelsen ske under ordnade former där alla borgenärs 
intressen blir beaktade.24

Det kan vara svårt för en gäldenär att själv komma fram till en frivillig uppgörelse med 
borgenärerna på grund av att de kan vara negativt inställda mot honom för att han inte har 
betalat i rätt tid, är det på det sättet så kan en företagsrekonstruktion vara en utväg för 
gäldenären. Företagsrekonstruktion är ett instrument för att återställa lönsamheten hos ett 
företag som har svårt att betala sina skulder.25

3.3.3 Genomförande av företagsrekonstruktion.

Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 september 1996. Enligt lagen 

                                                          
22 Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. Mari Tuula

23 Citatet är hämtat från Nellbeck.L. Nya rekonstruktionslagen-ett bristfällig instrument för sågverksföretag, Gratzer,K, 
Sjögren, H. Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi, 1999.

24 http://www.ackordscentralen.se/index.php?p=182

25 M.Edström, m fl, a a
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kan en näringsidkare som har betalningssvårigheter, efter beslut av domstol, få till stånd 
en företagsrekonstruktion.26 Ansökan får göras av gäldenären eller en av borgenärer. Man lämnar 

in ansökan om företagsrekonstruktion och har normalt redan vid ansökan utsett en rekonstruktör. 
Praktiskt så brukar rekonstruktören (som är en advokat) ”spökskriva” ansökan. Ansökan lämnas 
till den Tingsrätt där bolaget har sitt säte. Domstolen skall omedelbart fatta sitt beslut efter en 
ansökan har inkommet till Tingsrätten, vilket normalt är samma dag eller dagen efter. Är formalia 
korrekt så beviljas då företagsrekonstruktion. Domstolen fattar egentligen ett preliminärt beslut 
under 3 veckor. Efter 3 veckor hålls en ny förhandling och är det någorlunda rimligt med 
rekonstruktionen så beslutas om fortsatt rekonstruktion.

Praktiskt så drivs verksamheten som ”vanligt” men med rekonstruktören som överordnad att se 
till att allt sköts på ett korrekt sätt. Ibland vill man att inbetalningar och utbetalningar sker genom 
advokatfirmans klientmedelskonto, men det varierar från rekonstruktör till rekonstruktör.27

Lagen är inte tillämplig på bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank,
kreditmarknadsföretag, understödsförening, försäkringsbolag, värdepappersbolag, 
clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Lagen kan inte heller tillämpas 
på sådana gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, ett landsting ett 
kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har ett bestämmande 
inflytande.

En förutsättning för företagsrekonstruktion är att betalningssvårigheterna är sådana att det 
kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga 
inträder inom kort. Det skall finnas skälig anledning att anta att syfte med 
företagsrekonstruktionen kan uppnås.28 Rekonstruktion beslutas normalt på 3 månader. 

Relativt enkelt förlänga ytterligare 3 månader så det är totalt 6 månader. Vidare finns möjlighet 
att förlänga ytterligare 3 månader för en total tid på 9 månader, men då behövs mycket goda 
skäl.29

Företagsrekonstruktion upphör genom beslut av domstol när sådana åtgärder hade vidtagits att 
syftet med företagsrekonstruktion kan anses uppnått. Den skall också upphöra om gäldenären 
begär det och beslut utan laga förfall uteblir från borgenärssammanträde. Vidare skall den 

                                                          
26 Regerinkskansliet, Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Ds2003:17

27 http://www.foretagsfinansiering.se/page5.html

28 Regerinkskansliet, Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Ds2003:17

29http://www.foretagsfinansiering.se/page5.html
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upphöra om rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med rekonstruktionen inte kan 
antas bli uppnått. Därutöver skall den upphöra även i annat fall om det finns särskilda skäl för 
det.

Rekonstruktion upphör också om gäldenären försätts i konkurs. Gäldenären kan dock begära att 
en borgenärs konkursansökan som görs under pågående företagsrekonstruktion skall förklaras 
vilande. I princip styrs alltså gäldenären över om konkurs skall inträda under pågående 
rekonstruktionsförfarande, utom i de fall då domstol bedömer ett rekonstruktionsförfarande som 
utsiktslöst30

3.3.4 Företagsrekonstruktion i sak

Rekonstruktion i sak betyder att åtgärder vidtas för att förändra gäldenärsföretagets 
produktionsapparat i syfte att förbättra lönsamheten. Det kan t.ex. handla om förändringar 
i företagets produktsortiment, byte av verksamhetslokaler eller förändringar av antalet 
anställda. När en ekonomisk kris väl är ett faktum räcker det oftast inte med enbart en 
rekonstruktion i sak. Det behövs en finansiell rekonstruktion för att tillfälligt lösa de 
ekonomiska problemen. En rekonstruktion i sak krävs för att säkerställa en långsiktigt 
sund ekonomi. De åtgärder som innefattas i begreppet rekonstruktion i sak är åtgärder 
som fortlöpande vidtas i de flesta företag.

3.3.5 Finansiell företagsrekonstruktion

Här görs direkta insatser för att förbättra gäldenärens finansiella ställning. I första hand 
förbättras balansräkningen men på sikt kommer även resultaträkningen att förbättras. 
Exempel på finansiella åtgärder är kapitaltillskott (aktieägartillskott), nyemission och 
ackord med företagets borgenärer. Åtgärder för att förbättra företagets likviditet kan också 
bli aktuella, t.ex. sale and lease back, factoring, lösöreförsäljningar enligt 
lösöreköpslagen, övergång till finansiell leasing eller avbetalningsköp vid köp av 
maskiner, inventarier med mera.31

3.4 Ackord

En företagsrekonstruktion kan - men måste inte- förenas med ett ackord 
(skuldnedskrivning) i någon form. Ett av syftena med företagsrekonstruktion är som 
                                                          
30Regerinkskansliet, Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Ds2003:17

31http://www.ackordscentralen.se/index.php?p=175
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nämnts att rekonstruera ett företags ekonomi. Det är då tämligen naturligt att ett ackord 
ingår som ett moment i företagsrekonstruktion. Ett underhandsackord, dvs en 
överenskommelse mellan gäldenärs företaget och dess borgenärer, kan träffas utan att 
domstol eller annan myndighet behöver att blandas in.

Om det inte finns förutsättningar att nå ett underhandsackord kan frågan om ett offentligt 
ackord aktualiseras. I kap.3 LFR ges bestämmelser härom. Offentligt ackord är ett 
förfarande inom ramen för företagsrekonstruktion. Ett offentligt ackord utanför en 
företagsrekonstruktion kan inte komma i fråga.

I ett offentligt ackord skrivs gäldenärsföretagets skulder med en viss procent. 
Nedskrivningen är bindande för samtliga borgenärer som omfattas av ackorden. 
Möjligheter till ett offentligt ackord kan bidra till att ett underhandsackord kan uppstå., 
eftersom minoritetsborgenärer inser att det inte är lönt att vägra medverka till 
underhandsackord.

Ett utgångspunkt är att endast fordringar som har uppkommit före ansökan om 
företagsrekonstruktion deltar. Fordringar som inte deltar:

Fordringar som täcks genom kvittning

Fordringar med förmånsrätt

S.k. efterställda fordringar.32

3.5 Lagen om företagsrekonstruktion i empiri- fem skäl till varför man 
väljer att gå i konkurs framför att genomföra en rekonstruktion.

Studie visade att 132 företag ansökte om företagsrekonstruktion under år 1996. Antalet 
konkurser uppgick under hela året till 11315. Under 1997 ansökte 191 näringsidkare om 
företagsrekonstruktion, medan antalet konkurser var 10435. Vidare uppgick antalet 
konkurser under 1998 till 8799 stycken och antalet företagsrekonstruktioner till 136. 
Under 1999 ansökte 109 näringsidkare om företagsrekonstruktion och 6645 om konkurs. 
Under det första halvåret 2000 ansökte 25 näringsidkare om företagsrekonstruktion, 

                                                          
32 Obeståndsrätten, en introduktion, tredje upplagan, M.Mellqvist
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medan antalet konkurser uppgick till 3520. Det torde finnas skäl till att antalet konkurser 
är så högt. Ett tungt vägande skäl är att näringsidkare ofta ansöker så sent att endast 
konkurs återstår ett annat skäl torde vara att man föredrar att rekonstruera genom konkurs 
framför LFR33  

”Det grundläggande problemet är att företagaren reagerar för sent och försöker lösa sina 
ekonomiska problem på andra sätt än genom att ansöka om rekonstruktion”. Det säger 
Marie Karlsson Tuula som är docent i civilrätt och lektor vid Göteborgs universitet. 

M.Tuula tar upp som exempel på en misslyckad rekonstruktion, Gruvbolaget 
Scanmining, som har sedan i somras fått hjälp av en advokat med att rekonstruera 
bolaget, för att om möjligt undvika en konkurs. Men nu ser läget allvarligare ut än 
någonsin. Driften är stoppad i Blaikengruvan och om ingen lösning kommer inom de 
närmaste dagarna blir det konkurs, enligt bolaget. 

Och det är vanligt att försök till rekonstruktion av företag misslyckas. Enligt en studie av 
Marie Karlsson Tuula slutar fyra av tio rekonstruktionsförsök med konkurs34

M.Tuula nämner bl.a att en anledning till att man väljer konkurs framför 
företagsrekonstruktion är att lönegaranti gäller vid konkurs men inte vid 
företagsrekonstruktion. Men eftersom boken är skrivet år 2000 och införande av 
lönegarantilagen vid företagsrekonstruktion skedde år 2004, tar jag inte upp det som 
aktuell empiri.

För den andra har den onödigt långa tiden för en rekonstruktion kritiserats. Ett 
rekonstruktionförfarande kan pågå i högst ett år, men målsättningen är att det inte skall ta 
mer än tre månader. Denna tid kan dock med borgenärens medgivande förlängas vid tre 
tillfällen.

För den tredje finns ett stort problem enligt Lennander när det gäller hur 
företagsrekonstruktion genomförs. Lennander framhåller vikten av att ett företag 
samtidigt genomgår en rekonstruktion i sak och inte endast en finansiell rekonstruktion. 
Den senare är vanligt förekommande, eftersom ett offentlig ackord enligt 3 kap. LFR 
också binder okända borgenärer, vilket inte en underhandsuppgörelse gör. Dock skulle 

                                                          
33  Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. Mari Tuula

34 http://www.sr.se/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=1695526
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man kunna tänka sig att rekonstruktion i sak sker samtidigt som gamla skulder betalas. 
Faran finns dock i att företagen vanligen låter sig nöja med en finansiell rekonstruktion 
dvs med att betala sina gamla skulder. Näringsidkare fortsätter sedan verksamheten på ett 
liknande sätt, vilket medför att en ny ansöka om företagsrekonstruktion snart lämnas in. 

Ett fjärde problem är att det främst är småföretag som är föremål för rekonstruktion. I 
förarbetena till lagen framhöll dock lagstiftaren att den främst var inriktad på stora och 
mellan stora företag. Lagstiftarens intentioner har således icke uppfyllts.

Ett femte problem är att det finns betydande svårigheter med att fastställa vad ett 
rekonstruktionsförfarande kostar. Några arvodesräkningar fanns inte att tillgå i 
domstolsakterna. LRF reglerar inte heller hur rekonstruktörerna arvodesräckningar skall 
hanteras. Bestämmandet av storleken på arvodet sker genom en överenskommelse mellan 
gäldenären och rekonstruktören när rekonstruktionsförfarandet har avslutats. Arvodet 
behöver inte fastställas av domstol35.

3.5.1”Har varit för krångligt”

Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1996. Målet var att skapa ett snabbt och 
effektivt förfarande, inriktat just på att rädda företaget. Så har det enligt många inte blivit. 
I utredningsdirektiven till Jan Ertsborn beskrivs företagsrekonstruktion som tidsödande, 
dyrt och dåligt anpassat till småföretagens situation.

Lagmannen vid Gotlands tingsrätt, Mikael Mellqvist, som arbetat med 
insolvenslagstiftning på Justitiedepartementet och deltagit i flera utredningar på området, 
delar regeringens uppfattning.
– Den stora fördelen med företagsrekonstruktion borde vara att en verksamhet som går 
lite svajigt kan räddas och fortsätta inom samma företag. Man skulle kunna undvika det 
dyk som det innebär att gå i konkurs och det tempotapp som det innebär med en konkurs. 
Men det har inte fungerat så. Det har tagit för lång tid och det har varit krångligt och 
bökigt, man kommer in för sent, håller på några månader och sedan blir det konkurs i 
varje fall. Och då har den konkursen fått sämre förutsättningar att bli lyckosam, säger 
han.

                                                          
35  Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. Mari Tuula
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Lagen om företagsrekonstruktion har också kritiserats för att rekonstruktörens mandat är 
otydligt. Till skillnad från en konkursförvaltare har rekonstruktören inte någon 
bestämmanderätt över företaget.
– Rekonstruktören saknar stöd i lagregler för att tala maktspråk, medan en 
konkursförvaltare har oerhörd makt och kan alltså genomdriva det han vill. Dagens lag 
om företagsrekonstruktioner är för vek, säger Mikael Mellqvist.36

3.6 Bekvämlighetskonkurser

Sammanfattningsvis kan man säga att konkursen används inte sällan just för att 
rekonstruera olönsamma verksamheter. Konkursen kan till och med erbjuda en effektiv 
formel för rekonstruktion. Utformningen av konkurslagstiftningen tillsammans med den 
associationsrättsliga lagstiftningen innebär att ett företag som bedrivs i aktieform genom 
en konkurs kan befrias från sina skulder. Aktiebolag blir genom konkursen likviderat. De 
tillgångar, lokaler, maskiner, teknisk know-how etc.-som säljs i konkurs kan köpas av att 
nystartat aktiebolag med samma aktieägare som det konkursdrabbade bolaget. På så vis 
kan dessa ägare sägas ha blivit av med skulderna, men ha tillgångar kvar. Visserligen har 
de fått betala för dessa tillgångar. Men ofta kan priset för dem vara mycket fördelaktigt. 
Dessutom kan ett företag under en övergångsperiod drivas vidare under konkursen, varvid 
de anställda löner betalas via den statliga lönegaranti. Ett sådant förfaringssätt är alltså 
inte avsett och inte heller önskvärt. På senare tid har också nya bestämmelser tillkommit i 
syfte att förhindra sådana så kallade ”bekvämlighetskonkurser” eller ”seriekonkurser”37

Ett exempel på en sådan bestämmelse är ändringen av bankernas förmånsrätt i 
förmånsrättslagen. Vidare kommer jag att redogöra för den bestämmelsen.

                                                          
36 http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7778

37    Obeståndsrätten, en introduktion, tredje upplagan, M.Mellqvist
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3.7 Förmånsrättsreformen.

De övergripande målen med förmånsrättsreformen var att underlätta för företag att 
genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs och att förbättra 
löneskyddet. Vidare syftade förändringen till att bidra till att kreditgivning och 
kredituppföljning ytterligare inriktas på ett projekts utsikter till lönsamhet, att 
insolveringshanteringen sker mer skyddsamt och att oprioriterade borgenärer får bättre 
utdelning i konkurs.38

3.7.1 Den nya förmånsrättslagen

Förmånsrättslagen ändrades senast 2004. Då sänktes den allmänna förturen för 
företagsinteckningen från 100 till 55 procent. Syftet var att göra olika borgenärer vid en 
konkurs mer likställda och att öka utdelningen till exempelvis underleverantörer. 
Samtidigt ville lagstiftaren också få bankerna att göra en mer noggrann kreditprövning 
innan man lånade ut pengar till företag.39  Syftet var även att bankerna skulle bli mer 
intresserade av att delta i rekonstruktioner av företag i ekonomisk knipa i stället för att 
försätta dem i konkurs.40

3.8 Diskussioner kring ändringar i förmånsrättslagen 

3.8.1 Kritik.

Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Företagarförbundet uppmanar i 
ett brev justitieminister Thomas Bodström att återinföra full förmånsrätt för bankerna vid 
konkurs. ”Den nya lagen har försämrat kreditgivningen till företag. Det försvårar 
expansion och är direkt tillväxthämmande”, säger Signhild Hansen, ordförande i Svenskt 
Näringslivs småföretagarkommitté.41

Svenskt Näringsliv hävdade att effekten av reformen skulle bli försämrade 
kreditmöjligheter för mindre företag: företagen skulle krävas på ytterligare säkerheter från 

                                                          
38     http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Utvärdering/Delr_formansratt.pdf

39      http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=8091

40      Dagens Industri 2005

41 http://www.iffr.se/upload/Filer/2005%2010%2001.pdf
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banker när de söker kapital för investeringar. Trots protester med krav på att först 
genomföra en konsekvensanalys av effekterna för de mindre företagen, genomfördes 
reformen för nya krediter den 1/1 2004 och fullt ut för gamla krediter den 1/1 2005. Nu 
visar det sig tyvärr att vi hade rätt i våra farhågor. Reformen har påverkat tiotusentals 
företag negativt enligt flera oberoende enkätundersökningar. I ITPS egen Sifo-
undersökning av 3 000 företag med banklån framgår att vart sjätte företag har fått 
omprövade krediter med krav på ökade säkerheter och/eller kapitalinsatser och att drygt 
vart fjärde företag har erbjudits alternativa finansieringslösningar som factoring och 
leasing, vilket företagen uppfattar som fördyrande. Reformens förlorare är, enligt 
forskaren ekonomie doktorn Lars Silver som gjort en underrapport till ITPS, de mindre 
företagen som har fått ökade och fördyrande krav på nya säkerheter och 
finansieringslösningar.
Detta har i sin tur inneburit att nya investeringar och nya jobb skjutits på framtiden, säger 
Jens Hedström, småföretagarexpert på Svenskt Näringsliv.42

Enligt ekonomitidningen Dagens Industri pressar den nya konkurslagen småföretagare.
Den nya konkurslagen har fått bankerna att kräva småföretagare på fler säkerheter. Men 

konkurserna har inte blivit färre.               

Tanke var att bankerna skulle bli mer intresserade av att delta i rekonstruktioner av företag i 
ekonomisk knipa i stället för att försätta dem i konkurs. Men bankerna har i stället ökat kraven 
på småföretagen. Var femte företagare har fått sina krediter prövade på nytt sedan den nya 
lagen infördes och var tionde har krävts på fler säkerheter. Det konstaterar Institutet för 
tillväxtpolitiska studier, ITPS, rapporterar SVT Rapport. ITPS föreslår därför att de tidigare 
reglerna för förmånsrätten återinförs. Att en rekonstruktion skulle vara bättre än konkurs för 
småföretagare är inte alls säkert, enligt Lars Sliver, ekonomie doktor vid KTH, som varit med 
och genomfört granskningen. "För företagaren kan en konkurs vara att föredra för det går 
snabbare och då kan man starta om på nytt", säger han till SVT Rapport.

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, uppmanade regeringen att snabbt återställa 
bankernas fulla förmånsrätt, för att rädda en akut situation i många småföretag.43

                                                          
42 http://www.newsdesk.se/pressroom/svensktnaringsliv/pressrelease/view/23227

43    Dagens Industri 2005
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Konkursvågen i början av 1990 talet orsakades inte av att företagen kunde belåna sina 
företag till 100 procent. Det var kreditåtstramningen i finans- och valutakrisens fotspår 
som bar skulden. Färre konkurser 2007 beror på bättre tider, inte på 55 procentgränsen. 
”Den skadar allvarligt företagens kreditförsörjning och stryper verksamhet”, skriver 
Anders Flinting. Slutsatsen att 55 procentsregel skulle ha förhindrat en dominoeffekt av 
konkurser är felaktig. Många företag går i konkurs på grund av likviditetsbrist, som i 
många fall hade kunnat undvikas med 100 procentsregel för foretagsintekning. Ett 
återförande av förmånsrätten till 100 procent för företagsintekning skulle inte lösa allt 
men vara ett steg i rätt riktning och förbättra situationen. Dagens 55 procentregel har 
skadat kapitalförsörjningen och därigenom både kröp verksamheter i onödan och många 
gånger tvingat företag i konkurs.44

3.8.2 Hofors fall

Ett exempel på de negativa påföljder av förmånsrättsreformen är pressmeddelande från 
folkpartiet liberalerna, där Hans Backman tar upp ett konkret fall.

Hans Backman(fp) som är riksdagsledamot menar att förmånsrättslagen måste ses över 
och ändras. Det oroar mig att Hofors företagare är missnöjda med hur deras ärenden 
hanteras på Föreningssparbanken i Hofors – och att de nya förmånsrättsreglerna har skuld 
i detta 

- Det oroar mig att Hofors företagare är missnöjda med hur deras ärenden hanteras på 
Föreningssparbanken i Hofors. Det oroar mig också att det har visat sig att de nya 
reglerna för den så kallade förmånsrätten, enligt Roger Lind chef på företagssidan på 
Föreningssparbanken, är en av orsakerna till problemen med att få lån, sa Hans Backman
(fp) i en kommentar till att företagare i Hofors väljer bort Föreningssparbanken i Hofors.

När beslutet togs befarade Folkpartiet att det skulle försämra möjligheterna för 
småföretag att få lån. Uppgifter från olika håll, nu ifrån Hofors, tyder också på att just 
detta skett. 

Folkpartiet föreslog tillsammans med de andra borgerliga partierna i riksdagen i 
november 2004 att regeringen skulle analysera hur de nya reglerna har påverkat 
företagens möjligheter att få lån redan under våren 2005. Men den socialdemokratiska 
regeringen och deras stödpartier röstade tyvärr ner förslaget. 
                                                          
44   http://www.iffr.se/upload/Filer/DI%20debatt%20-
strypta%20l%E5nem%F6jligheter%20har%20skapat%20konkurser.pdf
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För småföretagarnas skull vore det bäst att ändra förmånsrättslagen så att bankernas 
förmånsrätt återgår till 100 procent. Det framförde jag också i en enskild motion i 
riksdagen under hösten 2004, sa Backman. 

De nya förmånsreglerna som började gälla från och med 1 januari 2005 innebär ju att 
bankerna höjer kraven på säkerhet för företag som vill låna pengar. Dessutom har 
bankerna i år höjt kraven på säkerheter från redan tecknade lån. Allt fler småföretag 
riskerar därmed att gå i konkurs.

Anledningen till bankernas tuffa agerande är den nya företagsinteckningen som ger 
allmän förmånsrätt och gäller 55 procent av låntagarens egendom vid konkurs. Det 
innebär i praktiken att banken endast har säkerheter till 55 procent av värdet på 
företagarens egendom, istället för 100 procent som fallet var med den gamla lagen.
Bankerna hårda krav på småföretagen innebär att företagsinteckningarna inte räcker till, 
och företagarna måste sätta sin personliga egendom i pant. Den lag som skulle minska 
antalet konkurser riskerar därför att få motsatt verkan genom att medföra ökade 
konkurser. Dessutom så är det, som det har visat sig vara här i Hofors, svårare både för 
dem som har ett företag som de vill låta växa och för dem som vill starta nya företag att få 
låna pengar. Sammantaget kan de nya förmånsrättsreglerna därmed leda till ännu högre 
arbetslöshet. Förmånsrättslagen måste därför ses över och ändras, sa Hans Backman.45

3.8.3 Riv inte upp de nya förmånsreglerna

”Riv inte upp de nya förmånsreglerna” heter en artikel i Dagens industri och menar att 
man ska ge en chans till den nya förmånsrätten

När avsikten med en ny lag är att ändra beteende då märks ofta de negativa 
konsekvenserna först. De positiva tar längre tid. I det här fallet visar de sig sannolikt inte
förrän i nästa låg konjunktur. Därför måste politikerna ha is i magen och råg i ryggen. Om 
ändrad konkurs lagstiftningen leder till att Sveriges vinstrika bank inte längre lånar ut till 
livskraftiga projekt eller kräver orimligt stora personliga säkerheter av berörda företagare, 
då borde det ligga närmare till hands att kritisera bankerna än lagen.

Rullar man tillbaka lagen nu riskerar man att få leva med de negativa följderna utan att 
någonsin få se de positiva. Det borde inte ligga i någons tänkbara regeringsbildares
intresse.46

                                                          
45  http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____16968.aspx

46 http://www.iffr.se/upload/Filer/Ledare%202005%2010%2008.pdf
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Mats Enthen som är advokat och rekonstruktör på Advokatfirman Carler och vice 
ordförande i Företagsrekonstruktionsföreningen hävdar att om man skrotar den nya 
konkurslagen, får man åter dominokonkurser.

I nästa lågkonjunktur ska då bankerna åter få rädda egna krediter på bekostnad av övriga 
fordringsägare? Små leverantörer som själva tvingas i konkurs. Reformen avsåg att flytta 
bankernas fokus från säkerheterna till företagens återbetalningsförmåga.

Återskapa inte bankernas monopolställning i en obeståndssituation. Ta istället itu med 
småföretagens finansiering. Det är den höga skaldsättningen som är boven inte bankernas 
slopade förmånsrätt.

De politiker, banker och företrädare för näringslivet som idag kräver att reformen ska gå 
åter borde istället ägna sig åt att skapa bättre förutsättningar för både företag och 
företagare så att vi kan få sundare finansiering. Det är här problemet sitter, inte i en 
felaktig förmånsrättsreform. Ta tag i problemet nu! När nästa låga konjunktur kommer är 
det för sent.47

Lagen som räddar företag och anställda från konkurs behövs som allra mest i begynnande 
låg konjunktur. Ett återgående till 100 procent kommer att medföra att antal konkurser 
återigen ökar. Vidare skulle det få synnerligen olyckliga följder för rättstillämpningen. 
Varför ska vi återföra regel som medför att de oprioriterade borgenärerna inte ska få en 
enda krona vid konkurs? Det är leverantörerna, oftast småföretagarna som drabbas. 
Denna tidigare dominoeffekt vid konkurser har mer eller mindre upphört med den 
förändrade utbetalningen till bankerna48

Samtidigt vill Företagarna behålla nuvarande regler. ”Vi stöder den nuvarande lagen. Den 
ger bankerna sämre förtursrätt. Det minskar deras motiv att sätta företag i konkurs och 
underlättar rekonstruktion av företag”, säger Johan Kreicbergs, utredningschef på 
Företagarna. ”Lagstiftningen är så ny att det blir problem i ett övergångsskede. Men vi 
räknar med att positiva effekter kommer senare49

”Juridiskt insatta personer har svårt att värja sig för intrycket att banksidan varit oförtjänt 
framgångsrik i sitt lobbyarbete”, skrev docenterna i civilrätt, Annina H Persson och 

                                                          
47 http://www.iffr.se/upload/Filer/%C5terst%E4llare.pdf

48 http://www.iffr.se/upload/Filer/%C5terst%E4llare%20Emth%E9n%20Karlsson-
Tuula%20%20DI%2020080516.pdf

49 http://www.iffr.se/upload/Filer/2005%2010%2001.pdf



32

Göran Millqvist, Stockholms universitet, och Marie Karlsson Tuula, Göteborgs 
universitet, samtliga ledamöter av forskningsinstitutet Centre for Commercial Law, 
avdelningen för insolvensrätt. ”Det är den höga skuldsättningen som är boven, inte 
bankernas slopade förmånsrätt”, skrev Mats Emthén, advokat och rekonstruktör.           
Tre docenter i civilrätt har fastslagit att företagen inte fått svårare att låna genom nya 
konkurslagen – trots att de själva anser att tiden har varit alltför knapp för en utvärdering
av de komplicerade frågor som reformen ger upphov till. Bankföreningen delar den 
uppfattningen. Men det går då inte heller att, som docenterna gör, åberopa rapporten för 
ståndpunkten att företagen inte skulle ha hamnat i en försämrad finansieringssituation.
Innan det blir lättare för företag att stärka sin egen kapitalbas är de beroende av banklån 
för sin expansion – och kapitaltäckningsregler och kreditvärderingsinstitut kräver att 
banker har säkerheter, svarar Gösta Fischer och Ulla Lundqvist, Bankföreningen. 
Debatten om effekterna av reformen har enligt Bankföreningen på ett olyckligt sätt 
fokuserat på vem som är vinnare och förlorare vid en konkurs. Det styrande för 
lagstiftaren bör vara hur man bäst understödjer ett fungerande näringsliv före 
rekonstruktion och konkurs. Ett fullgott företagsinteckningsinstitut har där sin givna roll50

3.8.4 Resultatet av förmånsrättsreformen

För fyra år sedan beslutade riksdagen att ändra reglerna för den så kallade förmånsrätten 
vid konkurser. Syftet med den nya reformen var att skapa bättre förutsättningar för 
rekonstruktion av företag och att minska antalet konkurser. De nya reglerna har betydelse 
för bankernas kreditgivning och risktagande.

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har konstaterar att de negativa effekterna av 
reformen överväger de positiva.51

Kapitalförsörjningen för framför allt små och medelstora företag har försämrats. ITPS 
konstaterar vidare att insolvensförfarandet, syftade till rekonstruktioner av företag, inte 
blivit snabbare och fortfarande dras med brister.52

                                                          
50 http://www.iffr.se/upload/Filer/2005%2010%2013%20a.pdf

51 http://www.itps.se/Items/Pressmeddelande.asp?secId=966&ItemId=3145&searchstring=företagsrekonstruktion

52http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/8C197F95C39CDECBC12573AE00475D8B/$file/En_starkare_foretag
sinteckning.pdf  
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ITPS undersökning visar att företagarna har fått högre finansieringskostnader och ökade 
svårigheter att belåna säkerheter. Det personliga risktagandet har ökat. De negativa 
effekterna av kapitalförsörjningen riskerar att motverka möjligheterna att utveckla 
företagande i olika regioner. 

ITPS anser också att det behövs ytterligare insatser för att förenkla förfarandet och 
förbättra informationen vid företagsrekonstruktioner samt att stärka rekonstruktörens 
befogenheter. 

Rapporten pekar också på positiva effekter: Ett flertal banker gör tätare uppföljningar och 
har ökat fokus på företagens lönsamhet. Reformen har varit positiv utifrån målet att 
förändra bankernas beteende. Fler oprioriterade borgenärer (mest mindre företag) får 
utdelning efter reformen. Likabehandlingen av olika borgenärer har därmed ökat.53

År 2007 lämnades ett förslag till ny förmånsrättslagen till regeringen.

En starkare företagsinteckning

SOU 2007:71, En starkare företagsinteckning, har nu överlämnats till regeringen. Den 
särskilde utredaren, lagmannen, Mikael Mellqvist presenterade utredningen på utsatt tid. 
Eftersom utredningen hade mycket kort tid på sig och inte kunde räkna med förlängd tid, 
innehåller förslaget inga revolutionerande nyheter. Det fanns helt enkelt inte tid att 
överväga konsekvenserna av alltför stora förändringar i systemet, förklarade utredaren 
Mellqvist, vid ett seminarium hos Ackordscentralen.

Regeringen anger nu att skälet till det nya förslaget är att företagens möjlighet att låna 
mot säkerhet i lös egendom måste stärkas. Den negativa effekten på företagens 
kreditmöjligheter är så tydliga att en återgång motsvarande vad som gällde före reformen 
bör ske.54

Från 55 till 75 %

För närvarande är företagsinteckningen en s k allmän förmånsrätt, som gäller i en 
procentuell andel av all gäldenärens egendom. Enligt förslaget ändras inte denna princip. 

                                                          
53 http://www.iffr.se/upload/Filer/%C5terst%E4llare.pdf

54 http://www.garde.se/aktuellt.asp?sid=5&nid=259&eng=
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Företagsinteckningen skall vara en allmän förmånsrätt, som gäller i en (högre) 
procentandel av all gäldenärens egendom.  

För att förstärka företagsinteckningen höjs procentandelen från nuvarande 55 % till 75 %. 
Därmed, tror utredaren, återgår man ungefär till vad som gällde före den stora 
förmånsrättsreformen 2003, då företagshypoteket hade förmånsrätt i 100 % av den 
egendom som omfattades av hypoteket (undantagna var t ex likvida medel och aktier). 
Dessutom hade hyresvärden förmånsrätt för tre månaders hyra, vilken gick före 
företagshypoteket. Denna förmånsrätt är idag avskaffad. 55

                                                          
55 http://www.ackordscentralen.se/index.php?p=117  
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4. Analys

I kapitlet analyserar jag empiri samt redogör för de slutsatser jag har kommit fram till genom min 

analys. Jag besvarar även de frågorna som jag ställde upp i början av uppsatsen.

I min analys kommer jag att granska trovärdigheten i påståenden som anförts till 
strykande av varför man väljer att gå i en konkurs framför att genomgå en 
företagsrekonstruktion. Vidare kommer jag att ta upp fördelar respektive nackdelar med 
konkurs och företagsrekonstruktion utifrån olika intressenters perspektiv för att se om de 
kan styrka dessa påståenden. Jag kommer även att lyfta fram de citat som styrker vad 
olika källor har påstått om förmånsrättslagen för att se om förändringen av 
förmånsrättslagen har grundats huvudsakligen på fakta eller på värderingar.

Kapitel 3.5 i min uppsats heter ”Lagen om företagsrekonstruktion i empiri- fem skäl att 
inte genomföra en företagsrekonstruktion.” och är tagen från en bok som heter 
”Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar.”. Boken är skriven av 
Marie Tuula där hon tar upp fem aktuella skäl till varför man väljer hellre att gå i konkurs 
än att genomgå en företagsrekonstruktion. För att granska dessa skäl kommer jag att 
använda mig av källkritik.

Marie Karlsson- Tuula, docent i civilrätt och universitetsdoktor vid Göteborgs universitet. 
Född 1961. Marie Karlsson- Tuula undervisar och forskar om bland annat ekonomisk 
brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs med inriktning på kapitel 11 i 
brottsbalken. Hon arbetar även med en teoretisk och empirisk studie om antalet 
företagsrekonstruktioner i landet under åren 2002-2004.

Marie Karlsson- Tuula har författat flera böcker inom obeståndsrätten, skriver fortlöpande 
rättsutlåtande och innehar flera styrelseuppdrag.

M. Tuula fick hjälp med boken av hennes f.d. professor, nuvarande justitierådet Gertrud 
Lennander, handledare docenten Annina H. Persson samt docenten Marie-Louise Larsson. 
Dessa personer anses vara kompetenta och kunniga och att just de står bakom källan höjer 
källans trovärdighet. Informationen som presenteras i boken är välskriven och det finns 
referenser och en källförteckning som styrker informationen.   
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Lagen om företagsrekonstruktion infördes år 1996 och boken är skriven år 2000. I boken 
tar M. Tuula upp sex skäl till att varför det är fler företag som väljer att gå i konkurs än att 
genomföra en företagsrekonstruktion. Efter år 2000 har det skett några förändringar i 
förmånsrättslagen vilket ledde till att man idag kan behandla bara fem av de skälen som 
aktuell empiri. För mig som är studerande är boken användbar i och med att den riktar sig 
till olika målgrupper bl.a. till studenter. Jag anser att den bok är en pålitlig källa då den är 
aktuell, nära i tid och att det finns tillräckligt med information. 

Vidare kommer jag att ta upp de skälen som M. Tuula nämner samt granska dessa.                                               

Enligt M. Tuula är ett tungt vägande skäl till att man väljer en konkurs framför en 
företagsrekonstruktion är att ”näringsidkare ofta ansöker så sent att endast konkurs 
återstår.” Det kan finnas flera orsaker till att man kommer in för sent med sin ansökan.                                                                                                 
Ibland kan det vara svårt att upptäcka problem på tidigt skede. Det kan också vara så att
företagsägare tror att de problem som företaget har kan lösas utan att man behöver ta till
några större åtgärder. För att lyckas med företagsrekonstruktion måste man påbörja 
förfarandet så tidigt som möjligt. Jag anser att problemet kunde man undvikas om staten 
tog till åtgärder och införde till exempel ett krav på kontroll av företagets ekonomi i LFR. 
Ökade krav på kontroll kunde leda till att fler företag upptäckte sina problem på tidigt 
skede och därigenom kunde genomföra en rekonstruktion i tid. Antal onödiga konkurser 
skulle bli mindre.

Som det andra skälet till varför man föredrar en konkurs framför en 
företagsrekonstruktion nämner M. Tuula den onödigt långa tiden för en rekonstruktion. 
Även detta faktum gör att ägarna hellre väljer en konkurs som går både snabbare och 
smidigare. En rekonstruktionsförfarande är en lång, osäker och svår process. För en 
företags ägare är det enklare att försätta företaget i konkurs och starta sedan om på nytt 
istället än att satsa på ett osäkert förfarande som kan pågå upp till ett år.

Att det tar så lång tid att genomföra en företagsrekonstruktion kan vara en nackdel om 
rekonstruktionen är ett ändamål. Men det kan också vara en fördel om man har andra 
ändamål med rekonstruktionen. Jag anser att den långa tiden även kan vara till fördel om 
företagaren bestämmer sig att gå i konkurs efter rekonstruktionen. Under 
rekonstruktionsförfarande kan man driva verksamheten vidare med mindre utgifter. 
Under tiden kan man förberedda sig till framtida konkurs. Detta ger en möjlighet till att 
en konkurs blir så smidig som möjligt.                 
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Enlig M. Tuulas f.d. Professor och nuvarande justitierådet Gertrud Lennander finns det 
ett stort problem när det gäller hur en företagsrekonstruktion genomförs. Lennander 
framhåller vikten av att ett företag samtidigt genomgår en rekonstruktion i sak och inte 
endast en finansiell rekonstruktion.” och att ”Faran finns dock i att företagen vanligen 
låter sig nöja med en finansiell rekonstruktion dvs. med att betala sina gamla skulder.” 
När man genomför företagsrekonstruktion i sak förbättrar man företagets lönsamhet till 
exempel genom att förändra produktsortimentet (se kap 3.3.4). Däremot när man 
genomför en finansiell företagsrekonstruktion förbättrar man först och främst företagets 
balansräkning (se kap. 3.3.5).                                                                                                            

Det som kan hända om man nöjer sig bara med en finansiell rekonstruktion är att man blir 
av med sina gamla skulder. Företaget fortsätter att vara verksam, men det finns en risk för 
att det så småningom hamnar i samma ekonomiska problem som tidigare. Finansiell 
företagsrekonstruktion löser inte problem på lång sikt. Företags ägare nöjer sig med att de 
har blivit av med sina gamla skulder och inser inte att orsaken till varför skulder uppstår 
fortfarande finns kvar. ”En svag balansräkning kan saneras med olika 
förhandlingsinsatser, men det löser inte det fundamentala felet att verksamheten bedrivs 
så att mer pengar rinner ut ur företaget än vad som kommer in” menar Lennart Nellbeck
fil dr, tidigare VD i industriföretag och rekonstruktör, författare till ”Handbok för 
krishantering i företag”, Industrilitteratur AB, 2004.).(se bilaga 1) Jag anser att ansvaret 
borde ligga på rekonstruktören för att företags ägare blir välinformerade om 
konsekvenserna av finansiell rekonstruktion. Om man genomför en rekonstruktion så som 
Lennander råder, blir chanserna större till ett lyckad förfarande.

”Ett fjärde problem är att det främst är småföretag som är föremål för en rekonstruktion. I 
förarbetena till lagen framhöll dock lagstiftaren att den främst var inriktad på stora och 
mellanstora företag.”

Detta påstående är delvis aktuellt i dagen läge. Eftersom det är små företag som i regel 
försätts i konkurs har ett förslag om förenklad företagsrekonstruktion för mindre företag 
framförts. Jag anser att det är en nödvändig åtgärd. Genom en sådan reglering ges det en 
större möjlighet till de små och medelstora företagen till ett effektivt förfarande för 
företagsrekonstruktion. Jag anser också att tidigare var regleringen inte anpassade för 
betalningssvårigheter i mindre företag.                           
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Som jag har nämnt tidigare är det de små och medelstora företagen som oftare hamnade i 
ekonomisk kris och behövde hjälp under förutsättningen att det var en högkonjunktur i 
landet. Sverige befann sig i en högkonjunktur under de senaste åren och de stora 
företagen kunde känna sig säkra på marknaden. Idag, när det råder ekonomisk kris i hela 
världen är det jättarna som drabbats mest. De små och medelstora företagen blir inte 
drabbade lika mycket. Lagstiftningen måste förutse alla möjliga situationer och hitta en 
sådan lösning som är anpassad till alla företag oavsett deras storlek och den ekonomiska 
situationen i världen/landet.

Det femte problemet enligt M. Tuula är ”att det finns betydande svårigheter med att 
fastställa vad ett rekonstruktionsförfarande kostar.” För att kunna genomföra en 
företagsrekonstruktion måste företags ägare satsa en hel del pengar. Enligt min 
uppfattning kan det vara svårt för en ägare att avgöra om han vill satsa en stor summa på 
ett osäkert förfarande. Detta i sin tur kan leda till att kreditgivarna inte blir särskilt villiga 
att bevilja krediter. Allt detta gör att en företagsrekonstruktion blir omöjlig att genomföra 
genom att det råder brist på kapital. En konkurs är alltså ett billigare alternativ till 
företagsrekonstruktion. Dessutom kan det också vara svårt att uppskatta kostnader som en 
rekonstruktion skulle medföra eftersom det inte finns regler på hur storleken på arvodet 
ska bestämmas. Alltså måste företaget skapa ett kapital innan de påbörjar förfarandet. 
Som alternativ har de försäljning av anläggningstillgångar vilka de kan leasa tillbaka 
senare. Detta leder till att pengarna hamnar hos kreditgivarna. Efter en genomförd
rekonstruktion finns det en risk att företaget drabbas av likviditetsproblem igen och då är 
det bara konkurs som återstår. Enligt statistiken är det hela 75 procent av företagen som 
genomgår en rekonstruktion som ändå senare går i konkurs.

Lagmannen vid Gotlands tingsrätt, Mikael Mellqvist och Lennart Nellbeck som är fil dr, 
tidigare VD i industriföretag och rekonstruktör delar M. Tuulas uppfattning. Så här säger 
de:

Lagmannen vid Gotlands tingsrätt, Mikael Mellqvist menar att ”den stora fördelen med 
företagsrekonstruktion borde vara att en verksamhet som går lite svajigt kan räddas och 
fortsätta inom samma företag. Man skulle kunna undvika det dyk som det innebär att gå i 
konkurs och det tempotapp som det innebär med en konkurs. Men det har inte fungerat så
företagsrekonstruktion har tagit för lång tid och det har varit krångligt och bökigt, man 
kommer in för sent, håller på några månader och sedan blir det konkurs i varje fall”.(se 
kap. 3.5.1)



39

Lennart Nellbeck fil dr, tidigare VD i industriföretag och rekonstruktör, författare till 
”Handbok för krishantering i företag”, skriver att ” Felet med rekonstruktionslagen är inte 
innehållet i gamla och nya paragrafer utan det sätt på vilket man genomför en 
rekonstruktion.” (se bilaga 1)

Efter att ha granskat de fem skälen som M. Tuula tar upp har jag kommit fram till att de 
är väsentliga argument till varför man hellre går i konkurs än genomgår en 
företagsrekonstruktion. 

Vidare kommer jag att ta upp fördelar respektive nackdelar med konkurs och 
rekonstruktion utifrån olika intressenters perspektiv för att se om de styrker de befintliga 
påståendena.

Syftet vid en konkurs är att fördela gäldenärens förmögenhet proportionellt mellan 
borgenärerna beroende på hur stora krav de har på gäldenären, så att de får ersättning för 
sina fordringar. Under konkursförfarandet förlorar gäldenären sina rådigheter över 
egendomen. Gäldenären får inte heller ingå förbindelser som kan åberopas mot 
konkursboet, dvs. sätta sig i skuld eller träffa andra avtal av ekonomisk natur. Däremot 
vid en företagsrekonstruktion ska gäldenären ingå ett avtal för att företaget ska kunna 
vara verksam utan att behöva göra ett avbrott samtidigt som han behåller sina rådigheter 
över egendomen. Detta kan vara en fördel utifrån en gäldenärs perspektiv då gäldenären 
har en större chans att behålla sina kunder på detta vis. Även om företaget startar om på 
nytt efter konkursen finns det risk för att kunderna har gått över till ett annat företag.

Vid en konkurs sker en kapitalförstörning vilket innebär att tillgångar säljs till ett lågt 
pris. Utifrån en gäldenärs perspektiv är detta en fördel då efter att företaget har blivit 
likviderat kan ett nystartat företag med samma ägare köpa åter sina tillgångar till en 
fördelaktigt pris.                                       

Ur borgenärens perspektiv är företagsrekonstruktion en bättre lösning då det finns en 
möjlighet till antingen ett underhandsackord eller ett offentligt ackord. Detta innebär att 
de oprioriterade borgenärerna som omfattas av ackorden ska få minst 25 procent av sin 
fordran. Borgenärerna kan vara säkra på att de ska få betalt åtminstone en del av sin 
fordran. Vid konkurs kan det vara så att efter att de prioriterade fordringsägarna har 
erhållit sin betalning blir de oprioriterade fordringarna obetalda och borgenärerna får inte 
någonting alls.
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Borgenärerna har ett stort inflytande vid företagsrekonstruktion. De kan påverka 
processen genom att delta i borgenärssammanträdande. Dessutom har de rätt att kräva att 
rekonstruktionen avbryts om de anser att syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli
uppnått. 

Utifrån ovanstående resonemang har jag kommit fram till att jag inte kan utmärka några 
konkreta nackdelar vare sig ur borgenärens eller gäldenärens perspektiv med 
rekonstruktionsförfarandet. Däremot kan jag se att det finns många nackdelar med 
konkursförfarandet både ur borgenärens och gäldenärens perspektiv i jämförelse med att 
genomföra en företagsrekonstruktion. Därför kan jag inte påstå att dessa argumentationer 
styrker de påståenden som jag har granskat tidigare.

En åtgärd som riksdagen tog för att öka antalet rekonstruktioner, var den så kallade 
förmånsrättsreformen. Jag kommer att ta upp och granska ett antal uttalande som riktar 
sig till påföljder av förmånsrättsreformen. Vidare kommer jag att utreda om 
argumentationen för och emot förändringen av förmånsrättslagen har grundats 
huvudsakligen på fakta eller på värderingar.  I första hand kommer jag att behandla de 
personer som var kritiska till reformen. Vidare kommer jag att granska de som var 
positivt inställda till reformen.

Alla citaten är tagna från kapitel 3.8.1 förutom en artikel som heter ”För full förmånsrätt.
Politisk majoritet vill ändra omstridd konkurslag”. Den är skriven av Ola Hellblom.
Artikeln används i syftet att styrka den befintliga argumentationen. (se bilaga 2)

”Det är företag och inte bankerna som drabbats av att bankernas förmånsrätt vid konkurs 
minskat till 55 procent. Politisk majoritet vill ändra omstridd konkurslag” säger en artikel 
i Dagens Industri som heter För full förmånsrätt. (se bilaga 2) Reformen fick en del kritik 
av olika ekonomer och politiker. ”Tanken var att bankerna skulle bli mer intresserade av 
att delta i rekonstruktioner av företag i ekonomisk knipa i stället för att försätta dem i 
konkurs. Men bankerna har i stället ökat kraven på småföretagen.” skriver Dagens 
Industri. Reformen fick en motsatt effekt. Istället för rekonstruktioner, ökade antalet 
konkurser bland de små företagen i och med att företagen saknade det nödvändiga 
kapitalet. Anders Fintling är aktiv inom företagande både i Sverige och internationellt. 
Fintling är också aktiv med arbete inom kapitalmarknaden, kapitalanskaffning och olika 
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former av arbete med problemföretag. Han menar att ”i många fall hade det kunnat 
undvikas med en 100 procents regel för företagsinteckning.” 

Dessutom har ITPS gjort en utvärdering där de konstaterat att ”kapitalförsörjningen för 
framför allt små och medelstora företag har försämrats. ITPS konstaterar vidare att 
insolvensförfarandet, syftade till rekonstruktioner av företag, inte blivit snabbare och 
fortfarande dras med brister.” ITPS är en statlig myndighet med uppdrag att bidra med
kunskapsunderlag för tillväxtpolitik. ITPS analyserar de faktorer som skapar ekonomisk 
tillväxt i Sverige och i andra länder. ITPS utvärderar också politiska insatser och 
förmedlar officiell statistik. År 2007 har ITPS gjort en utredning där de utvärderade 
konsekvenserna av reformen för små och medelstora företag. Utvärderingen genomfördes 
av fyra personer: T. Danell, M. Jernström, G. Jonsson, A. Pelli. Denna utvärdering styrker 
argumentationen som jag har presenterat. Alltså att när bankernas säkerhet för en fordran 
sänktes från 100 procent till 55 procent inte medförde fler företagsrekonstruktioner. 
Istället drabbade den de små företagen genom att bankerna började kräva de på fler 
säkerheter. Vidare har bankerna höjt kraven på säkerheter från redan tecknade lån. 
Dessutom har reformen skapat kapitalförsörjning och tvingat företag i konkurs. Detta 
ledde till att man krävde att återställa den gamla förmånsrätten det vill säga att bankernas 
förmånsrätt återgår till 100 procent. Forskaren ekonomie doktorn Lars Silver gjorde en 
underrapport till ITPS där han konstaterade ”att reformens förlorare var de mindre 
företagen som har fått ökade och fördyrande krav på nya säkerheter och 
finansieringslösningar.”

Sådana organisationer som Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och 
Företagarförbundet var också missnöjda med reformen och krävde att återställa full 
förmånsrätt. Jens Hedström som är småföretagarexpert på Svenskt Näringsliv menade ”
att ökade krav på säkerheter ledde till att nya investeringar och nya jobb skjutits på 
framtiden”. Flera oberoende enkätundersökningar har genomförts. Enligt dessa 
undersökningar har reformen påverkat tiotusentals företag negativt, säger Näringslivet

Argumentationen kan styrkas med ett konkret fall - Hofors fall (se kap.3.8.2). Där 
påföljderna av reformen blev bankernas tuffa agerande och problem att få lån. Hofors fall 
är ett exempel på reformens totala misslyckande.
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Argumentationen har helt och hållet grundats på fakta. Förutom argumentationen om 
reformens negativa effekter finns det ett konkret exempel på dess misslyckande, som 
styrker dessa påståenden, samt utvärdering från ITPS, vilken anses vara en trovärdig 
källa. Reformen har inte varit rätt och fungerade inte så som det var tänkt. Som resultat 
har reformen blivit avskaffad och procentandelen höjdes från 55 % till 75 %. 

I det här avsnittet kommer jag att granska argumentationen som framfördes för 
förmånsrättslagen.

Alla citaten är tagna från kap. 3.8.3 förutom ett citat från en artikel som heter ”För tidigt 
att utvärdera antalet rekonstruktioner”. Den är skriven av M. Tuula och M. Enthen. 
Artikeln används i syftet att styrka den befintliga argumentationen. (se bilaga 3)

”De politiker, banker och företrädare för näringslivet som idag kräver att reformen ska gå 
åter borde istället ägna sig åt att skapa bättre förutsättningar för både företag och 
företagare så att vi kan få sundare finansiering. Det är här problemet sitter - inte i en 
felaktig förmånsrättsreform. Ta tag i problemet nu! När nästa lågkonjunktur kommer är 
det för sent” menar M. Enthen. Mats Enthen som är advokat och rekonstruktör på 
Advokatfirman Carler och vice ordförande i Företagsrekonstruktionsföreningen var en av
de som ville ha den nya förmånsrätten kvar. Han, precis som M. Tuula ansåg att 
problemet låg i småföretagens finansiering. För att styrka M. Entheen uttalande använder 
jag mig av en artikel som handlar om M. Tuulas studie rörande det låga antalet 
företagsrekonstruktioner där hon kritiserar ITPSs utvärdering av reformens effekter. M. 
Enthen och M. Tuula anser att ”Reformen har knappt hunnit träda i kraft innan ITPS - på 
vilket underlag? - drar slutsatsen att den nya konkurslagen missat målet.”. Både M. 
Enthen och M. Tuula hävdar att man borde ge reformen lite tid.

Precis som M. Tuula anser Annina H Persson och Göran Millqvist, som är docenter i 
civilrätt, att problemet ligger i den höga skuldsättningen. Bankföreningen delar den 
uppfattningen. De anser också att tiden har varit alltför knapp för en utvärdering av
reformens effekter.

Företagarna stödjer också den nya förmånsrättsregeln. Företagarna är en rikstäckande 
organisation med lokala och regionala nätverk i Sveriges kommuner och län vars bedrivs 
genom påverkan av beslutsfattare på lokal-, regional-, nationell-, och på EU-nivå. 
Företaget upplyser om företagarnas villkor och gör utredningar med förslag till 
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förbättringar. Johan Kreicbergs, som är utredningschef på Företagarna har sagt ”Vi stöder 
den nuvarande lagen. Den ger bankerna sämre förtursrätt. Det minskar deras motiv att 
sätta företag i konkurs och underlättar rekonstruktion av företag”

”Rullar man tillbaka lagen nu riskerar man att få leva med de negativa följderna utan att 
någonsin få se de positiva” säger en artikel i DI. ”I det här fallet borde det visa sig i nästa 
lågkonjunktur.”  Här menas också att man ska avvakta med att bedöma reformens 
effekter. Man kan inte veta i förväg hur en ny lag påverkar företag.

All argumentation som framförs här är bara spekulation, anser jag. Utifrån ovanstående 
citat kan man konstatera att dessa personer menar att man skulle vänta med att utvärdera 
reformen tills nästa lågkonjunktur. Den nya, 55 procent regeln har idag blivit avskaffad 
och ersatts med en 75 procents regel. Vad som skulle hända om man gav reformen mera 
tid och väntade tills nästa lågkonjunktur, kommer vi inte att kunna veta. All 
argumentation framförs ut en teoretisk synvinkel och saknar riktiga fakta som kan styrka 
dessa påståenden och därför anser jag att all argumentation som framförts för 
förmånsrätten har grundats enbart på värderingar.

Slutsats

I min uppsats ställer jag upp tre frågor som jag ämnar besvara. Som underlag för mina 
slutsatser kommer jag använda den informationen som jag har granskat i min analys.

 Varför väljer företag att gå i konkurs framför att genomföra en 
företagsrekonstruktion?

Som jag har nämnt tidigare så kunde jag inte hitta några väsentliga nackdelar med 
företagsrekonstruktion vare sig ur ett borgenärens perspektiv eller gäldenärens perspektiv. 
Eftersom det fortfarande är en stor obalans mellan de två förfarandena anser jag att de 
skälen som M. Tuula beskriver och som styrkas med Mikael Mellqvist och Lennart 
Nellbecks uttalande, väger betydligt tyngre än de fördelar jag tar upp. Min slutsats är att 
det inte finns tillräckligt med fördelar för att välja företagsrekonstruktion och att 
anledningen till att företag väljer att gå i konkurs framför att genomgå en rekonstruktion 
handlar först och främst om att konkurs är ett enklare och bekvämare alternativ till att 
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starta om verksamheten på nytt. För att öka antalet rekonstruktioner måste man skapa 
bättre förutsättningar för dess genomförande. Om rekonstruktionsförfarande går lika 
snabbt och smidigt som konkurs kommer fler företag att välja att genomgå en 
rekonstruktion.

 Hur påverkade sänkningen av säkerhet för en fordran från 100 procent till 55 procent 
företagarnas beslutsfattande i val av konkurs eller företagsrekonstruktion?

Efter att ha granskat argumentationen för och emot den nya förmånsrättsregeln har jag 
kommit fram till att de personer som ansåg att reformen kunde ge positiva resultat, kunde 
sedan inte styrka sina påståenden. Argumentationen till varför man skulle behålla 55 
procent regeln höll inte. Positiva resultat har inte kunnat ses samtidigt som negativa 
påföljder kunde ses rakt av. Utifrån min analys drar jag en slutsats att de personer som 
tyckte att reformen var ett misslyckat projekt som framför allt drabbade små och 
medelstora företag hårt och inte ledde till ökade antal rekonstruktioner utan att i stället 
skapa mer konkurser hade gjort rätt bedömning.   

Slutsatsen är att sänkningen av säkerheten för en fordran från 100 procent till 55 procent 
nästan har uteslutit företagsrekonstruktion som ett alternativ. Förutsättningar för 
genomförande av en rekonstruktion blev så dåliga att konkurs blev den enda möjliga och 
fördelaktiga alternativet för företagen.   

 Vilka andra effekter fick ändringarna av bankernas förmånsrätt i Förmånsrättslagen? 

Målet med reformen var att öka antalet företagsrekonstruktioner. Men reformen 
misslyckades och planerade resultat har inte åstadkommits. Min slutsats är att orsaken till 
reformens misslyckande var att reformen inte var ordentligt genomtänkt. Många politiker 
och ekonomer ville så gärna att reformen gick igenom att de överuppskattade dess 
konsekvenser. Ett av syftena med reformen var att underlätta för företag att genomföra 
företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs och att förbättra arbetstagarnas 
löneskydd i konkurs. Det syftet blev inte uppnått. De negativa påföljderna av reformen 
har övervägt de positiva. Bland de negativa effekterna kunde man utmärka att 
arbetslösheten i landet ökade då reformen tvingade många företag i konkurs. Dock utifrån 
min analys kunde jag konstatera att reformen hade uppnått ett syfte; efter reformen har 
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fler oprioriterade borgenärer fått utdelning. Likabehandlingen av olika borgenärer har 
därmed ökat.   

Dock genomfördes reformen då Sverige befann sig i en högkonjunktur. Om Sverige gick 
in i en låg konjunktur kunde reformen troligen få en annan effekt och antal 
rekonstruktioner skulle öka naturligt samtidigt som antal konkurser skulle minska. Därför 
har jag följande förslag till fortsatt forskning:

4.1  Förslag till fortsatt forskning.

Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur sedan lagen om företagsrekonstruktion 
infördes. Förmånsrättsreformen har även den genomförts under en hög konjunktur. Det 
har diskuterats att lagens och reformens påföljder kunde ha blivit annorlunda under en låg 
konjunktur. Jag anser att det vore intressant att genomföra en liknande undersökning då 
Sverige befinner sig mitt i en lågkonjunktur. Dock är det inte möjligt att genomföra en 
liknande undersökning längre avseende förmånsrättsreformen i och med att 55 procent 
gränsen har blivit avskaffad och ersatt av en 75 procents gräns. Dock är det intressant att 
undersöka hur denna ändring påverkade situationen.
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6. Bilaga 1

Rekonstruktören måste
inte vara konkursadvokat
Den första och viktigaste åtgärden i en
rekonstruktion är oftast att snabbt rätta
till vinst- och förlusträkningen genom att
snarast möjligt skapa ett positivt kassaflöde.
Här borde en erfaren branschman kallas
in för att rätta till det en företagsledning och
styrelse inte mäktat åstadkomma tidigare.
När Insolvensutredningen år 1992 kom
med sitt slutbetänkande, som sedan mynnade
ut i en rekonstruktionslag 1996, diskuterades
om rekonstruktören skulle vara en
branschexpert eller konkursadvokat. Man
förordade det senare vilket var mycket
olyckligt.
En svag balansräkning kan saneras med
olika förhandlingsinsatser, men det löser inte
det fundamentala felet att verksamheten
bedrivs så att mer pengar rinner ut ur företaget
än vad som kommer in.
En konkursadvokat eller högre tjänsteman
på ackordscentral må vara hur
förhandlingsskicklig som helst, men att
snabbt få ett företag på fötter kräver en
oerhört gedigen branschkunskap och 
förståelse
av den operativa driften snarare än

juridisk fingerfärdighet (om nu inte företaget
är en advokatbyrå ).
Varje verksamhetsgren inom Svenskt Näringsliv
borde därför upprätta en lista på
lämpliga erfarna ”troubleshooters”, som i
samarbete med ledningen kan jobba med
likviditetsexercis, kapa kostnader, stuva om i
produktprogrammen, sälja av verksamhet
etcetera – allt för att snabbt etablera ett positivt
kassaflöde.
När den fasen är klar, då kan balansräkningens
anatomi åtgärdas – i detta stadium
kanske med hjälp av revisorer och advokater.
Så länge konkursadvokater handlägger
rekonstruktioner som ofta övergår i mycket
dyrbara konkurser, i varje fall i 
industriföretag,
måste vi ha all förståelse för att
bankerna vill skydda de lån som under en
olönsam verksamhet blivit allt större.
Sedan hör även till saken att en konkurs
har en intrimmad arbetsrutin där handläggaren
alltid får betalt, i sista hand av 
kronofogdemyndigheten.
Felet med rekonstruktionslagen (”den nya
konkurslagen” ) är inte innehållet i gamla
och nya paragrafer utan det sätt på vilket
man genomför en rekonstruktion.
TIDIGARE INLÄGG:
80–90 procent av alla konkurser är onödiga;
i mindre företag bör kunnig hjälp utifrån
sättas in i tidigare skede

Källa: http://www.iffr.se/upload/Filer/2005%2011%2004.pdf



Bilaga 2

För full förmånsrätt
Politisk majoritet vill ändra 
omstridd konkurslag
Ola Hellblom
ola.hellblom@di.se 08-73657 38

Det är företagen och
inte bankerna som
drabbats av att bankernas
förmånsrätt vid
konkurser minskat till
55 procent.
Det hävdar småföretagare
och deras
branschorganisationer.
En politisk majoritet i
riksdagen vill nu ändra
den nya konkurslagen,
så att bankerna återfår
full förmånsrätt.
”Bankerna har flyttat över tiotals
miljarder kronor från
vanliga företagskrediter
till
factoring och
leasing för att
säkra sina lån.
Där företag tidigare
fick låna
1 miljon kronor
mot en säkerhet
ger bankerna
nu bara
550 000 kronor för samma säkerhet.
Det har tvingat
många småföretagare till privata
pantsättningar”, säger
Per Lidström, ordförande i
Företagarförbundet.
Institutet för tillväxtpolitiska
studier, ITPS, uppmanade
i somras regeringen att
snabbt återställa bankernas
fulla förmånsrätt, för att rädda
en akut situation i många
småföretag.
Vill ändra snabbt
När den nya konkurslagen
antogs i riksdagen 2003 röstade
kristdemokraterna med
socialdemokrater och vänsterpartiet,
medan miljöpartiet
röstade mot. Nu har kd
vänt och vill återge bankerna
full förmånsrätt. Vänsterpartiet
vill också se en snabb förändring.

”Vi vill göra något snabbt
för att minska de negativa effekterna
för småföretagen.
Det kan handla om särlösningar,
för vi tror att det är
svårt att gå tillbaka till de
gamla förmånsrättsreglerna.
Bankerna har ändrat attityd
och kommer att fortsätta att
ställa högre krav på sina säkerheter”,
säger Tasso Stafilidis,
vänsterpartiets ledamot i
lagutskottet.
Den borgerliga alliansen är
enig om att återställa bankernas
fulla förmånsrätt.
”Vi har med det förslaget i
nästa veckas budgetmotion”,
säger Bertil Kjellberg, moderat
ledamot i lagutskottet.
Samma besked ger centerns
Roger Tiefensee, som i
likhet med kristdemokraterna
avsatt 500 Mkr till ändringen
på grund av ökade
kostnader för staten i lönegarantier.
Mp med på noterna
Miljöpartiet vill också se en
snabb ändring, men det kan
bli svårt eftersom förslaget inte
finns med i budgetpropositionen.
De två stödpartierna
ska diskutera frågan med finansdepartementet
om två
veckor. _
FOTO: HASSE FRIDÉN

SNABB ÄNDRING. Vänsterpartiet vill ha en 
snabb ändring av reglerna kring förmånsrätten 
för att minska de negativa effekterna för 
småföretag. Men det
handlar inte om att återinföra de gamla reglerna. 
”Bankerna har ändrat attityd och kommer att 
fortsätta att ställa högre krav på sina säkerheter”, 
säger Tasso
Stafilidis, vänsterpartiets ledamot i lagutskottet.
Per Lidström

Källa:
http://www.iffr.se/upload/Filer/2005%2009%20
30.pdf     -

Bilaga 3

För tidigt att utvärdera
antalet rekonstruktioner
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ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier,

har hävdat att den nya konkurslagen missat
målet genom att mycket få 
företagsrekonstruktioner
genomförts, samt att utdelningen
till de oprioriterade fordringsägarna
blivit låg genom att bankerna övergått till
factoring och leasing.
Men Marie Karlsson-Tuulas studie rörande
det låga antalet företagsrekonstruktioner,
som ITPS i sin artikel syftar på, avser
förhållandena före reformen. Det är
just detta att rekonstruktionerna var så få
som reformen avser att ändra på.
Till den 1 januari 2005 kunde bankerna
enligt övergångsreglerna nyttja sina gamla
säkerheter. Först den 1 juni 2005 infördes
lönegaranti under rekonstruktion, vilket är
av avgörande betydelse för att reformen ska
kunna uppnå sitt syfte.
Reformen har alltså knappt hunnit träda
i kraft innan ITPS – på vilket underlag?
– drar slutsatsen att den nya konkurslagen
missat målet.
Enligt ITPS skulle 5 000 företag ha drabbats
negativt genom att bankerna ställt ökade
krav på säkerheter. Om det är reformen
eller annat, som sämre lönsamhet, som ligger
bakom är dock okänt. Inte ens ITPS har
påstått att reformen skulle ha lett till fler
konkurser.
Det är orimligt att, såsom ITPS förordar,
lägga ITPS rapport till grund för ett omgående
beslut att återställa reformen. Alla synes

vara överens om att tiden varit alltför knapp
för en slutlig utvärdering av de komplicerade
och viktiga frågor som reformen ger upphov
till.
Under år 1997 gick 10 435 företag i
konkurs. Under samma period handlades
endast 191 rekonstruktioner vid domstolarna.
Proportionerna mellan konkurser
och rekonstruktioner var i stort desamma
under 1998 och 1999. Självklart leder en
sådan obalans till osunda konsekvenser.
Men låt oss nu fokusera på den kommande
utredningen av den nya insolvensbalken.
Direktiven finns men utredningen har inte
sjösatts ännu.
Det är viktigt att detta arbete inleds snarast
möjligt, för att vi på sikt ska få ett väl fungerande
insolvensrättsligt system i Sverige.
Mats Emthén
advokat och rekonstruktör advokatfirman
Carler
Marie Karlsson-Tuula
docent i civilrätt vid Göteborgs universitet &
ledamottockholm Centre for Commerical
Law, avdelningen insolvensrätt.
Båda är ledamöter i 
Företagsrekonstruktionsföreningen.

Källa:
http://www.iffr.se/upload/Filer/2005_2011_200
4_20c.pdf
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