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Abstract 

The Swedish Company Reorganization Act (SFS 1996:764) has since it came into 
force been subject for a lot of criticism. The law has, among other things, been 
criticized for being rather primitive due to the fact that only unsecured creditors 
are affected by the proposal for composition, which is the typical outcome of a 
company reorganization proceeding. At the same time shareholders are not af-
fected by the proposal for composition. This results in an undermining of the 
order of priority which exists in other insolvency proceedings. The criticism has 
led to several government investigations that have examined a possible need of 
reform. However, the investigations have not led to new legislation concerning 
reorganization of companies and the Swedish Company Reorganization Act (SFS 
1996:764) has now been in place for over 20 years. 

In June 2019 The Council of the European Union adopted a proposal for a 
Directive on restructuring and insolvency (EU) 2019/1023. The procedure as 
envisaged in the directive has been inspired by the American Chapter 11 plan 
procedure and the English Scheme of Arrangement. The American and the Eng-
lish legislation differs from the Swedish in many fundamental ways. This raises 
questions on how Sweden will implement the substantive parts of the Directive 
in the country’s national legislation. 

In the implementation assignment given to an investigator by the Swedish 
Government lies, among other things, to ensure that shareholders cannot unrea-
sonably prevent the adoption of restructuring plans that would bring the debtor 
back to viability. This should be done without disrupting the balance of interest 
made in The Swedish Company Act (2005:551). 

This paper aims to discuss the different questions that the Swedish legislator 
has to answer to be able to implement the directive in a adequately way. The 
biggest question, in this essay, being if shareholders should be affected by the 
proposal of composition. To be able to answer that question the legislator has to 
reflect on which interests that exists in a reorganization and which interest that 
should be prioritized in a conflict. Is it the interest of the creditors, debtors or 
the national economy?  

The overall conclusion in this paper indicate that shareholders should be af-
fected by the proposal of composition and that the legislator should focus on 
how to create as effective legislation as possible rather than on which overall 
interest that should be prioritized. 
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 
Sverige kantades under 90-talet av en djup ekonomisk kris. Krisen gav upphov 
till ett stort antal konkurser. Konkurserna ledde i sin tur till samhällsekonomiska 
förluster innebärandes bland annat att offentliga och privata långivare inte fick 
betalt för sina fordringar. För få ned det ökade antalet konkurser stiftades FrekL 
i slutet av 90-talet. Lagen syftar främst till att möjliggöra en omstrukturering av 
bolag i kris så att de i ett tidigt skede kan återfå livskraft. Rekonstruktionsförfa-
randet ska användas som ett verktyg innan krisen fördjupats till den grad att fö-
retagets tillgångar måste realiseras i en konkurs.1 Företag som bedöms ha en bär-
kraftig affärsidé men som råkat i trångmål av den typen att de bör kunna över-
vinnas ska således med hjälp av FrekL få möjlighet att genomgå en finansiell re-
konstruktion för att återigen bli lönsamma. 

Det har emellertid visat sig att FrekL inte kommit att utnyttjas i den omfatt-
nings som förutspåddes. Kritiken mot lagen har emellanåt varit omfattande. En 
betydande del av kritiken är hänförlig till att verktygen i FrekL till stora delar är 
begränsade till att minska företags befintliga skuldsättning.2 Lagen tillåter exem-
pelvis varken ändringar av befintliga avtal eller förändring av ägarsituationen med 
tvång. Det innebär att det är borgenärer och leverantörer som riskerar att få sina 
fordringar nedskrivna och således bära förlusten medan aktieägarnas kapital för-
blir intakt. Aktieägarna har även stora möjligheter att förhindra genomförandet 
av olika åtgärder inom ramen för en rekonstruktion. Kritiker har därför menat 
att lagstiftningen gynnar gäldenärer i för hög utsträckning.3 

Undersökningar visar att många av de företag som rekonstrueras genom 
FrekL går i konkurs några år efter rekonstruktionen.4 Den framförda kritiken har 
lett till att flera utredningar gjorts på området.5 I utredningarna har det lagts fram 
förslag på hur FrekL kan ändras för göra lagen mer effektiv och användbar. Ut-
redningarna har gjorts utifrån olika perspektiv men med liknande slutsatser, att 
lagstiftningen behöver förändras för att effektivisera rekonstruktion av företag i 
Sverige. Förslagen har dock inte lett till någon lagstiftning och FrekL lever fort-
farande vidare efter över 20 år. 
                                                   
1 Avsnitt 4.1 prop. 1995/96:5. 
2 SOU 2010:2 s. 73-74. 
3 SOU 2010:2 s. 77. 
4 SOU 2010:2 s. 90. 
5 Se SOU 2010:2 och SOU 2016 72 m.fl. 
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I juni år 2019 publicerade Europaparlamentet och Rådet Förinsolvensdirekti-
vet som bland annat syftar till att harmonisera rekonstruktionsförfarandena inom 
EU.6 Regeringen har mot bakgrund av detta tillsatt en särskild utredare som ska 
ta ställning till hur reglerna om företagsrekonstruktion ska implementeras i 
svensk rätt.7 Uppdraget ska redovisas i februari 2021. Frågan huruvida FrekL bör 
förändras och i så fall på vilket sätt har därmed återigen aktualiserats. I en tid där 
Sverige spås vara på väg in i en lågkonjunktur är effektiva rekonstruktionsverktyg 
av särskild vikt för att undvika en kris likt den på 90-talet.8 

En av de stora frågorna som lagstiftaren har att ta ställning till vid implemen-
tationen av Förinsolvensdirektivet är synen på aktiekapitalet i en rekonstruktion. 
För att besvara den frågan måste det utredas vem ett rekonstruktionsförfarande 
syftar till att hjälpa och vems intressen det egentligen är som ska främjas. Det är 
oklart om det är bolagets ägare, bolagets borgenärer eller samhällsintresset lag-
stiftaren ska ha i åtanke. För vem ska egentligen bära förlusten i ett krisande fö-
retag? 

1.2   Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att analysera och diskutera hur Förinsolvensdirektivet bör 
implementeras i svensk rätt. Syftet kommer att uppnås genom att besvara föl-
jande frågeställningar: 

i)   Hur ser regleringen av företagsrekonstruktion ut idag? 
ii)   Vilka olika perspektiv ska iakttas vid utformningen av en rekonstrukt-

ionslagstiftning? 
iii)   Vilka tvingande bolagsförändringar inom ramen för en företagsrekon-

struktion kan införas i svensk rätt? 
iv)   Hur regleras relevanta delar av rekonstruktion av företag i andra juris-

diktioner? 
v)   Vad innehåller Förinsolvensdirektivet och vad ligger i implementations-

uppdraget? 
vi)   Hur bör aktieägarnas kapital hanteras inom ramen för en företagsrekon-

struktion?  

                                                   
6 Förinsolvensdirektivet skäl 1. 
7 Dir. 2019:60. 
8 Konjunkturinstitutet oktober, 2019. 
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1.3   Metod och material 

1.3.1   Metodologiska överväganden 
Uppsatsens kapitel 2 utgörs huvudsakligen av en deskriptiv redogörelse som in-
leds med en redovisning av gällande rätt avseende vissa frågor om företagsrekon-
struktion. För att fastställa gällande rätt på valt område har en rättsdogmatisk 
metod tillämpats. I metoden ligger den s.k. rättskälleläran som i framställningen 
använts för att identifiera relevanta rättskällor.9 Det är de av rättskälleläran utpe-
kade rättskällorna som ligger till grund för ett fastställande av gällande rätt. I lit-
teraturen har frågor kring vad som ryms inom en rättsdogmatisk metod diskute-
rats flitigt. Vissa anser att rättsdogmatiken enbart ska användas för att fastställa 
gällande rätt medan andra menar att en sådan metod även rymmer analytiska in-
slag och de-lege-ferenda-resonemang.10 Någon omfattande redogörelse för olika 
syn på rättsdogmatisk metod kommer dock inte att framföras här. Detta metod-
avsnitt syftar huvudsakligen till att främja transparens för att det på så vis ska gå 
att kontrollera hur framarbetandet av uppsatsen gått till samt hur resultatet upp-
nåtts. 

En del av den kritik som framförts mot rättsdogmatik har att göra med att det 
vid upprättandet av rättsvetenskapliga arbeten ofta intas ett inomrättsligt per-
spektiv. Det nämnda perspektivet har blivit föremål för både kritik och diskuss-
ion. Kritiker har fört fram att en rättsvetenskap som endast syftar till att analysera 
gällande rätt begränsar sin förmåga att studera juridiska problem som ligger bor-
tom den traditionella metodens räckvidd. Det sagda kan öka risken för att rätts-
dogmatiken blir alltmer marginaliserad. Detta kan enligt vissa leda till att kunskap 
och perspektiv som inhämtas utanför rättskällorna får en ökad betydelse.11 

För att belysa rätten från ett utifrånperspektiv och ta in kunskap som ligger 
utanför rättskällorna redogörs det i kapitel 3 för viss ekonomisk forskning avse-
ende insolvens- och rekonstruktionslagstiftning.12 En rättsdogmatisk metod har 
således inte räckt till för att behandla den ekonomiska forskningen inom ramen 
för denna uppsats. Därför har en rättsekonomisk metod använts som komple-
ment till en rättsdogmatisk metod. En rättsekonomisk metod kan fungera som 
ett verktyg för att göra avvägningar mellan olika samhällsintressen. Rättsekonomi 
är således en passande metod att använda sig av vid en diskussion om utformning 
av lagstiftning.13 Mot bakgrund av detta har metoden, om än i begränsad utsträck-
ning, använts inom ramen för denna uppsats. 

I syfte att tillföra ytterligare perspektiv till uppsatsen återfinns en internationell 
komparativ utblick i kapitel 4. I utblicken redogörs det för lagstiftning från USA, 

                                                   
9 Kleineman, 2018, s. 28. 
10 Se bland annat Sandgren, 2006 & Sandström, 2005 s. 133. 
11 Se bland annat Gräns, 2006, s. 59. & Sandgren, 1995-96, s. 726. 
12 Mer om det använda materialet nedan. 
13 Bastidas Venegas, 2018, s. 207-208. 
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England och Singapore. En komparativ redogörelse där likheter och skillnader 
mellan olika rättsordningar belyses ryms inte heller inom en rättsdogmatisk me-
tod. Därför har en komparativ juridisk metod tillämpats som ytterligare komple-
ment till en rättsdogmatisk metod. Syftet med användandet av en komparativ 
metod är bland annat att lyfta blicken från det nationella rättssystemet. Genom 
en internationell utblick möjliggörs en jämförelse mellan nationell reglering och 
motsvarande reglering i ett eller flera andra rättssystem. De likheter och skillnader 
som identifieras kan användas för att öka förståelsen för nationell rätt samt för 
att tillföra argument för hur rätten bör se ut.14 

1.3.2   Tillämpning av metoder samt val och användning av material 
En del i att främja transparens inom rättsvetenskapen är att beskriva hur det 
material som använts i uppsatsen valts ut.15 Uppsatsen syftar till att diskutera och 
analysera hur en framtida lagstiftning kan se ut. Med det följer att skapa en bild 
av rättsläget vilken ligger till grund för framställningens diskussion och analys. 
Det innebär att materialvalet till denna uppsats skiljer sig från en framställning 
som syftar till att exempelvis fastställa gällande rätt avseende svåra fall. Detta tar 
sig i uttryck främst genom att gällande rätt i den aktuella framställningen har fast-
ställts genom att studera lag, förarbeten, och doktrin. Rättskälleläran pekar även 
ut praxis som en rättskälla men då uppsatsen fokuserar på utformningen och 
innehållet av FrekL och inte tillämpningen av specifika bestämmelser har praxis 
inte legat till grund för framställningen i denna del. Istället har förarbeten och 
offentliga utredningar använts i hög utsträckning. Att undersöka en lags förarbe-
ten är ett effektivt sätt att förstå lagens syfte likväl som de överväganden som 
gjorts vid utformningen av specifika bestämmelser. 

Det är av stor vikt att redan i det inledande kapitlet få en förståelse för den 
kritik som framförts mot FrekL samt för de tvingande bolagsåtgärder som fram-
kommer i kapitel 3. Mot bakgrund av detta beskrivs den i svensk rätt gällande 
förmånsrättsordningen enligt FRL och den s.k. ”omvända förmånsrättsord-
ningen” redan i kapitel 2. 

I upprättandet av den del av kapitlet som behandlar frågan om FrekL har upp-
fyllt det kvantitativa mål som avsågs vid stiftandet av lagen har inte en rättsdog-
matisk metod räckt till för att tillföra undersökningsmaterial. Genomförda empi-
riska undersökningar på området har därför även tagits med för att på så vis ge 
en bredare förståelse för FrekL:s effektivitet. Kapitlet avslutas med en samman-
ställning av den främsta kritik som framförts mot FrekL samt en introduktion till 
de utredningar som gjorts på området. Genom att sammanställa den främsta kri-
tiken mot lagen skapas en naturlig övergång till det kommande kapitlet. 

Kapitel 3 inleds med en beskrivning av de olika perspektiv och intressen som 
lagstiftaren har att ta hänsyn till vid stiftandet av lag avseende rekonstruktion av 

                                                   
14 Kleineman, 2018, s. 41-42. 
15 Kaldal & Sjöberg, 2018, s. 30. 
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företag. Förhoppningen är att redogörelsen för de olika perspektiven och intres-
sena som finns ska ge läsaren en uppfattning om potentiella effekter av införan-
det av olika bestämmelser. I kapitlet återfinns även en redogörelse för ekonomisk 
forskning på området. 

Det använda forskningsmaterialet utgör inte en av rättskälleläran utpekad 
rättskälla. Materialet har trots det använts för att få in andra perspektiv som är 
viktiga att belysa vid framtagandet av rekonstruktionslagstiftning. Lagstiftnings-
arbetet är präglad av politisk vilja varför ekonomisk forskning hjälper till att för-
stå motiven bakom olika överväganden vid utformningen av en lag. Ekonomisk 
forskning och ett rättsekonomisk perspektiv kan på så vis användas för att tillföra 
argument i ett lagstiftningsarbete. 

Därefter följer en kort beskrivning av viss aktiebolagsrättslig lagstiftning. Syf-
tet med att ta upp bolagsrättsliga frågor i framställningen är att skapa förståelse 
för de förslag på tvingande bolagsåtgärder som lagts fram i utredningar och dokt-
rin. Kapitlet mynnar ut i en beskrivning av de tvingande bolagsåtgärder som fö-
reslagits i utredningar och i doktrin. 

Den deskriptiva delen av uppsatsen avslutas med en internationell utblick i 
kapitel 4. I kapitlet redogörs det för andra länders reglering kring rekonstruktion 
av företag. Kapitlet innehåller även en redogörelse för relevanta delar av Förin-
solvensdirektivet. Bakgrunden till att direktivet återfinns i den internationella ut-
blicken trots att det är ett EU-direktiv är att det är inspirerat av amerikansk och 
engelsk rätt.16 Av pedagogiska skäl beskrivs därför Förinsolvensdirektivet i slutet 
på kapitel 4. 

Då störst fokus i denna framställning ligger på svensk rätt är den internation-
ella utblicken relativt ytlig och förenklad. Avstamp har tagits i den utredning som 
gjordes 2010 där både europeiska och icke-europeiska länders reglering av rekon-
struktion av företag presenterades.17 Utöver detta har även doktrin och lag från 
respektive land granskats för att få en uppdaterad bild av rättsläget. Avseende 
engelsk rätt har även praxis använts i viss utsträckning. Det finns ett behov av att 
använda praxis vid beskrivningen av engelsk rätt eftersom begrepp i ECA har 
utvecklats av domstolar. Det går därför inte att förklara dessa begrepp på ett 
tillfredsställande sätt utan att se till hur de definieras i praxis. 

Ett av de länder vars rekonstruktionsförfarande här redogörs för som inte 
omnämnts i utredningen från 2010 är rekonstruktionsförfarandet i Singapore. En 
närmre utläggning om bakgrunden till detta återfinns i inledningen till kapitel 4. 

De rättssystem som ingår i den internationella utblicken skiljer sig på många 
fundamentala sätt från det svenska. De amerikanska, engelska och singaporianska 
rättssystemen är common-law-system som primärt bygger på praxis. Det svenska 
rättssystemet kategoriseras däremot som ett civil-law-system och har lag som pri-
mär rättskälla.18 Det kan innebära att vissa länders reglering inte går att direkt 

                                                   
16 Se vidare i 4.1. 
17 Se SOU 2010:2. 
18 Valguarnera, 2018, s. 151. 
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efterbilda i svensk rätt vilket är viktigt att poängtera. Vidare kan det innebära att 
en del av de förfaranden som redogörs för i denna framställning inte utgör direkta 
motsvarigheter till det svenska förfarandet inom FrekL.19 Förklaringen till det är 
att vissa länder har fler insolvensförfaranden samt förfaranden som liknar dessa 
än vad som återfinns i svensk rätt.20  

Bakgrunden till de i framställningen valda förfarandena är att FrekL inspirerats 
av dem samt att Förinsolvensdirektivet till stor del bygger på dem.21 Den inter-
nationella utblicken syftar till att ligga till grund för analys- och diskussionsdelen 
som kapitel 5 innehåller. Att se hur andra länder har lagstiftat kan med fördel 
tjäna som inspiration till hur en tänkbar reglering kan komma att se ut i Sverige. 

1.3.3   Analys, diskussion och slutsats 
Trots att kapitel 2-4 innehåller vissa analytiska inslag utgör lejonparten av inne-
hållet där en deskriptiv redogörelse som syftar till att fastställa gällande rätt. Detta 
utgör dock enbart ett led på vägen till att uppnå uppsatsen syfte. En examens-
uppsats på juristprogrammet ska innehålla något mer än enbart rättsutredande 
element.22 Uppsatsens avslutande del innehåller mot bakgrund av detta en analys 
och diskussion med avstamp i det material som redovisats i tidigare delar. 

Syftet med de avslutande kapitlen är att diskutera och problematisera olika 
frågor som lagstiftaren kan komma att ställas inför vid implementeringen av För-
insolvensdirektivet. Diskussionen och analysen ligger sedan till grund för den 
slutsats och det ställningstagande som framgår av uppsatsens avslutande kapitel. 
Det har vid framläggandet av argument strävats efter att uppnå kravet på rat-
ionalitet. Det innebär att de argument som lagts fram ska stödjas på goda skäl, 
vara logiskt hållbara och föras på en hederlig och intellektuell hög nivå. Argument 
kan stödjas på goda skäl om det finns skäl för den ståndpunkt som intas samt att 
argumenten inte är präglade av godtycke. Med logisk hållbarhet avses att de re-
sonemang som förs ska vara motsägelsefria och hållbara. Det sista kravet innebär 
att argumenten som läggs fram ska belysas från flera perspektiv, dvs. även andra 
uppfattningar än författarens ska beskrivas.23 

Kapitel 5 inleds med en diskussion kring de perspektiv och intressen som be-
skrivits i avsnitt 3.2. Perspektiven och intressena ställs mot varandra och proble-
matiseras. Förhoppningen är att detta ska belysa att det ofta är oklart huruvida 
en viss lagstiftningsåtgärd gynnar det ena eller det andra intresset eller perspekti-
vet samt att de olika perspektiven ofta är svårdefinierade. 
                                                   
19 Avseende t.ex. Englands Scheme of Arrangements så återfinns inte förfarandet i förteckningen 
över insolvensförfaranden i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/946 
av den 4 juli 2018 om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insol-
vensförfaranden vilket Sveriges företagsrekonstruktion gör. 
20 SOU 2010:2 s. 60-61. 
21 Se bland annat Tuula, 2001, s. 40 & Mennens, 2019.  
22 Kaldal & Sjöberg, 2018, s. 19. 
23 Kaldal & Sjöberg, 2018, s. 20. 
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Vidare i kapitlet diskuteras följderna av att FrekL inte använts i den utsträck-
ning som förväntades vid dess tillkomst. Den vanligaste kritiken mot FrekL pre-
senteras med syftet att diskutera hur lagstiftaren ska undvika att begå samma 
misstag vid implementationen av Förinsolvensdirektivet som vid stiftandet av 
FrekL. Här har ett kritiskt och objektivt förhållningssätt använts vilket innebär 
att något ställningstagande från författaren inte presenteras i denna del. 

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande diskussion följt av en slut-
sats och avslutande kommentarer. I de avslutande kommenterarna redovisas de-
lege-ferenda-resonemang avseende bland annat möjligheten till tvingande ägar-
förändringar i en företagsrekonstruktion. Slutsatser presenteras också mot bak-
grund av det som lagts fram i uppsatsens tidigare kapitel. Även om en del anser 
att de-lege-ferenda-resonemang inte ryms inom en rättsdogmatisk framställning 
så innehåller uppsatsens avslutande kapitel sådana resonemang. Resonemangen 
finns med för att möjliggöra och uppvisa ett kritiskt och självständigt förhåll-
ningssätt till det använda materialet. 

1.4   Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på de delar av FrekL som är relevanta för framställningens 
frågeställning. Exempelvis har lagens bestämmelser om rekonstruktören, dennes 
befogenhet och så vidare inte redogjorts för. Vidare är redogörelsen avgränsad 
till aktiebolag trots att det enligt 1 kap. 1 och 3 §§ FrekL går att tillämpa lagen på 
alla typer av näringsidkare. Denna avgränsning har gjort mot bakgrund av det 
omfattande arbete som skulle krävas för att redogöra för rekonstruktion av samt-
liga associationsformer samt en jämförelse mellan dessa med associationsformer 
i andra jurisdiktioner. Det innebär att redogörelsen av FrekL inte gör anspråk på 
att vara en uttömmande beskrivning av lagen. 

I både utredningar och doktrin har det föreslagits en rad olika åtgärder för att 
förändra det svenska rekonstruktionsförfarandet. De förslag på åtgärder som be-
skrivs här är främst de som rör tvingande ägarförändringar. Andra förslag som 
exempelvis att konkurs- och rekonstruktionsförfarandena ska samlas i ett förfa-
rande, införandet av specialdomstolar m.m. behandlas enbart på ett ytligt plan 
inom ramen för denna uppsats. Även om dessa förslag är mycket intressanta och 
högst relevanta så har det här inte funnits utrymme för en grundlig genomgång 
och analys av dem. För att kunna genomföra en mer ingående och fördjupad 
analys har fokus istället legat på just tvingande bolagsåtgärder inom ramen för en 
företagsrekonstruktion. 

För att förstå de förslag på tvingande ägarförändringar som lagts fram så in-
nehåller uppsatsen även en kort redogörelse för beslutanderätt enligt ABL. Re-
dogörelsen är inte uttömmande och aspirerar inte på att utgöra en fullständig 
beskrivning av aktiebolagsrätten. De bestämmelser som ingår i beskrivningen är 
enbart sådana som är av relevans för de förslag på förändringar inom ramen för 
en företagsrekonstruktion som läggs fram i uppsatsen. 
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Förinsolvensdirektivet beskrivs relativt kortfattat i framställningen. En be-
skrivning av direktivet i sin helhet finns således inte med. Det är enbart de delar 
av direktivet som är av intresse för uppsatsens syfte och frågeställningar som har 
beskrivits. 

1.5   Disposition 
Den kommande delen av framställningen är uppdelad i fem kapitel (kapitel 2-6) 
enligt följande: 

-   Kapitel 2 som behandlar rekonstruktion av företag. I kapitlet besvaras 
frågeställning i) avseende hur regleringen av rekonstruktion av företag 
ser ut i Sverige. 

-   I kapitel 3 besvaras fråga ii) om vilka perspektiv som ska iakttas vid ut-
formningen av en rekonstruktionslagstiftning samt fråga iii) om vilka 
tvingande bolagsförändringar inom ramen för en företagsrekonstruktion 
som kan införas i svensk rätt 

-   Kapitel 4 innehåller en internationell utblick och besvarar frågeställning 
iv) om hur relevanta delar av rekonstruktion av företag ser ut i andra 
länder samt fråga v) om Förinsolvensdirektivets innehåll. 

-   I kapitel 5 förs en diskussion kring det som framkommit i kapitel 2-4. 
Kapitlet syftar till att framföra olika argument och därefter ligga till 
grund för de slutsatser som dras i kapitel 6. 

-   Kapitel 6 utgör en sammanfattning och en slutsats. I kapitlet besvaras 
uppsatsens sista frågeställning vi) om hur aktiekapitalet bör hanteras 
inom ramen för en företagsrekonstruktion. Uppsatsen avslutas med 
framförandet av de-lege-ferenda-resonemang kring hur delar av Förin-
solvensdirektivet bör implementeras i svensk rätt. 
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2   Rekonstruktion av företag i Sverige 

2.1   Inledning 
I följande avsnitt behandlas FrekL. Avsnittet inleds med en beskrivning av ack-
ord följt av en historisk överblick över utvecklingen av svensk lagstiftning avse-
ende rekonstruktion av företag. Därefter följer en beskrivning av lagens tillkomst 
och dess syfte. Efter det redogörs det för de bestämmelser i FrekL som är av 
relevans för uppsatsens syfte. Målet är att ge läsaren en djupare förståelse för 
varför lagen kom till, vad lagstiftaren ville uppnå med lagen samt att på ett över-
gripande plan förstå hur vissa bestämmelser tillämpas. Tanken är att läsaren se-
dan ska bära med sig detta till efterföljande delar av framställningen där förslag 
på åtgärder att införa i svensk rätt presenteras samt andra jurisdiktioners ord-
ningar beskrivs. Avsnittet avslutas med en utvärdering av de kvantitativa mål som 
sattes upp vid införandet av FrekL samt en redogörelse för den kritik som fram-
förts mot lagen. 

2.2   Ackord och en historisk tillbakablick 
Ackord är en uppgörelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer om att ford-
ringarna ska skrivas ned till en viss andel av det ursprungliga fordringsbeloppet. 
Uppgörelsen medför ofta att gäldenären kan driva rörelsen vidare under mer 
gynnsamma ekonomiska förutsättningar. I jämförelse med en konkurs är förde-
len med ett ackord att den värdeförstörande avvecklingen av gäldenärens verk-
samhet undviks. Med värdeförstörande avveckling avses att gäldenärens till-
gångar i en konkurs ofta understiger det värde som finns i gäldenärsbolaget vid 
fortsatt drift av verksamheten. Det innebär även att en snabb realisation av ett 
bolags tillgångar för det mesta medför att stora rabatter på enskilda tillgångar ges. 
Ett ackord anses därför vara mer gynnsamt för både gäldenärer och borgenärer 
än konkurs.24 

Det finns två olika typer av ackord, underhandsackord och offentliga ackord.25 
Underhandsackord är ett informellt förfarande där gäldenären och dess borge-
närer på frivillig väg kommer överens om nedskrivning av fordringar. Den typen 

                                                   
24 Prop. 1970:136 s. 69. 
25 Prop. 1970:136 s. 69. 
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av ackord har länge varit förekommande i Sverige.26 Offentligt ackord är ett for-
mellt förfarande som styrs av lag och beslutas av domstol. Bestämmelser om of-
fentligt ackord tillkom i svensk rätt redan år 1921 genom lag (1921:227) om ack-
ordsförhandling utan konkurs (1921 års lag). 

Lagen syftade till att skapa ett legalt instrument för att undvika de nackdelar 
som en konkurs medför.27 De nackdelar som åsyftades var, förutom personligt 
obehag och minskning i socialt anseende för gäldenären, de kostnader som en 
konkurs för med sig. Kostnaderna som avses är de som uppstår vid realisation 
av gäldenärens tillgångar då tillgångarna oftast säljs till ett pris under marknads-
värdet. Detta leder i sin tur till att borgenärerna inte erhåller full betalning för 
sina fordringar vid utdelningen i konkurs. Lagstiftarens mål var att skapa ett för-
farande där verksamheten istället skulle kunna leva vidare genom att borgenärer-
nas fordringar skrevs ned. Förväntan var att borgenärerna, efter en sådan upp-
görelse, genom fortsatta affärsförbindelser med gäldenären skulle kunna ”ut-
jämna den förut lidna förlusten”.28  

Förfarandet enligt 1921 års lag nyttjades dock inte i den utsträckning som för-
väntats. Mellan åren 1956-1965 genomfördes enbart 83 offentliga ackord. Detta 
sågs som ett misslyckande och ledde till framtagandet av en ny lag.29 Ackordslag 
(1970:847) trädde i kraft år 1971 och syftade bland annat till att göra ackordsför-
farandet mindre omständigt och på så vis mer attraktivt och användbart.30 Inte 
heller Ackordslagen kom att användas i någon större utsträckning. Det genom-
fördes t.ex. enbart 68 ackordsförhandlingar år 1993 att jämföra med 18 731 kon-
kurser samma år.31 För att få bukt med det ökade antalet konkurser inleddes en 
ny utredning som resulterade i FrekL år 1997.  

2.3   En ny lag om rekonstruktion av företag 
Möjligheten till företagsrekonstruktion skapades som ett alternativ till konkurs 
såväl som till informella rekonstruktioner. Ett krisande företag har oftast under-
sökt olika handlingsalternativ för att säkra sin överlevnad innan företaget beslutar 
att genomföra en formell företagsrekonstruktion. Möjligheterna att rädda verk-
samheten bedöms ofta som större ju tidigare åtgärder vidtas.32 

Av förarbetena till FrekL framgår att lagen syftar till att möjliggöra för rekon-
struktion av företag som befinner sig i kris men som bedöms ha möjlighet att på 
sikt bli lönsamma igen.33 Förfarandet som FrekL erbjuder riktar sig således enbart 
                                                   
26 SOU 1920:2 s. 472. 
27 SOU 1920:2 s. 471. 
28 SOU 1920:2 s. 472. 
29 Prop. 1970:136 s. 69. 
30 Prop. 1970:136 s. 70. 
31 Prop. 1995/96:5 s. 53. 
32 SOU 2016:72 s. 84. 
33 Prop. 1995/96:5 s. 54 samt s. 173. 
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till de företag som i grunden har en bärande affärsidé samt potential för att på 
sikt lyckas hantera sina ekonomiska problem. Rekonstruktionen syftar vidare till 
att ge företaget rådrum under vilket det kan agera för att förbättra företagets re-
sultat samt ges en möjlighet att träffa överenskommelser med sina borgenärer 
om nedskrivning av skuld. Under rekonstruktionsförfarandet ges därför gäldenä-
ren skydd mot aktioner från sina borgenärer och andra avtalsparter i form av ett 
förbud för dem att häva ingångna avtal.34 

I 1 kap. 1 § FrekL definieras en företagsrekonstruktion som en metod där en 
näringsidkare som har betalningssvårigheter efter ett domstolsbeslut kan få till 
stånd ett förfarande för att kunna rekonstruera sin verksamhet. Om domstolen 
bifaller ansökan om rekonstruktion utses en rekonstruktör som ska avgöra om 
den verksamhet som bedrivs av gäldenären ska fortsätta. Bedömer rekonstruktö-
ren att verksamheten ska fortsätta ska denne avgöra hur det ska ske samt 
huruvida det finns möjlighet för gäldenären att med sina borgenärer komma 
överens om ett ackord (1 kap. 2 § FrekL). Det kan både vara en uppgörelse om 
ett underhandsackord eller ett offentligt ackord beslutat av rätten. 

Av 2 kap. 1 § FrekL framgår att en ansökan om företagsrekonstruktion får 
göras av gäldenären såväl som av en borgenär. En skriftlig ansökan ska lämnas 
in till den tingsrätt där gäldenären svarar i tvistemål och vara egenhändigt under-
tecknad av sökande eller dennes ombud. För att rätten ska bifalla en ansökan 
krävs det enligt 2 kap. 6 § FrekL att det kan antas att gäldenären inte kan betala 
sina förfallna skulder eller att det kan antas att en oförmåga att göra det inträder 
inom kort. Det sagda innebär att gäldenären ska vara illikvid eller att det förelig-
ger en risk för nära förestående illikviditet. Gäldenären ska således sakna kontanta 
medel och andra lätt omsättningsbara tillgångar för att betala förfallna skulder.35 
Lagstiftaren har inte uppgett någon nedre ekonomisk gräns avseende gäldenärens 
betalningssvårigheter. Det innebär att gäldenären mycket väl kan vara insolvent 
när ansökan om rekonstruktion inkommer till domstolen. 

Rätten ska enligt 2 kap. 6 § 2 st. FrekL pröva om rekonstruktionen kan ge-
nomföras med framgång. Det är upp till domstolen att göra en prognos beträf-
fande gäldenärens utsikter att genomgå en lyckad rekonstruktion. Prövningen 
syftar till att sålla bort ansökningar som saknar grund. Det kan exempelvis vara 
en gäldenär som ansöker om rekonstruktion enbart för att få ett betalningsan-
stånd. Den materiella prövning som domstolen gör är dock inte särskilt omfat-
tande och beviskraven avseende förutsättningarna för att bevilja en ansökan är 
lågt ställda. Rättens prövning blir därför summarisk och i princip endast av for-
mell natur.36 

Det krävs att gäldenären lämnar sitt medgivande till ansökan för att den ska 
kunna bifallas. Rekonstruktionsförfarandet präglas av frivillighet från gäldenä-
rens sida och en eller flera borgenärer kan inte få till stånd en rekonstruktion mot 

                                                   
34 SOU 2016:72 s. 96-97. 
35 Prop. 1995/96:5 s. 180. 
36 Prop. 1995/96:5 s. 70-72. 
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gäldenärens vilja. Bifaller domstolen en ansökan så ska även en rekonstruktör 
utses i enlighet med 2 kap. 10 § FrekL. Rekonstruktören har till uppgift att i sam-
råd med gäldenären ta fram en rekonstruktionsplan innehållandes en redogörelse 
för hur syftet med rekonstruktionen ska uppnås (2 kap. 11 § FrekL). FrekL ställer 
inget krav på att rekonstruktionsplanen måste fastställas av en domstol för att bli 
gällande och det föreligger inte heller något hinder för rekonstruktören att under 
förfarandet frångå planen. Lagen innehåller inte några formella krav på rekon-
struktionsplanens innehåll vilket innebär att rekonstruktionsplaner kan se olika 
ut från fall till fall.37  

Det är rekonstruktören som leder förfarandet medan domstolen intar en kon-
trollerande funktion. Ett förfarande får som huvudregel inte pågå längre än tre 
månader från det att beslutet om företagsrekonstruktion tagits. Det finns dock 
möjlighet till förlängning om tre månader i taget men rekonstruktionen får som 
längst pågå i ett år, om inte beslut om ackordsförhandling tagits.38 

2.4   Det offentliga ackordets nuvarande form 
Som nämnts ovan tillkom en form av offentligt ackord redan i och med införan-
det av 1921 års lag. Bestämmelser om offentligt ackord återfinns numera i 3 kap. 
FrekL. I ett rekonstruktionsförfarande kan en gäldenär begära en förhandling om 
offentligt ackord. Det offentliga ackordet möjliggör för gäldenären att träffa ett 
avtal med en majoritet av borgenärerna om en ekonomisk uppgörelse som även 
borgenärsminoriteten blir bundna av. Uppgörelsen innebär i regel att borgenä-
rernas fordringar skrivs ned med en viss procentsats, dock som lägst till 25 % av 
fordringarnas ursprungliga värde. En lägre procentsats kan godtas om samtliga 
kända borgenärer röstar för förslaget eller om det finns särskilda skäl för dom-
stolen att godkänna planen (3 kap. 2 § st. 1 FrekL). Ett ackord kan även innebära 
att gäldenären får anstånd med betalning eller någon annan särskild eftergift (3 
kap. 2 § st. 3 FrekL). 

Av 3 kap. 3 § FrekL framgår vilka borgenärer som ska delta vid ett offentligt 
ackord. Det är enbart de borgenärer vars fordringar uppkommit före ansökan 
om företagsrekonstruktion som får delta i ackordsförhandlingen. De borgenärer 
som kan få täckning för sina fordringar genom kvittning eller som har en fordran 
med förmånsrätt eller återtaganderätt ska inte delta i förhandlingen. Borgenärer 
med efterställda fordringar deltar inte heller i förhandlingen om inte övriga bor-
genärer lämnat sitt medgivande till det. Avstår en borgenär helt eller delvis från 
sin förmåns- eller kvittningsrätt deltar denne i förhandlingen i motsvarande mån. 
Om en borgenärs säkerställda fordran bara till viss del täcks av säkerheten eller 
om en borgenärs fordran enbart delvis täcks av kvittning deltar denne i förhand-
lingen med återstående del av fordran. Om ackordsförslaget stadgar att en 

                                                   
37 SOU 2016:72 s. 100. 
38 SOU 2016:72 s. 99. 
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borgenär som saknar förmånsrätt ska få full betalning upp till ett visst belopp ska 
den aktuella borgenären anses som förmånsberättigad i ackordsförfarandet. Även 
borgenärer vars fordringar inte är förfallna till betalning får delta i förhand-
lingen.39 

En begäran om ackordsförhandling ska enligt 3 kap. 10 § FrekL innehålla ett 
ackordsförslag där det anges hur mycket gäldenären föreslår att borgenärernas 
fordringar ska skrivas ned. Det ska även framgå när betalningen ska ske och 
huruvida säkerhet har ställts för ackordet och vad den i så fall består av. Till skri-
velsen ska det även följa en förteckning över boets tillgångar och skulder (en s.k. 
bouppteckning). 

Ackordet antas genom att borgenärerna röstar om förslaget, detta sker på ett 
ackordssammanträde (3 kap. 17 och 20 §§ FrekL). Gäldenären får inte ändra eller 
återta det ackordsförslag som lagts fram utan rättens medgivande. För att ett för-
slag ska anses antaget gäller vissa majoritetsregler bland borgenärerna. Exempel-
vis ska ett ackordsförslag som ger minst hälften av fordringsbeloppet anses an-
taget om 60 % av de röstande borgenärerna har accepterat förslaget och deras 
fordringar uppgår till minst 60 % av de röstberättigade borgenärernas samman-
lagda fordringsbelopp (3 kap. 4 § FrekL). Om ackordsförslaget antas fastställer 
rätten ackordet. Ett fastställt ackord är enligt 3 kap. 8 § FrekL bindande för både 
kända och okända borgenärer. Fastställandet innebär även att gäldenären ska full-
göra sitt åtagande att till borgenärerna betala hela ackordslikviden.40 

2.5   Förmånsrättsordningen och den kritiserade 
”omvända förmånsrättsordningen” 

I konkurs gäller som huvudregel den s.k. förmånsrättsordningen som utgör en 
prioritetsordning mellan borgenärer. Förmånsrättsordningen reglerar i vilken 
ordning borgenärer får betalt från en gäldenär som försatts i konkurs. När en 
gäldenär försätts i konkurs beror det ofta på att denne inte har tillräckligt kapital 
för att betala sina skulder. I konkursen är det därför av stor vikt att veta i vilken 
ordning gäldenärens skulder ska betalas. En skuld kan vara förenad med viss typ 
av förmånsrätt. Det finns både särskild förmånsrätt och allmän förmånsrätt.41 

Bestämmelser om förmånsrättsordningen återfinns i FRL och som huvudre-
gel ska skulder i konkurs betalas i följande ordning: 

i)   Massafordran,42 
ii)   Fordringar med särskild förmånsrätt, 
iii)   Fordringar med allmän förmånsrätt, och 
iv)   Oprioriterade fordringar. 

                                                   
39 SOU 2016:72 s. 107. 
40 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 222. 
41 För särskild se 3 a – 9 §§ FRL och för allmän se 10-14 §§ FRL. 
42 14 kap. 2 § KL. 
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Inom varje typ av förmånsrätt återfinns inbördes prioriteringsregler. Det finns 
även vissa undantag från ovan nämnda ordning.43 Som massafordran räknas en-
ligt 14 kap. 1 § KL konkurskostnader som exempelvis konkursförvaltarens ar-
vode. Exempel på en särskild förmånsrätt är företagshypotek i gäldenärens egen-
dom och en allmän förmånsrätt kan t.ex. vara en fordran på lön som en anställd 
har på gäldenärsföretaget. Oprioriterade fordringar är de som inte har förmåns-
rätt enligt FRL. Exempel på oprioriterade fordringar är leverantörsfordringar.  

I den s.k. konkursutdelningen anses aktieägarnas ha lägst prioritet då de i egen-
skap av riskkapitalister får betalt först efter de oprioriterade borgenärerna.44 Prin-
cipen om att aktieägarna har lägst prioritet grundar sig i uppfattningen att aktieä-
garnas investering i gäldenärsbolaget utgör riskkapital som ska prioriteras lägre 
än borgenärernas fordringar. Den som satsar pengar på ägande i ett bolag anses 
i regel göra detta med insikten att den investeringen är förknippad med viss risk 
som även innebär en möjlighet till hög avkastning. Investeraren ska därmed vara 
beredd på risken att förlora sin insats.45 

Att så är fallet framgår inte uttryckligen av varken FRL eller KL men lagarna 
underförstår att aktieägarnas anspråk på gäldenärsbolagets tillgångar är överspe-
lat. Anspråket anses ha övergått till borgenärerna i den stund bolaget blivit insol-
vent och det egna kapitalet i princip är utsläckt.46 Principen om att aktieägarna 
har lägst prioritet kommer dessutom till uttryck genom att styrelsens lojalitets-
plikt övergår från lojalitet mot ägarna till lojalitet mot borgenärerna när insol-
vensgränsen passerats.47 Styrelsen riskerar även att i egenskap av bolagsföreträ-
dare dra på sig olika former av ansvar för de fall de vid bolagets insolvens inte 
vidtar åtgärder för att få till stånd en uppgörelse i borgenärernas intresse. Aktieä-
garnas möjligheter att blockera styrelsens åtgärder gjorda i borgenärernas intresse 
är i de fallen små. Det är också utrymmet för aktieägarna att genom olika typer 
av avtal på ett bindande sätt få styrelsens agerande till förmån för aktieägarna 
istället för borgenärerna.48 

Sedan år 2016 gäller Resolutionslagen i Sverige. Lagen bygger på Resolutions-
direktivet som bland annat syftar till att motverka uppkomsten av ekonomiska 
kriser. Lagen innehåller bestämmelser om resolutionsförfaranden som är en mot-
svarighet till konkursförfarandet för banker och vissa andra finansiella företag.49 
Av Resolutionslagen framgår uttryckligen att prioritetsordningen enligt FRL ska 
gälla i en resolution. I 1 kap. 7 § Resolutionslagen stadgas det exempelvis att det 
innebär att aktieägare bär förluster först. I lagens förarbeten har det även lagts 

                                                   
43 Se t.ex. 9 och 14 §§ FRL. 
44 SOU 2010:2 s. 87. 
45 SOU 2010:2 s. 87. 
46 SOU 2010:2 s. 296. 
47 SOU 2010:2 s. 296. 
48 SOU 2010:2 s. 297. 
49 Se bland annat skäl 6 och artikel 1 Resolutionsdirektivet. 
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stor vikt vid att prioritetsordningen ska gälla i resolution och att ägarna ska bära 
förluster fullt ut innan någon av borgenärerna drabbas.50 

Förmånsrättsordningen enligt FRL gäller dock inte vid företagsrekonstruktion 
enligt FrekL. Den rent tekniska bakgrunden till detta är att rekonstruktionsförfa-
randet, till skillnad från en konkurs eller en resolution, inte är ett exekutivt förfa-
rande. Det innebär att gäldenärsbolaget i en rekonstruktion behåller rådigheten 
över sina tillgångar. Bolagets företrädare behåller sin ordinarie beslutanderätt en-
ligt ABL och gäldenärsbolagets aktieägare behåller sitt ägande.51 I konkurs och 
resolution däremot förlorar gäldenärsbolagets företrädare och ägare rådigheten 
över bolaget och bolaget förlorar rådigheten över sina tillgångar.52 

Prioritetsordningen i en företagsrekonstruktion har kommit att kallas för en 
”omvänd förmånsrättsordning” då det offentliga ackord som kan läggas fram 
enligt FrekL inte berör aktieägarnas eller gäldenärsbolagets egendomsinnehav.53 
Detta till skillnad från ett konkursförfarande eller en resolution där ägarna, som 
nämnts ovan, hade haft lägst prioritet. Genom det offentliga ackordet kan enbart 
de oprioriterade borgenärernas fordringsanspråk sättas ned i förhoppning om att 
det ska bidra till en framtida lönsamhet för gäldenärsbolaget och dess ägare. 

Denna ”omvända förmånsrättsordning” har kritiserats från flera håll och kri-
tiker menar bland annat att det inte är rimligt att ägarna inte omfattas av ackordet 
i en rekonstruktion då det ofta kan vara de som utgör en stor anledning till gäl-
denärbolagets ekonomiska trångmål.54 Den nuvarande lagstiftningen anses gynna 
gäldenärer i alltför hög grad och därmed vara missgynnande för borgenärer. Kri-
tiker menar även att nuvarande ordning uppmuntrar borgenärer att försätta bolag 
i konkurs istället för att använda sig av en rekonstruktion enligt FrekL.55 

Andra menar dock att den nuvarande ordningen minskar risken för ekono-
miskt misslyckande och leder till mer och bättre entreprenörskap. En lagstiftning 
som prioriterar gäldenärer anses även ha en positiv inverkan på satsningar i till-
växtorienterade och nyskapande entreprenörskap vilket betraktas vara en viktig 
förutsättning för ekonomisk tillväxt.56 

2.6   Utvärdering av lagstiftarens mål med FrekL och 
utredningar av intresse 

Som tidigare nämnts var det tyngst vägande skälet när företagsrekonstruktion 
infördes i Sverige den samhällsekonomiska och företagsekonomiska vinst som 

                                                   
50 Prop. 2015:16:5 s. 393. 
51 Se avsnitt 3.2 angående ordinarie beslutanderätt enligt ABL. 
52 SOU 2010:2 s. 298. 
53 SOU 2010:2 s. 299. 
54 Selander & Björnram, 2005, s. 58– 65. Jfr på liknande sätt Möller, 2005, s. 19, 23 f och 45. 
55 Lindskog, 2005, s. 26 och 29-31. 
56 SOU 2016:72 s. 84. 
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det anses innebära att företag kan rekonstrueras istället för att tvingas in i kon-
kurs. Föregångarna till FrekL kritiserades för att de var sparsamt använda bland 
annat på grund av det krångliga och formella förfarandena som lagarna innehöll. 
FrekL skulle öka användandet av det formella rekonstruktionsförfarandet och i 
förarbetena angavs det som mål att 500 rekonstruktionsärenden enligt lagen 
skulle genomföras per år.57 Statistik har dock visat att målet är långt ifrån uppnått. 
År 2014 genomfördes 194 företagsrekonstruktioner, vilket kan jämföras med an-
talet konkurser som uppgick till 7 158.58 Antalet rekonstruktioner har dock ökat 
markant sedan 2005 då enbart cirka 100 rekonstruktioner genomfördes.59 En av 
förklaringarna till detta förmodas vara den lagändring som skedde år 2005 då 
reglerna om lönegaranti började omfatta även företagsrekonstruktion och inte 
enbart konkurs. En annan förklaring kan vara den uppmärksammade företagsre-
konstruktionen av SAAB som fick stor massmedial uppmärksamhet. Även om 
intresset för företagsrekonstruktion har ökat stadigt sedan år 2005 är det en lång 
bit kvar till lagstiftarens mål på 500 rekonstruktioner per år. 

Vad gäller andelen lyckade företagsrekonstruktion tyder forskning på att de 
ökat under de senaste åren. En lyckad företagsrekonstruktion definieras i den 
aktuella forskningen som att en formell företagsrekonstruktion genomförts och 
att gäldenärsbolaget finns kvar i samma juridiska form två år efter avslutad re-
konstruktion. Mellan åren 1996-2000 lyckades 23 % av inledda rekonstruktioner. 
Motsvarande siffra för åren 2008-2010 är 26 %.60. Statistik visar att andelen lyck-
ade rekonstruktioner har fortsatt att öka, 2011 var det 61,5 %, 2012 var det 41 
%, 2013 var det 44 %, 2014 var det 51 % och 2015 48 % lyckade rekonstrukt-
ioner.61 Det kan emellertid ifrågasättas om statistiken från 2011-2015 är tillförlitlig 
då olika källor har skilda definitioner av en lyckad företagsrekonstruktion. Siff-
rorna avseende åren 2011-2015 har t.ex. utgått från att gäldenärsbolaget är fort-
satt aktivt ett år efter genomförd rekonstruktion. Detta till skillnad från siffrorna 
från 1996-2000 där utgångspunkten har varit att företaget ska varit aktivt två år 
efter genomförd rekonstruktion. Det har även ifrågasatts om en ökning av antalet 
företagsrekonstruktioner är något att sträva efter eller om lagstiftningen istället 
bör sträva efter att de rekonstruktioner som faktiskt blir av ska ha bästa möjliga 
förutsättningar att lyckas.62 

Den främsta kritik som framförts mot FrekL är bland annat att gäldenärsbo-
laget ansöker försent om rekonstruktion samt att borgenärer är rädda för höga 
kostnader eftersom det är vanligt med en misslyckad företagsrekonstruktion som 
sedan leder till att gäldenären försätts i konkurs. Kritiker menar även att frågan 
om ägandet behöver diskuteras. Nuvarande ordning innebär, enligt kritikerna, att 

                                                   
57 SOU 2010:2 s. 46. 
58 SOU 2016:72 s. 85. 
59 SOU 2010:2 s. 90. 
60 Jfr Persson & Karlsson-Tuula, 2017, s. 25 f. 
61 SOU 2016:72 s. 86. 
62 SOU 2010:2 s. 91. 
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riskkapitalet får kvarstå intakt trots att det vid en konkurs normalt saknar värde. 
Ägaren får dessutom kvarbli i verksamheten och rekonstruktionen blir därmed 
avhängig gäldenärens medverkan.63 Annan kritik som förts fram är att FrekL in-
nehåller få verktyg och att de till stora delar är begränsade till att minska den 
befintliga skuldsättningen. FrekL ger exempelvis inte någon möjlighet till att för-
ändra ett företags befintliga avtal eller ägarsituation med tvång. Förfarandet anses 
också vara kostsamt och tidskrävande.64 

Mot bakgrund av den massiva kritik som framförts mot FrekL har det bland 
annat genomförts två utredningar i syfte att ta fram förslag på ny lagstiftning för 
rekonstruktion av företag.65 Utredningarna har intagit olika perspektiv.66 Obero-
ende av de perspektiv som intagits så utmynnade båda utredningarna i slutsatsen 
att det finns ett stort behov av reform på området. FrekL har dock inte reforme-
rats trots att lagen inte uppnått de mål som ställdes upp vid dess tillkomst, den 
massiva kritik som framförts mot lagen samt de förslag på åtgärder som tagits 
fram. 

                                                   
63 SOU 2010:2 s. 73-74. 
64 SOU 2010:2 s. 73-75. 
65 Se SOU 2010:2 & SOU 2016:72. 
66 Dir. 2007:29 och Dir. 2015:10. 
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3   Perspektiv på rekonstruktionslagstiftning och 
föreslagna ändringar 

3.1   Inledning 
Det svenska rekonstruktionsförfarandet har som nämnts ovan fått motta en del 
kritik. Kritiken har även lett till att flera utredningar gjorts på området. Följande 
avsnitt kommer att redogöra för grunden för den kritik som riktats mot det 
svenska rekonstruktionsförfarandet. Avsnittet innehåller även en del av de för-
slag på ändringar i lagstiftningen som framförts i olika utredningar och i doktrin. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av de olika perspektiv som enligt doktrin 
bör beaktas i lagstiftningen avseende rekonstruktion av företag.67 Efter att de 
olika perspektiven beskrivits följer en redogörelse för viss ekonomisk forskning 
av intresse. Syftet med redogörelsen är att addera ytterligare en dimension som 
lagstiftaren har att ta hänsyn till vid utformningen av en ny lag. Därefter följer en 
kort redogörelse för vissa bolagsrättsliga bestämmelser som är av relevans för att 
förstå de förslag på bolagsåtgärder som lagts fram. Avsnittet avslutas med en 
redogörelse för olika bolagsåtgärder som har föreslagits i syfte att göra FrekL till 
ett mer effektivt verktyg för krisande företag. 

3.2   Perspektiv på rekonstruktionslagstiftning 

3.2.1   De olika perspektiven 
Vid överväganden kring hur rekonstruktionslagstiftning ska utformas är det av 
stor vikt att identifiera och formulera syftet med förfarandet. Det finns flera olika 
perspektiv att utforma rekonstruktionslagstiftning från och det kan vara så att 
dessa perspektiv ofta sammanfaller. Olika perspektiv och olika intressen kan även 
ställas mot varandra och en intresseavvägning måste då göras. Det är därför vik-
tigt att formulera dessa perspektiv och identifiera de intressenter som kan finnas 
för att sedan kunna ta välavvägda beslut vid utformningen av en rekonstruktions-
lagstiftning. Den vedertagna indelningen av perspektiv som ställts upp i doktrin68 
är: 

                                                   
67 Tuula, 2001, s. 39. 
68 Tuula, 2001, s. 39. 
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i)   samhällsinriktat-, 
ii)   gäldenärsintriktat-, samt 
iii)   borgenärsinriktat perspektiv.69  

3.2.2   Det samhällsinriktade perspektivet 
Det samhällsinriktade perspektivet beaktar det större samhällsekonomiska intres-
set och inte enbart de intressen som är direkt påverkade av en rekonstruktion. 
Samhällsekonomiska intressen som beaktas är bland andra företagsamhet, syssel-
sättning och fiskala intressen. Att rädda arbetstillfällena och företagsamheten är 
prioriterat enligt detta perspektiv. Det är svårt att hitta specifika bestämmelser i 
FrekL som på ett tydligt sätt är motiverade utifrån ett samhällsinriktat perspektiv. 
Att staten tillhandahåller ett välfungerande förfarande för rekonstruktion av fö-
retag för att på så vis hålla nere antalet konkurser är dock starkt motiverat utifrån 
ett samhällsinriktat perspektiv.70 Ett effektivt förfarande för att hjälpa företag i 
en tillfällig ekonomisk kris för att de sedan ska kunna bidra till tillväxt kan leda 
till en rad olika positiva samhällsekonomiska effekter.71 

3.2.3   Det gäldenärsinriktade perspektivet 
Bestämmelser ses som positiva ur ett gäldenärsinriktat perspektiv när de anses 
uppmuntra gäldenären att i ett tidigt skede inleda ett rekonstruktionsförfarande.72 
Som gäldenärsinriktad ses även reglering som gör det enklare för gäldenärsbola-
get att driva verksamheten vidare samt bestämmelser som ger borgenärerna inci-
tament till att medverka i rekonstruktionen så som att de garanteras en viss lägsta 
utdelningsprocent i ett offentligt ackord. Även det faktum att hela rekonstrukt-
ionsprocessen bygger på gäldenärens frivilliga deltagande anses vara reglering 
som tillkommit utifrån ett gäldenärsinriktat perspektiv. Att rekonstruktionsförfa-
randet bygger på gäldenärens frivilliga medverkan uttrycks bland annat genom 
att ett förfarande inte kan inledas utan gäldenärens samtycke.73 

3.2.4   Det borgenärsinriktade perspektivet 
Det borgenärsinriktade perspektivet innebär att lagstiftningen fokuserar på det 
exekutiva förfaranden samt att betalning på lika villkor ska ske till borgenärerna. 
En sådan lagstiftning bygger på rättvise- och likhetsprincipen. Exempel på bor-
genärsinriktad reglering är rekonstruktörens skyldighet att, innan åtgärder vidtas 

                                                   
69 SOU 2010:2 s. 76. 
70 Mellqvist, 2001, s. 60. 
71 Se bland annat SOU 2010:2 s. 464 och Jfr Persson & Karlsson-Tuula, 2017, s. 33. 
72 SOU 2010:2 s. 77. 
73 2 kap. 6 § FrekL. 
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bedöma risken för att borgenärers ställning i en rekonstruktion försvagas.74 Yt-
terligare exempel på borgenärsinriktad reglering är bestämmelsen om borgenärs-
sammanträde samt skyldigheten för rekonstruktören att samråda med borgenärs-
kommittén i väsentliga frågor.75 Trots att FrekL innehåller flera bestämmelser 
som anses vara borgenärsinriktade ses lagen av många som övervägande gälde-
närsinriktad.76 Denna slutsats dras utifrån det faktum att lagens primära syfte är 
att möjliggöra för gäldenären att fortsatt driva sin verksamhet trots betalnings-
svårigheter. Till detta kommer att gäldenären bibehåller sin faktiska och rättsliga 
rådighet över verksamheten samt att ägandet förblir intakt. Det sagda utgör de 
största skillnaderna mellan FrekL och KL. 

Att på ett entydigt sätt definiera borgenärsintresset synes dock vara en mycket 
svår uppgift. Detta då det inte finns en typ av borgenär. Många av dagens bolag 
har exempelvis inte enbart använt sig av en klassisk bankfinansiering. Ett ökat 
antal bolag finansierar sig idag även genom att ge ut obligationslån. Många av de 
obligationerna som bolag emitterar bjuds sedan ut till privatpersoner som söker 
relativt säkra investeringar i brist på sparränta hos bankerna. Det har lett till att 
obligationsmarknaden vuxit sig stor i Sverige och många privatpersoner har idag 
en betydande andel företagsobligationer i sina investeringsportföljer.77 Det sagda 
innebär att det i begreppet borgenärer numera ryms allt från de stora affärsban-
kerna till små privata sparare. I detta ligger att det blir mycket svårt att se på 
borgenärer som en homogen grupp med samma intressen, förutsättningar och 
skyddsvärde. 

3.2.5   Kritik mot indelning av olika perspektiv 
Den ovan nämnda indelningen av olika perspektiv och intressen har fått utstå 
kritik.78 Kritiker menar att lagstiftaren inte ska betona något av de nämnda per-
spektiven utan istället ska tillhandahålla lagstiftning där hänsyn tagits till samtliga 
perspektiv. Vidare ska perspektiven ha vägts mot varandra och i det enskilda fal-
let ska ställning tas till en specifik inriktning. Det har även anförts att det som är 
bra för gäldenären inte per automatik behöver vara dåligt för borgenärerna. Sig-
nifikativt för en rekonstruktion är enligt kritiker istället att det långsiktiga kollek-
tiva borgenärsintresset ska gynnas. Det största problemet i både rekonstruktions- 
och obeståndsförfaranden har istället ansetts vara avvägningen mellan olika bor-
genärers intressen. Mot bakgrund av detta har det i debatten lyfts fram att fokus 
inte bör ligga på en intresseavvägning mellan olika perspektiv utan enbart på en 
enda sak, att borgenärerna ska få betalt.79 

                                                   
74 Jfr Persson & Karlsson-Tuula, 2017, s. 29. 
75 Se 2 kap. 16 FrekL. 
76 SOU 2010 s. 77. 
77 Ackordscentralen, 2019. 
78 Mellqvist, 2001, s. 58. 
79 Mellqvist, 2001, s. 59. 
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3.3   Ekonomisk forskning avseende rekonstruktions- och 
insolvenslagstiftning 

Ekonomiska forskare har studerat sambandet mellan entreprenörskap och re-
konstruktions- och insolvenslagstiftning. Forskningen visar att det finns flera 
olika faktorer som påverkar viljan att starta företag. Det är inte enbart tillgång till 
kapital och efterfrågan på tjänster och produkter som utgör viktiga faktorer. 
Forskningen visar även att lagstiftningens utformning och beaktandet av gälde-
närsintresset är viktiga delar.80 Exempelvis har förändringar i lagstiftningen avse-
ende gränsen för insolvens visat sig ha en stark påverkan på antalet personer som 
väljer att bli entreprenörer. 

En annan faktor som påverkar viljan att starta företag är rädslan för att miss-
lyckas. I Sverige uppger 37 % att rädslan för att misslyckas hindrar dem från att 
starta eget företag. Motsvarande siffra för de största EU-länderna är några pro-
centenheter högre (40 %) och för USA några procentenheter lägre (35 %).81 I en 
undersökning från 2015 studerades relationen mellan olika aspekter av insolvens-
lagstiftningen.82 Undersökningen visar att en gäldenärsinriktad lagstiftning som 
tillhandahåller korta och effektiva konkursförfaranden och där personer ges möj-
lighet att snabbt få komma tillbaka och starta nya företag uppmuntrar tillväxtori-
enterad och innovativt entreprenörskap. Resultatet får även stöd från en studie 
som genomfördes i Japan där sambandet mellan en insolvensrättslig reform och 
en viss typ av entreprenörskap studerades. Forskningen från Japan visar att en 
gäldenärsinriktat lagstiftningen resulterar i en ökad vilja att starta företag.83 

En bakomliggande faktor till rädslan att misslyckad med sitt företagande är 
kulturella faktorer som leder till ett stigmatiserande av personer som misslyckas.84 
Exempel på stigmatiserande aktioner avseende en konkurs är att andra undviker 
att göra affärer med personer i ledningen för ett företag som försatts i konkurs. 
Andra negativa följder som kan drabba en individ som haft en ledande position 
i ett företag som försatts i konkurs är att de kan anses som icke lämpliga att sitta 
i ledande positioner i finansiella företag.85 Forskning visar även att många inte vill 
investera i företag som har en person i ledande ställning som tidigare drivit ett 
företag som försatts i konkurs. En effekt av samhällets negativa syn på ekono-
miskt misslyckande är enligt forskning att många företag väntar för länge med att 
offentliggöra sina ekonomiska bekymmer. Detta anses i sin tur försämra möjlig-
heterna till en lyckad rekonstruktion av verksamheten vilket leder till ett ökat 
antal konkurser.86 

                                                   
80 Entreprenörskapsforum, 2015, s. 38. 
81 Entreprenörskapsforum, 2019, s. 66. 
82 Tillväxtanalys, 2015. 
83 Eberhart m.fl., 2018, s. 3. 
84 SOU 2016:72 s. 83. 
85 Se t.ex. FFFS 2009:3, Bilaga 2, fråga 9. B. 
86 SOU 2016:72 s. 84. 
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En lagstiftning som är alltför inriktad på att reducera risken för ekonomiskt 
misslyckande bland företagare har dock kritiserats då den anses ha viss negativ 
inverkan på entreprenörsklimatet.87 Det har argumenterats för att sådan lagstift-
ning kan leda till ett ökat risktagande bland företagare och skapa lägre incitament 
för gäldenärer att betala tillbaka sina skulder. Detta leder i förlängningen till att 
bolags möjlighet att erhålla krediter försämras. En balans mellan reducering av 
risken för ekonomiskt misslyckande och möjligheten för borgenärer att få sina 
skulder återbetalda har därför förespråkats.88 

3.4   Beslutanderätt och finansieringsformer enligt ABL 

3.4.1   Beslut av bolagsstämma, styrelse och VD 
Regler avseende svenska aktiebolag återfinns i ABL. Enligt 7 kap. 1 § ABL ska 
aktieägarna besluta i bolagets angelägenheter och denna rätt utövas vid bolags-
stämman. Angelägenheter som bolagsstämman ska fatta beslut om är exempelvis 
att utse styrelsen (8 kap. 8 § ABL). Den utsedda styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 
4 § ABL för bolagets organisation samt förvaltningen av bolagets intressen. I 
detta ligger bland annat att se till att organisation av medelsförvaltningen och 
bokföringen innehåller en adekvat och betryggande kontroll. En av styrelsens 
främsta uppgifter är att upprätta kvalitetssäkrande rutiner och funktioner. Det 
ligger även inom styrelsens ansvarsområde att löpande bedöma bolagets ekono-
miska situation samt att vid behov utse en VD. Om en VD utses har denne till 
uppgift att hantera den löpande förvaltningen. Till den löpande förvaltningen hör 
alla åtgärder som inte anses vara av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse 
med hänsyn till omfattningen av bolagets verksamhet.89 Hur VD:s behörighet 
och befogenhet förhåller sig till styrelsens och vad som ingår i den löpande för-
valtningen kan vara svårt att avgöra och den bedömningen beror till stor del på 
ett bolags storlek och beskaffenhet. Gemensamt för både styrelse och VD är 
emellertid att de har en lojalitetsplikt mot bolaget och dess aktieägare.90 Lojali-
tetsplikten innebär bland annat att VD och styrelse alltid ska prioritera bolagets 
vinstintresse och intressen i övrigt. 

3.4.2   Finansieringsmöjligheter inom ramen för ABL 
Enligt ABL kan ett bolags befintliga aktiekapital ökas på fyra olika sätt. En ökning 
av aktiekapitalet kan ske genom fondemission, nyemission av aktier, emission av 

                                                   
87 Falkenhall & Wennberg, 2010, s. 55 f. 
88 SOU 2016:72 s. 85. 
89 Prop. 2004/05:85 s. 310. 
90 Se bland annat 8 kap. 23 och 41 §§ ABL. 
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teckningsoptioner samt emission av konvertibla skuldebrev.91 Regler avseende 
fondemission återfinns i 12 kap. ABL. En fondemission kännetecknas av att ök-
ningen av aktiekapitalet sker utan tillskott från nya eller befintliga aktieägare. Ak-
tiekapitalet ökas istället genom att bolagets anläggningstillgångar skrivs upp eller 
att det sker en överföring från posten eget kapital i balansräkningen. Det går att 
genomföra en fondemission med eller utan utgivandet av nya aktier men det van-
ligaste är att nya aktier inte ges ut. Värdet av befintliga aktier skrivs då upp till ett 
belopp som motsvarar ökningen av aktiekapitalet.  

De tre sistnämnda sätten att öka aktiekapitalet kännetecknas av att ökningen 
sker genom tillskott från nya eller befintliga aktieägare. Vid nyemission ger bola-
get ut nya aktier och erhåller betalning för dessa, som sedan helt eller delvis till-
förs aktiekapitalet (se 13 kap. ABL). Emission av teckningsoptioner regleras i 14 
kap. ABL. När ett bolaget emitterar teckningsoptioner ges skuldförbindelser ut 
till vilka optioner att teckna aktier i bolaget är knutna. Aktiekapitalet ökas då ge-
nom att den som innehar teckningsoptionen utnyttjar sin rätt att teckna aktier. 
Det sista sättet för ett företag att öka sitt aktiekapital på är emission av konver-
tibla skuldebrev och regler om detta återfinns i 15 kap. ABL. Det innebär att 
bolaget ger ut skuldebrev där det följer en rätt för innehavaren att konvertera 
skuldförbindelsen mot aktier. Vid konverteringen överförs bolagets skuld till ak-
tiekapital. 

Som huvudregel ska enligt 11 kap. 2 § ABL alla typer av emissionsbeslut fattas 
av bolagsstämman. Under vissa förutsättningar kan dock styrelsen besluta om 
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Sty-
relsen ska då ha fått ett bemyndigande i förväg alternativt ett godkännande i ef-
terhand från bolagsstämman. Avseende fondemission är det enbart bolagsstäm-
man som har beslutanderätt. 

Utöver dessa sätt att öka ett bolags aktiekapital ges det i ABL även möjlighet 
till andra finansieringsformer. Några av dessa är vinstandelslån och kapitalandel-
slån som fungerar som en sorts hybridform mellan aktie och skuld.92 Vinstandel-
slån är ett lån där räntan helt eller delvis är beroende av bolagets vinst eller utdel-
ning till bolagets aktieägare. För kapitalandelslån är det kapitalbelopp som ska 
återbetalas beroende av ett bolags framtida finansiella ställning vilket innebär att 
varken förfallotidpunkten eller återbetalningsbeloppet på förhand är fastställda.93 
Det gör att långivarens ställning blir mycket osäker. Mot bakgrund av detta var 
kapitalandelslån förbjudna fram till ikraftträdandet av nuvarande ABL år 2005. 
Förbudet motiverades bland annat med att långivaren vid ett kapitalandelslån 
faktiskt intar samma ställning som en aktieägare men utan att kunna åberopa de 
rättigheter som aktieägare har. En sådan långivare får t.ex. inte rösta på bolags-
stämman och saknar därmed möjlighet att ingripa mot icke önskvärda stämmo-
beslut. Mot bakgrund av detta ansågs långivaren i ett kapitalandelslån ges en 

                                                   
91 11 kap. 1 § ABL och Prop. 2004/05:85 s. 331. 
92 Prop. 2004/05:85 s. 368. 
93 Prop. 1975:103 s. 221. 
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alltför osäker ställning vilket gjorde att den typen av lån förbjöds. Men som 
nämnts ovan är numera kapitalandelslån återigen ett tillåtet sätt för bolag att fi-
nansiera sig på. Beslut om vinstandelslån och kapitalandelslån fattas som huvud-
regel av bolagsstämman men kan likt vissa emissionsbeslut även fattas av styrel-
sen efter ett bemyndigande från stämman (11 kap. 11 § ABL). 

3.5   Tvingande bolagsåtgärder i rekonstruktionsplanen 

3.5.1   Förändring av gäldenärsbolagets ledning och bolagsordning 
För att driva igenom de bolagsåtgärder som kommer att redogöras för nedan 
krävs det att de är förenliga med bolagsordningen och att de beslutas av bolags-
stämman.94 För att kunna genomföra nödvändiga bolagsändringar utan att bola-
gets ägare på ett otillbörligt sätt kan hindra genomdrivandet av ändringarna har 
det föreslagits att det genom rekonstruktionsplanen ska gå att genomföra föränd-
ring i gäldenärsbolagets bolagsordning. En sådan möjlighet skulle utgöra ett av-
steg från ABL. För att ett undantag av den typen ska kunna användas måste dock 
vissa förutsättningar vara uppfyllda enligt förslaget. Rekonstruktionsförslaget ska 
då innehålla ett ackordsförslag och det ska även vara sannolikt att de befintliga 
aktierna skulle sakna värde efter en realisation av bolagets tillgångar.95  

Det har även diskuterats huruvida det genom en särskild åtgärd i rekonstrukt-
ionsplanen ska gå att byta ut gäldenärsbolagets styrelse och verkställande direk-
tör.96 Bakgrunden till diskussionen är att brister i ledningens kompetens och 
lämplighet ofta lagts fram som hinder mot att driva igenom och finansiera rekon-
struktioner. Ett bolags styrelse utses och entledigas av bolagsstämman.97 I de fall 
en majoritetsägare medverkar till att vidta åtgärder i en rekonstruktion bör det 
inte heller vara problematiskt för ägaren att genomdriva förändringar i gäldenärs-
bolagets ledning då ägaren kontrollerar rösterna på stämman. Motsätter sig äga-
ren de föreslagna åtgärderna i rekonstruktionsplanen så blir utnämnandet av en 
ny styrelse desto svårare. Det har därför föreslagits att det genom rekonstrukt-
ionsplanen ska gå att genomdriva tvingande ägarförändringar.98 Om en ändring 
av ägandet genomförs kan den nya ägaren ta beslut om de ändringar i styrelsen 
som denne anser behövs. 

Avseende en VD är denne anställd av bolaget och utses i enlighet med 8 kap. 
27 § ABL av bolagets styrelse. Aktualiseras ett byte av VD i en rekonstruktion är 
det bolagets styrelse som har beslutsmakten. En rekonstruktör har enligt FrekL 

                                                   
94 Se bland annat 11 kap. 2 § och 20 kap. 4 ABL. 
95 SOU 2010:2 s. 316-317, se även Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law, 2016, s. 
60. 
96 SOU 2010:2 s. 315. 
97 8 kap. 8 § ABL. 
98 SOU 2010:2 s. 315. 
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inte befogenhet att sätta sig över styrelsen och byta VD.99 Införandet av tving-
ande ägarförändringar där den nya ägaren utser en ny styrelse har även framförts 
som en lösning på eventuella problem avseende VD. Den nya styrelsen skulle då 
i sin tur utse en ny VD.  

Ändringar av ledningen i ett bolag har ansetts kunna göras med hjälp av att 
genom rekonstruktionsplanen bland annat genomföra ägarförändringar utan bo-
lagsstämmans godkännande. Mot bakgrund av detta har det ansetts att byte av 
ledningen inte har behövt tas upp som särskilda genomdrivbara åtgärder.100 Det 
är istället möjligheten att i rekonstruktionsplanen föreslå åtgärder som kan drivas 
igenom utan hänsyn till gäldenärsbolagets bolagsordning som har ansetts vara av 
störst vikt. 

I en senare utredning som gjorts på området har det framförts kritik mot möj-
ligheten till en förändring av hanteringen av aktiekapitalet inom en rekonstrukt-
ion.101 Kritiken består i att införandet av tvingande ägarförändringar är mycket 
långtgående och skulle eventuellt kunna utgöra en inskränkning av egendoms-
skyddet som återfinns i RF och EKMR.102 Regeringen har även i kommittédirek-
tivet avseende implementation av Förinsolvensdirektivet uttryckt att: 

”De flesta ägare till bolag vill åstadkomma en förvaltning av verksamheten som är 
långsiktigt ekonomiskt hållbar. Det utesluter dock inte att ägare och t.ex. borgenä-
rer kan ha motstående intressen. I sådana situationer uppstår en fråga om vilket 
intresse som ska prioriteras. Samtidigt som t.ex. borgenärers intressen ska få ge-
nomslag när en rekonstruktion genomförs är det viktigt att värna ägarnas legitima 
anspråk på att påverka hur bolagets angelägenheter sköts. Utredaren ska belysa de 
associationsrättsliga frågor som kan uppkomma och särskilt beakta de intressen 
som gör sig gällande i det aktuella situationerna. Utgångspunkten bör vara att de 
intresseavvägningar som görs i svensk associationsrätt mellan olika aktörer inte 
rubbas i onödan.”103 
 
 Ett mindre ingripande alternativ än tvingande ägarförändringar som förts 

fram i utredningar är att möjliggöra för rekonstruktören att ta över ledningen av 
gäldenärsbolaget i de fall bolaget hindrar en framgångsrik rekonstruktion.104 

3.5.2   Förändring av gäldenärsbolagets kapitalstruktur, däribland 
möjlighet till debt-for-equity swaps 

Att i en rekonstruktionsplan möjliggöra genomdrivandet av ändringar i gälde-
närsbolagets ägande och kapitalstruktur har ansetts nödvändigt i syfte att 

                                                   
99 Jmf konkursförvaltarens befogenheter enligt KL. 
100 SOU 2010:2 s. 315. 
101 SOU 2016:72 s. 231. 
102 Mer om det nedan. 
103 Dir. 2019:60 s. 10. 
104 SOU 2016:72 s. 232. 
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effektivisera en företagsrekonstruktion.105 De ändringar i kapitalstrukturen som 
åsyftas är samtliga tillgängliga metoder för kapitalanskaffning inom ramen för 
ABL, dvs. nyemission av aktier, upptagande av vinstandelslån och kapitalandel-
slån samt emission av teckningsoptioner och konvertibler. Dessa finansierings-
former kräver i regel, som nämnts ovan, ett godkännande från bolagsstämman. 
Det innebär att för att en rekonstruktionsplan med sådant innehåll ska kunna 
fastställas utan bolagsstämmans godkännande måste det i rekonstruktionslagstift-
ningen införas undantag från bolagsrätten. En nyemission bör då kunna genom-
föras som kvittningsemission, kontantemission eller apportemission. Det skulle 
öppna upp för att borgenärer kan avstå från hela eller delar av sin fordran i utbyte 
mot aktier, en s.k. debt-for-equity swap.106 

En debt-for-equity swap innebär en konvertering av ett aktiebolags skuld till 
aktier. Den borgenär vars skuld konverteras byter ställning till ägare. Vid konver-
teringen reduceras på så vis bolagets skuldnivå samtidigt som det egna kapitalet 
blir större. Detta innebär att bolagets finansiella ställning förbättras.107 En sådan 
swap kan illustreras i följande exempel: 

Bolaget A har 200 000 i skuld som de inte kan betala. Bolaget A erbjuder sina 
borgenärer att få ta över 100 % av ägandet i Bolaget A i utbyte mot att de skriver 
av 25 % (50 000) av skulden. Detta utgör en debt-for-equity swap där Bolaget A 
har bytt ut en del av sin skuld mot aktieägarskap i bolaget. Swapen innebär för 
Bolaget A att det nu har ett positivt eget kapital och därmed en bättre finansiell 
ställning än tidigare. Swapen innebär även att ägarstrukturen i Bolaget A föränd-
rats genom att de gamla ägarna fått överge sitt ägande för att lämna plats åt de 
nya ägarna som tidigare var borgenärer. Se figur 1 nedan. 
  

                                                   
105 SOU 2010:2 s. 316. 
106 SOU 2010:2 s. 316. 
107 Prop. 2015/16:5 s. 343. 
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Figur 1 – konvertering av skuld till eget kapital. 
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Det bör noteras att en sådan konvertering som beskrivits ovan inte behöver 
innebära att ägarnas aktier försvinner helt. Enbart de situationer där aktierna be-
döms sakna värde och ägarna inte vill tillskjuta ytterligare medel resulterar i att 
befintliga ägare försvinner. Emellertid kan det vara så att det egna kapitalet inte 
är helt förbrukat och att det endast krävs ett tillskjutande av nya medel för att 
gäldenärsbolaget ska undvika ett konkursförfarande. I sådana situationer kan en 
swap göras som en nyemission där de befintliga aktierna späds ut genom att bor-
genärerna ges möjlighet att konvertera delar av sina skulder till aktier i gäldenärs-
bolaget. 

Utifrån ett borgenärsperspektiv kan en debt-for-equity swap vara attraktiv då 
borgenären erbjuds en möjlighet att få ta del av framtida avkastning på sin inve-
stering som kan vara större än den utdelning borgenären skulle ha fått för sin 
fordran i en konkurs.108 Exempelvis kan en borgenär med en icke säkerställd ford-
ran, som troligtvis kommer att få en liten utdelning i en konkurs, tycka att en 
swap till aktier är ett bättre alternativ. Den uppenbara positiva sidan med att in-
neha aktier istället för en fordran är den potentiellt obegränsade vinst som är 
förknippad med ett aktieinnehav. Denna aspekt i kombination med borgenärens 
oprioriterade ställning i en konkurs gör således att debt-for-equity swaps är van-
ligt förekommande i de rättsordningar som tillåter dem.109 

Ur ett aktieägarperspektiv är dock fördelarna med en debt-for-equity swap få 
då det kan innebära att det befintliga ägandet i bolaget antingen späds ut eller 
försvinner helt. Som nämnts ovan har kritiker till en sådan möjlighet även fram-
fört att det kan strida mot egendomsskyddet i RF och EKMR. Kritikerna menar 
vidare att de föreslagna åtgärdernas reella ekonomiska effekt blir att aktieägarna 
tvingas att avstå från hela eller delar av sina aktieinnehav utan att det tillgodoser 
angelägna allmänna intressen.110  

Egendomsskyddet kontra konvertering av skuld diskuterades i samband med 
införandet av Resolutionslagen i Sverige. Regeringen förde då fram att bland an-
nat konvertering av skuld till aktier i bolag som omfattas av Resolutionslagen 
även ska kunna ske utanför resolution. Regeringen argumenterade på följande 
sätt i förarbetena till Resolutionslagen: 

”Om en innehavare av relevanta kapitalinstrument överklagar beslutet att skriva 
ned eller konvertera kapitalinstrumenten utanför resolution och åberopar att be-
slutet står i strid med egendomsskyddet synes dock domstolen, vid sin prövning 
av vad som är en rättmätig ersättning för ingreppet, inte ha annat att jämföra med 
än vad som hypotetiskt sett hade blivit utfallet för den aktuella borgenären i kon-
kurs eller likvidation. Att företaget eller koncernen inte längre är livskraftig innebär 
ju att den eller det fallerar (eller sannolikt kommer att fallera) och att inga alterna-
tiva åtgärder förutom nedskrivning och konvertering av kapitalinstrument kan för-
hindra ett sådant fallissemang (artikel 59.4). Om inte det allmänna intresset av att 
försätta företaget eller koncernen i resolution också är uppfyllt, är alltså det enda 

                                                   
108 Payne, 2014, s. 245. 
109 Payne, 2014, s. 189. 
110 Se 2 kap. 15 § RF. 



  37 
 
 
 

alternativet till nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument kon-
kurs eller likvidation.”111 

 
Det kan vara så att exempelvis banker inte kan eller vill gå in som ägare i ett 

gäldenärsbolag.112 För att bankerna ändå ska få möjlighet att ta del av framtida 
vinster i bolaget har det föreslagits att de kan tillåtas konvertera sin skuld till ett 
vinstandelslån, kapitallån eller en konvertibel. Dessa instrument utgör hybridfor-
mer av eget kapital och lån.113 Vad gäller befintliga aktieägares företrädesrätt av-
seende nya aktier, konvertibler, och teckningsoptioner vid olika emissioner har 
det föreslagits att ABL:s vanliga regler ska tillämpas. Om befintliga ägare kan och 
vill gå in med ytterligare kapital vid en nyemission har det inte ansetts som ett 
problem. 

                                                   
111 Prop. 2015/16:5 s. 339. 
112 SOU 2010:2 s. 316. 
113 SOU 2010:2 s. 316. 



  38 
 
 
 

4   Internationell utblick: rekonstruktion av 
företag i andra länder 

4.1   Inledning 
Följande kapitel innehåller en komparativ utblick över hur andra länder har valt 
att konstruera sina regler avseende rekonstruktion av företag. Även Förinsol-
vensdirektivet, som utgör EU-rätt, beskrivs i kapitlet eftersom det i stora delar 
har inspirerats av amerikansk och engelsk rätt114. För att förstå bakgrunden till 
den internationella insolvens- och rekonstruktionslagstiftningen inleds avsnittet 
med en kort historisk bakgrund. Eftersom amerikansk rätt har haft ett stort in-
flytande på både svensk och europeisk insolvensrätt presenteras det amerikanska 
rättsläget först. Därefter behandlas gällande rätt i England och Singapore. Även 
Singapores reglering av rekonstruktion av företag har inspirerats av amerikansk 
och engelsk rätt i landets strävan mot att etablera sig som ett internationellt cent-
rum för omstrukturering.115 Avsnittet avslutas med en redogörelse över de delar 
av Förinsolvensdirektivet som är relevanta för denna framställning. 

4.2   Historisk bakgrund till rekonstruktions- och 
konkurslagstiftning i västvärlden 

Under 1800- och 1900-talen hade ekonomiska omvandlingar, kulturella föränd-
ringar och allmänna institutionella ändringar en enorm inverkan på strukturen 
och arbetet kring insolvenslagstiftning, rekonstruktionsförfaranden och verkstäl-
lighetsmekanismer runtom i världen. Länder i väst bevittnade industrialiseringen 
och med den en ny syn på företagets äganderätt och kontroll men även en atti-
tydförändring gentemot skulder. I denna föränderliga miljö framstod gammal in-
solvenslagstiftning, utformad för att hantera förindustriella ekonomier och rela-
tivt outvecklade kreditmarknader, som otillräcklig.116 

Mot bakgrund av det genomfördes under mitten av 1800-talet, och ännu tidi-
gare i Storbritannien, en process av reformering och förändring av insolvenslag-
stiftningen. Trots likheter i bakgrunden till omvandlingen av lagstiftningen i olika 

                                                   
114 Mennens, 2019.  
115 Martínez, 2019.  
116 Gratzer & Stiefel, 2008, s. 263. 
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länder kom bland andra England och USA att utveckla vitt skilda insolvensregel-
verk. Två viktiga dimensioner av lagstiftningen, maktbalansen mellan gäldenärer 
och borgenärer samt attityden till likvidation eller fortsatt drift, tog således olika 
former i olika länder.117 

4.3   Rekonstruktion av företag i USA 
Den amerikanska motsvarigheten till FrekL är kapitel 11 i BC från år 1978. BC 
har inspirerat insolvensrättsliga reformer över hela världen, inte minst den reform 
som skedde i Sverige på 1990-talet.118 Det amerikanska förfarandet inleds med en 
ansökan från gäldenären alternativt en eller flera borgenärer. Ansökan kan leda 
till antingen konkurs (”liquidation”) enligt kapitel 7 eller rekonstruktion (”reor-
ganization”) enligt kapitel 11. När ansökan kommer in till de amerikanska dom-
stolar som hanterar samtliga insolvensförfaranden (”United States Bankruptcy 
Court”) gör domstolen en bedömning av vilket förfarande som är mest lämpligt 
för det aktuella bolaget. Denna bedömning grundar sig främst på vilket värde 
som är högst, bolagets värde i fortsatt drift (”going concern”) eller dess realisat-
ionsvärde (s.k. slaktvärde). Anses värdet i fortsatt drift vara högre blir det ett 
förfarande enligt kapitel 11 och är slaktvärdet högre så blir det ett förfarande 
enligt kapitel 7 (se figur 2 nedan). I USA återfinns således ett samlat insolvens-
förfarande där en och samma ansökan kan leda till olika saker. Införandet av en 
liknande ordning i Sverige har föreslagits men än så länge tillämpar vi skilda för-
faranden.119 
 
Figur 2 – En ansökan kan leda till två olika förfaranden. 
 
 
 
 
 
 
 

Både kapitel 7 och 11 utgår från principen om absolut prioritet. Principen 
innebär att alla med anspråk på gäldenärsbolaget rangordnas i en prioritetsord-
ning där aktieägarna har lägst prioritet. Denna ordning liknar den svenska för-
månsrättsordningen. I förfaranden enligt kapitel 11 finns det sällan något värde 
på bolaget om samtliga skulder räknas av mot gäldenärsbolagets tillgångar. Det 
innebär att det aktieinnehav som fanns när gäldenärsbolaget gick in i förfarandet 
försvinner och att nya ägare till bolaget blir en eller flera borgenärer alternativt 

                                                   
117 Gratzer & Stiefel, 2008, s. 264. 
118 Tuula, 2001, s. 40. 
119 Jmf. SOU 2010:2 & SOU 2016:72. 
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någon annan som tillfört bolaget nytt riskkapital.120 Bytet av ägare till gäldenär-
bolagets borgenärer möjliggörs genom att kapitel 11 tillåter bindande konverte-
ring av skuld till aktier (”dept-for-equity swap”). Det är även möjligt att genom-
föra nyemissioner och annan typ av kapitalanskaffning inom ramen för en rekon-
struktion enligt kapitel 11.  

För att möjliggöra en sådan ordning som nu beskrivits har amerikanerna ett 
omfattande regelverk som reglerar hela rekonstruktionsprocessen från ansökan 
till avslutad rekonstruktion. Enligt kapitel 11 ska en rekonstruktionsplan läggas 
fram en tid efter att ansökan lämnats in och gäldenären beviljats rekonstruktion. 
Rekonstruktionsplanen kan läggas fram av flera olika intressenter, bland annat av 
borgenärer, gäldenären, en aktieägarkommitté eller en enskild aktieägare. Gälde-
nären ges dock företräde till att lägga fram en rekonstruktionsplan under en be-
stämd tid från det att ansökan lämnades in. Rekonstruktionsplanen ska ha ett 
visst innehåll. Den ska innehålla bolagsåtgärder som: 

i)   Överlåtelse av hela eller delar av gäldenärbolagets egendom till ett eller 
flera nya eller befintliga bolag, 

ii)   Konsolidering eller fusion av gäldenären med andra bolag 
iii)   Nyemission av aktier i gäldenärsbolaget, och 
iv)   Ändring av gäldenärens bolagsordning om behövligt. 

Enligt kapitel 11 delas borgenärerna in i olika klasser beroende på vilken typ 
av fordran de innehar. Kapitlet innehåller även regler för när en rekonstruktions-
plan ska anses antagen. Det rör sig om majoritetsregler liknande de regler som 
finns i Sverige för offentligt ackord enligt FrekL. Reglerna kräver att det finns en 
viss majoritet i varje enskild klass av borgenärer. En rekonstruktionsplan kan en-
ligt kapitel 11, till skillnad från FrekL, fastställas av rätten och bli bindande trots 
att majoritetsreglerna för varje klass inte är uppfyllda (klassöverskridande tvångs-
ackord (”cram-down”)). Planen och dess innehåll blir då bindande i förhållande 
till i princip samtliga intressenter med anspråk på gäldenärsbolaget, inklusive bo-
lagets ägare. Ett beslut om klassöverskridande tvångsackord föregås av ett test 
som innebär att rekonstruktionsplanens behandling av de som motsatt sig planen 
ställs i förhållande till deras antagna utfall eller ställning vid en konkurs enligt 
kapitel 7. Planen ska även vara rättvis (”fair and equitable”) mot de som föreslås 
få sin rätt inskränkt och den får inte diskriminera någon av dem som röstat mot 
planen. Med svensk terminologi innebär det i princip att rekonstruktionsplanen 
ska iaktta förmånsrättsordningen. 

Enligt huvudregeln fastställs planen av rätten så länge den erbjuder aktieä-
garna utdelning motsvarande värdet på aktierna. Bedöms aktierna vara värdelösa 
vid en konkurs enligt ett förfarande i enlighet kapitel 7 betraktas de även sakna 
värde i rekonstruktionen. I det fallet kan domstolen fastställa rekonstruktionspla-
nen utan samtycke från aktieägarna (§ 1129 b BC). Detta ger uttryck för principen 
om absolut prioritet. 

                                                   
120 DePamphilis, 2019, s. 472. 
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När rätten fastställer rekonstruktionsplanen är dess innehåll bindande för 
varje subjekt som emitterar värdepapper enligt planen, för gäldenären och för 
varje borgenär och aktieägare oavsett om de får sin rätt inskränkt genom planen 
och oberoende om de medgett den. Fastställandet av planen innebär även i regel 
att samtliga aktieägares rättigheter i gäldenärsbolaget försvinner (§ 1141 BC). Pla-
nen ska genomföras oberoende av annan lagstiftning och i kapitel 11 görs un-
dantag i förhållande till särskild värdepappersrättslig lagstiftning (se exempelvis § 
1142 och § 1145 BC). Rekonstruktionsplanen har således en mycket stark ställ-
ning i amerikansk rätt. 

4.4   Rekonstruktion av företag i England 
Englands regler avseende rekonstruktion av företag (”scheme of arrangements”) 
återfinns i del 26 i ECA från 2006.121 ECA del 26 är, till skillnad från Kapitel 11 i 
BC, relativt kort och detaljfattig. Den har därför fyllts ut och gjorts mer detaljrik 
med hjälp av praxis från de engelska domstolarna.122 Förfarandet inleds med en 
ansökan till domstol om ett möte med borgenärer och bolagets företrädare. Gäl-
denärsbolaget såväl som dess borgenärer och medlemmar (”members”)123 kan ha 
behörighet att ansöka (§ 896(1) ECA). Det finns även en möjlighet för borgenärer 
och medlemmar att ansöka och få igenom en plan (”scheme”) mot gäldenärsbo-
lagets vilja, även om detta är mycket svårt i praktiken.124 Domstolen som får in 
ansökan med en plan skickar ut en kallelse till mötet. Med kallelsen skickas även 
en skrivelse (”explanatory statement”) där effekten av den föreslagna planen be-
skrivs på ett klart och tydligt sätt (§ 897 ECA). 

I det inledande skedet av förfarandet intar domstolen en passiv roll och har 
då enbart att bedöma uppfyllandet de formella kraven i förfarandet. Det är rät-
tens främsta uppgift att under det första sammanträdet (”first hearing”) dela in 
medlemmar och borgenärer i olika klasser för att senare kunna genomföra en 
omröstning avseende planen. Domstolen ska efter indelningen avgöra om bor-
genärerna och medlemmarna ska träffas tillsammans för att genomföra omröst-
ningen eller om enskilda möten ska hållas för varje klass. För hur detta ska gå till 
finns olika typer av tester som växt fram i praxis.125 

Det finns i engelsk lag inte särskilt föreskrivet vad en plan ska innehålla men 
det är vanligt att den innehåller förslag på framflyttande av förfallodatum på skul-
der som förfaller inom kort, konvertering av skuld till aktier (”debt-for-equity 
swap”), nedskrivning av skuld m.m. Avseende omröstningen gäller 
                                                   
121 Payne, 2014, s. 1. 
122 Payne, 2014, s. 80. 
123 En ”member” är i engelsk rätt en av företagets ägare vars namn har registrerats i medlemmar-
registret. Medlemmarna delegerar vissa befogenheter till företagets styrelseledamöter att driva fö-
retaget å deras vägnar. Alla aktieägare är inte medlemmar. 
124 Se rättsfallet Re Savoy Hotel Ltd. 
125 Se bl. a. rättsfallet Sovereign Life Assurance Co v. Dodd. 
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majoritetsregler i varje klass. För att en plan ska röstas igenom så krävs det att 
minst 75 % av de röstande i varje klass accepterar planen (§ 899 ECA). Det in-
nebär att engelsk rätt enbart tillåter att minoriteten i en enskild klass får sina rät-
tigheter påverkade utan sitt samtycke. Engelskt tvångsackord är därmed mer be-
gränsad än den amerikanska motsvarigheten som tillåter att en plan kan röstas 
igenom mot en hel klass av borgenärer eller medlemmars vilja. Den engelska 
ordningen ses dock för närvarande över och ändringar till en amerikansk typ av 
klassöverskridande tvångsackord kan komma att införas inom kort.126 Efter att 
en majoritet i varje klass röstat igenom planen lämnas den in till domstol för 
fastställelse. När domstolen ska avgöra om planen ska fastställas eller inte så utgår 
domstolen från ett antal frågor som utarbetas genom praxis: 

i)   Faller förslaget inom tillämpningsområdet för del 26? 
ii)   Har de formella reglerna avseende förfarandet i del 26 följts? 
iii)   Skulle planen antas av en ärlig man som är medlem i en klass som 

påverkas av planen och agerar i sitt eget intresse? 
Avseende fråga i) blir det oftast en forumfråga där domstolen har att avgöra 

om gäldenärsbolaget har tillräcklig anknytning till England. Vad gäller fråga ii) 
ska domstolen avgöra om de formella regler som redogjorts för ovan (kallelse till 
sammanträde, majoritetsregler vid omröstning osv.) iakttagits på ett korrekt sätt 
under förfarandet. Det är först vid fråga iii) som domstolen genomför en mate-
riell prövning av planen. Domstolen ska då inte pröva om planen i sig är rimlig 
utan snarare om det är rimligt av en klass borgenärer eller medlemmar att anta 
planen.127 I denna bedömning beaktar domstolen planens fulla faktiska och kom-
mersiella effekt. Den centrala frågan blir om planen är rättvis mellan de olika 
intressena som finns och om den därmed rimligen kunde ha antagits i omröst-
ningen. Domstolen kan även väga in tredjeparters intressen, även om det inte är 
vanligt förekommande.128 

Det finns två exempel på när domstolen kan misstänka att en klassomröstning 
till förmån för en plan egentligen inte representerar hela klassens egentliga ställ-
ning. Det första exemplet är om röstdeltagandet varit lågt och kanske enbart en 
liten minoritet av klassen faktiskt har röstat. Det andra exemplet är när en majo-
ritet av en klass har röstat för ett särskilt intresse hos någon av borgenärerna eller 
medlemmarna i klassen och att detta intresse inte delades av hela klassen. Dom-
stolens roll i fastställandet av en inlämnad plan ska inte överdrivas. Förutsatt att 
planen är rättvis och framställd på ett formellt korrekt sätt gör domstolen inte 
någon omfattande materiell bedömning av planen. Domstolens uppgift är således 
inte att bedöma huruvida domstolen skulle ha röstat för planen eller inte. Enbart 
i undantagsfall ska rätten motsätta sig det som en majoritet av borgenärerna och 
medlemmarna har röstat för.129 

                                                   
126 Payne, 2018.  
127 Payne, 2014, s. 74 
128 Payne, 2014, s. 74. 
129 Payne, 2014, s. 77-78. 
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När rätten fastställer planen så blir den bindande efter att den registrerats i 
bolagsregistret (”Registrar of Companies”) enligt § 899 ECA. Efter att planen 
registrerats så blir den bindande för gäldenärsbolaget och för alla relevanta bor-
genärer och medlemmar. Det innebär att den även blir bindande för dem som 
röstat mot planen. Domstolens möjligheter att i efterhand underkänna en regi-
strerad plan är små. För att domstolen ska kunna göra det ska det exempelvis 
vara fråga om att någon samtyckt till en plan på grund av ett bedrägeri.130 

4.5   Rekonstruktion av företag i Singapore 
Singapores regler om rekonstruktion av företag återfinns i SCA Kapitel 50, del 7 
med namnet arrangemang, rekonstruktion och sammanslagning (”arrangements, 
reconstructions and amalgamations”). Det singaporianska förfarande har hämtat 
inspiration från både det amerikanska kapitel 11 och det engelska scheme of ar-
rangements. Förfarandet inleds med att en ansökan skickas in till en domstol. 
Bolaget, dess borgenärer och dess medlemmar131 är behöriga att ansöka om re-
konstruktion (§ 210(1) SCA). I ansökan ska den sökande redogöra för informat-
ion som kan vara väsentlig för domstolens bedömning. Sådan väsentlig inform-
ation inkluderar alla frågor som rör ett eventuellt behov av att hålla separata mö-
ten för olika klasser av borgenärer. Separata möten ska exempelvis hållas när vissa 
borgenärer har så olika rättigheter och intressen från andra att det bedöms vara 
olämpligt för dem att konsultera varandra om de ska rösta för eller mot en före-
slagen plan.  

Godkänner domstolen ett borgenärsmöte skickar gäldenärsbolaget kallelser 
till berörda parter följt av en förklaring som beskriver effekterna av det den fö-
reslagna planen (§ 211(1) SCA). När borgenärerna mottagit dessa dokument ska 
de styrka sina fordringar inför domstolen. Rättens ordförande bestämmer vilka 
skulder som ska tas upp och vilka som ska avvisas. Ordföranden upprättar sedan 
en lista över godkända borgenärer samt vilka belopp de gör anspråk på. Det finns 
som i engelsk rätt inga specifika bestämmelser som anger vad en plan ska inne-
hålla men det är vanligt att en plan innehåller förslag på nedskrivning av skuld, 
framflyttande av förfallodatum, emission av aktier samt byte av skuld till aktier 
(”debt-for-equity swaps”) m.m. 

I Singapore råder liknande majoritetsregler för att en rekonstruktionsplan ska 
antas som i bland annat Sverige, USA och England. Det krävs en majoritet på 75 
% i varje klass för att planen ska röstas igenom (§ 210(3) SCA). Singapore tillåter 
dock likt USA klassöverskridande tvångsackord där planen, under vissa förut-
sättningar, kan bli antagen trots att den inte uppfyller de ovan nämnda majori-
tetskraven. För att ett tvångsackord ska tillåtas krävs det enligt § 211H(3) SCA 
att en majoritet av det totala antalet borgenärer som röstat har röstat för planen, 

                                                   
130 Payne, 2014, s. 79. 
131 Liknande definition som i engelsk rätt, se fotnot 124 ovan. 
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att den majoriteten representerar 75 % av de fordringar som omfattas av planen, 
att domstolen anser att rekonstruktionsplanen inte är diskriminerande mot en 
eller flera klasser av borgenärer samt att planen är rättvis (”fair and equitable”). 
Planen bedöms enligt § 211H(4) SCA som rättvis om de borgenärer som inte 
medgivit den skulle få lägre utdelning vid realisation av bolagets tillgångar i kon-
kurs än enligt rekonstruktionsplanen. För att planen ska vara rättvis får den inte 
heller ge efterställda borgenärer och aktieägare högre utdelning än borgenärer 
som skulle haft högre prioritet vid en konkursutdelning. Inte heller får planen 
påverka säkerställda borgenärers utdelning. Bedömningen av huruvida en rekon-
struktionsplan är rättvis innebär således att den ska vara förenlig med gällande 
förmånsrättsordning. Om domstolen fastställer planen är den bindande för samt-
liga parter (§ 210(3AA) SCA). 

Det singaporianska regelverket erbjuder även en möjlighet att få en rekon-
struktionsplan godkänd utan att behöva sammankalla till ett borgenärsmöte (§ 
211I(1) SCA). Domstolen har befogenhet att godkänna en plan om domstolen 
bedömer att majoritetsreglerna hade uppfyllts om rätten hade kallat till ett bor-
genärsmöte. Ett sådant förfarande är tänkt att användas endast i undantagsfall 
under mycket speciella omständigheter där det anses extra viktigt att en rekon-
struktion drivs igenom snabbt. 

En annan möjlighet som får det singaporianska regelverket att sticka ut jäm-
fört med motsvarande förfaranden i andra länder är att utländska bolag kan inleda 
konkursförfaranden såväl som rekonstruktionsförfaranden i Singapore (§ 351(1) 
SCA). För att singaporiansk domstol ska ha behörighet att handlägga ett ärende 
krävs det att gäldenärsbolaget har väsentlig anknytning (”substantial con-
nection”) till Singapore. Ett bolag kan anses ha väsentlig anknytning till Singa-
pore på flera olika sätt. Väsentlig anknytning anses finnas om bolaget exempelvis 
har sina huvudsakliga intressen i landet (”center of main interests”), bedriver 
verksamhet i landet (”carrying out business”), har betydande tillgångar i landet 
(”substantial assets”), valt landets lag genom lagval i ett låneavtal eller valt landet 
som forum för tvist som kan uppstå till följd av ett låneavtal (§ 351(2A) SCA). 
Det sagda för med sig att det finns stora möjligheter för utländska företag att 
rekonstrueras i Singapore.  

Denna möjlighet är dock inte mycket värd om inte fastställandet av rekon-
struktionsplaner från singaporianska domstolar godkänns i andra länder. Frågan 
om ett internationellt godkännande av det singaporianska förfarandet uppstod 
när England och Wales högsta domstol prövade en ansökan om fastställande.132 
Domstolen godkände det singaporianska förfarandet. Domen anses viktigt från 
flera olika perspektiv och anses bland annat göra det än mer attraktivt för företag 
att rekonstrueras i Singapore.133 

                                                   
132 Se rättsfallet H & CS Holdings Pte Ltd v Glencore International AG. 
133 Martínez, 2019. 
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4.6   EU:s nya Förinsolvensdirektiv 
År 2011 antog Europaparlamentet en resolution som uppmanade Kommiss-
ionen att ta fram ett förslag till harmonisering av vissa delar av insolvensrätten 
inom EU. Bakgrunden till initiativet var upptäckten att missförhållandena mellan 
olika länders insolvensrätt skapade konkurrensfördelar som uppmuntrade s.k. 
”forum-shopping”.134 Europaparlamentet ansåg att det var viktigt att vidta åtgär-
der för att förhindra denna företeelse. Initiativet resulterade i en rekommendat-
ion135 som publicerades år 2014.136 Efter att ha granskat läget i unionen en tid 
efter publicerandet av rekommendationen bedömde Kommissionen att ytterli-
gare åtgärder behövde vidtas. Mot bakgrund av detta publicerades år 2019 För-
insolvensdirektivet. 

Direktivet syftar till att minska de barriärer som hindrar det fria flödet av ka-
pital inom unionen.137 De barriärer som åsyftas är de som härstammar från skill-
naderna i medlemsstaternas lagstiftning avseende insolvens och rekonstruktion. 
Europaparlamentet och Rådet menar att en mer harmoniserad insolvensrätt är 
fundamental för en välfungerande inre marknad och för en äkta kapitalmarknads-
union. En ökad konvergens av insolvens- och rekonstruktionsförfaranden ska 
enligt Europaparlamentet och Rådet uppmuntra gränsöverskridande investe-
ringar och förenkla för investerare att bedöma olika kreditrisker. Direktivet syftar 
även till att introducera rekonstruktion av företag till de länder inom EU som 
ännu inte har den typen av lagstiftning. 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel utgör Förinsolvensdirektivet en 
blandning av regler hämtade från det amerikanska kapitel 11 och det engelska 
scheme of arrangements. Direktivet är ett minimidirektiv vilket innebär att varje 
medlemsstat lämnas visst spelrum vid implementationen i nationell rätt. Det kan 
leda till att Förinsolvensdirektivet kan komma att implementeras på olika sätt i 
olika jurisdiktioner.  

När det finns en “sannolikhet för insolvens” ska gäldenärsbolaget ges möjlig-
het att ansöka om rekonstruktion. Medlemsstaterna får även enligt artikel 4 ge 
borgenärer och arbetstagarrepresentanter möjligheten att ansöka. Detta förutsät-
ter dock att gäldenärsbolaget medger ansökan. Förfarandet fortsätter sedan med 
att gäldenären ges en chans att erbjuda en rekonstruktionsplan till sina borgenärer 
och/eller aktieägare. Under förhandlingarna om planen ska gäldenärsbolaget ha 
fortsatt rådighet över sin verksamhet (artikel 5). Berörda parter delas som i USA, 
England och Singapore in i olika klasser beroende på vilken typ av fordran de 

                                                   
134 ”Forum shopping” används i internationella sammanhang för att beskriva en part som försöker 
få talan väckt och prövad i det land som för parten tillämpar de mest förmånliga reglerna. 
135 En rekommendation är en icke-bindande unionsakt som kan antas av EU:s institutioner. En 
rekommendation gör det möjligt för en institution att bland annat föreslå åtgärder för andra med-
lemsstaterna, se vidare artikel 288 FEUF. 
136 C (2014) 1500 final av den 3 december 2014. 
137 Skäl 1 Förinsolvensdirektivet. 
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har på gäldenärsbolaget.138 För att stödja förhandlingarna om rekonstruktionspla-
nen finns regler för avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder. Dessa begrän-
sar borgenärers möjligheter att få sina fordringar verkställda och försätta en gäl-
denär i konkurs. Reglerna omfattar även avtal där parterna inte fullgjort sina pre-
stationer vid tiden för begränsningarnas inträde (se artikel 5-7). 

En viktig del i Förinsolvensdirektivet är framtagandet av en rekonstruktions-
plan. Rekonstruktionsplanen ska ange de åtgärder som rekonstruktionen avser 
och som ska vara bindande för samtliga parter. Direktivet innehåller även mini-
mikrav på vad en rekonstruktionsplan ska innehålla. Planen ska enligt kraven ex-
empelvis innehålla en värdering av gäldenärsbolagets verksamhet, gäldenärsbola-
gets ekonomiska situation, en sammanställning över berörda parter, i vilka klasser 
parterna har delats in samt huruvida skulder satts ned, omförhandlats, efter-
skänkts eller konverterats. I princip samtliga borgenärer omfattas av planen men 
direktivet innehåller vissa skyddsregler för borgenärer med förmånsrätt. Direkti-
vet öppnar således upp för medlemsstaterna att göra undantag från bolagsrätten 
angående bland annat att sammankalla bolagsstämma och att erbjuda aktier med 
företrädesrätt till befintliga aktieägare i samband med nyemission.139 Det anges i 
direktivet att aktieägare inte på ett otillbörligt sätt ska kunna hindra antagandet 
av en rekonstruktionsplan.140 Enligt direktivets artikel 8 kan även aktieägares an-
språk komma att omfattas av rekonstruktionsplanen vilket idag inte är möjligt 
enligt FrekL. Det sagda leder till frågan om vilka tvingande bolagsåtgärder som 
kan komma att införas i svensk rätt i samband med implementering av direkti-
vet.141 

För rekonstruktionsplanens antagande återfinns regler avseende omröstning i 
direktivet. Reglerna innehåller en möjlighet att dela in borgenärer i olika klasser 
enligt särskilda kriterier. Exempelvis kan borgenärer med liknande fordringar 
hamna i en grupp och borgenärer med likartade förmånsrätter i en annan (artikel 
9). Borgenärerna har rösträtt inom sin respektive klass och planen antas som hu-
vudregel när det finns en majoritet i samtliga klasser. I särskilda fall krävs det att 
en domstol fastställer planen för att den ska bli bindande. Det handlar om fall 
när planen påverkar intressen hos parter som inte samtycker till rekonstruktions-
planen eller om den innehåller en ny finansiering. Det är upp till varje enskild 
medlemsstat att avgöra vilka majoritetsgränser som ska finnas men den övre 
gränsen får vara maximalt 75 % av fordringarnas belopp i varje klass. Direktivet 
innehåller även en möjlighet till klassöverskridande tvångsackord likt det som 
finns enligt det amerikanska kapitel 11 och det singaporianska förfarandet. Enligt 
direktivet kan en rekonstruktionsplan fastställas av en domstol även om den inte 
erhållit majoritet i samtliga klasser. För att en klassöverskridande tvångsackord 

                                                   
138 En sådan ordning har även föreslagits av nordisk-baltiska insolvensnätverket, se Nordic-Baltic 
Recommendations on Insolvency Law, 2016, s. 60. 
139 Se skäl 96 Förinsolvensdirektivet. 
140 Skäl 57 och artikel 12 Förinsolvensdirektivet, se även Dir. 2019:60 s. 9. 
141 Se även Dir. 2019:60 s. 10. 
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ska kunna drivas igenom ska domstolen bedöma att det är gynnsamt för borge-
närskollektivet genom ett test av borgenärernas bästa intresse, se artikel 10-11. 
Det finns även möjlighet för en lägre klass att tvinga igenom en rekonstruktions-
plan mot en högre klass vilja. För att det ska vara möjligt måste dock borgenä-
rerna i den högre klassens anspråk tillgodoses fullt ut. När rekonstruktionsplanen 
har fastställts av domstol ska den enligt direktivets artiklar 11-12 vara bindande 
för samtliga berörda parter. 
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5   Hur kan svensk rekonstruktionslagstiftning 
förändras? 

5.1   Inledning 
Som framkommit ovan har det framförts kritik mot FrekL från flera olika håll 
och utifrån olika perspektiv. Kritiken har riktats mot olika delar av lagen. En sak 
som kritikerna är överens om är att det finns ett stort reformbehov på området. 
Varför lagen ska reformeras samt hur den bör se ut skiljer sig dock åt beroende 
på vilket perspektiv som intas. I detta kapitel blir den kritik som riktats mot 
FrekL, de förslag på ny lagstiftning som lagts fram samt andra länders lagstiftning 
åskådliggjord utifrån olika perspektiv. För att nå fram till en slutsats kring vilka 
syften och mål en rekonstruktionslagstiftning bör ha krävs en diskussion kring 
vilket perspektiv en sådan lagstiftning ska utgå från. Vidare krävs en diskussion 
kring den kritik som framförts mot FrekL. Efter detta diskuteras de förslag som 
presenterats i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en analys av den internationella 
lagstiftning som beskrivits i kapitel 4.  

Det aktuella kapitlet utgör en analys av och diskussion kring den fakta som 
lagts fram i kapitel 2-4 där ett kritiskt och objektivt förhållningssätt har använts. 
Analysen och diskussionen ligger till grund för uppsatsens slutsats och avslutande 
kommentarer i kapitel 6. 

5.2   Hur förhåller sig de olika perspektiven och intressena 
till varandra? 

Även om det inte uttryckligen framgår av varken FrekL eller dess förarbeten är 
de flesta överens om att lagen i huvudsak utgår från ett gäldenärsperspektiv med 
fokus på fortsatt drift av verksamheten.142 I det kommittédirektiv som getts av 
regeringen avseende implementation av Förinsolvensdirektiv är det svårt att på 
ett enkelt sätt tyda huruvida det finns ett perspektiv som är överordnat de andra 
vid den kommande utformningen av lagstiftningen.143 I uppdraget ligger bland 
annat att utarbeta rekonstruktionsförfarandet på ett sätt så att ägarna inte på ett 
otillbörligt sätt kan hindra en effektiv rekonstruktion. Detta ska ske utan att de 

                                                   
142 Se avsnitt 3.2.4. 
143 Jmf t.ex. direktivet till SOU 2010:2, se från s. 31. 



  49 
 
 
 

intresseavvägningar som görs i svensk associationsrätt mellan olika aktörer rubb-
bas i onödan. Vad som mer specifikt avses med denna formulering återstår att se 
men formuleringen sätter fingret på en tydlig intressekonflikt. Å ena sidan ägarna 
och deras intressen av att bibehålla kontrollen över gäldenärsbolaget och å andra 
sidan intresset av att genomföra en framgångsrik rekonstruktion. Det bör dock 
än en gång påpekas att det inte nödvändigtvis behöver förhålla sig på det sättet 
att de olika perspektiven och intressena är diametralt motsatta varandra. Som 
nämnts innan kan ett förfarande som ger gäldenären en chans att åter bli vinst-
drivande gynna fler parter än gäldenärens aktieägare. På samma sätt som ett in-
effektivt förfarande som leder till fler konkurser har en negativ inverkan på fler 
än aktieägarna. 

Avseende det gäldenärsinriktade perspektivet är det även viktigt att tydliggöra 
vad som egentligen avses med gäldenären. Gäldenär kan vara ett bolags aktieä-
gare men även själva rörelsen i den juridiska personen. När det i uppsatsen talas 
om gäldenärsperspektivet så åsyftas främst gäldenärsbolagets ägares intresse. I 
ägarnas intresse ligger primärt att skapa avkastning på det kapital som investerats. 
Detta görs i regel genom att bolaget bedriver en lönsam verksamhet.  

Även det samhällsinriktade perspektivet kan vara svårt att på ett tydligt sätt 
definiera. Enligt doktrin är sysselsättning, fiskala intressen och företagsamhet vi-
tala för det samhällsinriktade perspektivet. Det skulle antagligen också gå att ar-
gumentera för att medborgares privatekonomi, skuldsättning och finansiell risk-
exponering också ska ingå.  

Svåra gränsdragningar mellan gäldenärsperspektivet och samhällsperspektivet 
kan uppstå. Det perspektiv som beaktar intresset av en välfungerande verksam-
het, vilket skapar arbetstillfällen och skatteintäkter för staten kan snarare betrak-
tas som ett samhällsperspektiv än gäldenärsperspektiv. En välfungerande verk-
samhet och det som följer med en sådan går ofta hand i hand med en vinstdri-
vande verksamhet. Samma sak får anses gälla för det perspektiv som tar hänsyn 
till intresset av att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och att minska 
rädslan för ekonomiskt misslyckande. Det behöver i sig inte vara positivt ur ett 
gäldenärsperspektiv utan istället samhällets perspektiv avseende intresset av att 
uppmuntra entreprenörskap.  

Det har i litteraturen argumenterats för att det enbart finns ett intresse och ett 
perspektiv som ska iakttas vid utformningen av en rekonstruktionslagstiftning, 
nämligen borgenärsintresset. Att på ett entydigt sätt definiera borgenärsintresset 
kan dock vara en svår uppgift. Syftet med utlåning av medel torde i de flesta fall 
vara detsamma oavsett typ av långivare, dvs. att få avkastning på sitt kapital. Det 
finns emellertid inte samma förväntningar och skyddsintressen avseende exem-
pelvis de stora affärsbankerna som det finns för de privatpersoner som idag fi-
nansierat många av de företagsobligationer som getts ut de senaste åren. De stora 
affärsbankerna har mycket sofistikerade system för hantering av kreditförluster 
till skillnad från många privatpersoner som ofta har svårt att förstå komplexa 
investeringsprodukter. Att bolag idag väljer att finansiera sig på så många olika 
sätt har lett till att de aktörer som ryms inom borgenärsbegreppet har breddats. 
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Det finns tydliga konflikter mellan olika intressen som lagstiftaren måste han-
tera vid utformningen av en rekonstruktionslagstiftning. Den viktigaste frågan är 
dock inte om lagstiftaren väljer att kalla lagstiftningen för gäldenärs- eller borge-
närsinriktad. Det viktigaste bör istället vara att det finns ett tydligt syfte med lag-
stiftningen. Syftet bör enligt mig vara att ge bolag de bästa möjliga verktygen för 
att på ett effektivt sätt kunna rekonstruera sig.  

I det föreslagna syftet ligger att göra vissa avvägningar mellan olika intressen. 
Det är emellertid en stor skillnad på det och att själva lagstiftningen ska beakta 
eller ”välja” ett intresse före ett annat. Grunden till lagstiftning är politisk. Det 
innebär att det är den politiska viljan som i slutändan kommer att få ett intresse 
att väga tyngre än ett annat i en intressekonflikt. Tar lagstiftaren hjälp av kunskap 
och empiriska undersökningar bör det leda till att bättre beslut fattas avseende 
intresseavvägningarna vilket i sin tur ökar chansen för lagen att uppnå sitt syfte. 
Syftet som kort och gott är att skapa ett så effektivt och attraktivt rekonstrukt-
ionsförfarande som möjligt för att på så vis minska antalet s.k. onödiga konkurser 

5.3   Huvudsakliga kritiken mot FrekL och de främsta 
åtgärderna som föreslagits 

5.3.1   Följder av en kritiserad och sparsamt använd lag 
Som framkommit i avsnitt 2.5 och 2.6 har det förts fram en del kritik mot FrekL. 
Den främsta kritiken består i att lagen enbart innehåller skuldnedskrivningsverk-
tyg samt att aktieägandet inte omfattas av ackordet och att en s.k. ”omvänd för-
månsrättsordning” därmed gäller. Det sagda anses ha lett till att det svenska re-
konstruktionsförfarandet är ineffektivt och att det därför genomförs få formella 
rekonstruktioner. Två följder av det sparsamma användandet av förfaranden en-
ligt FrekL är att många bolag inte åtgärdar sina ekonomiska problem i tid och 
därmed går i konkurs samt att många bolag genomför informella rekonstrukt-
ioner.  

Att genomföra en informell rekonstruktion är ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv inte något negativt så länge det medför att ett bolag tar itu med sina eko-
nomiska problem. En konkurs däremot är sällan positiv ur något perspektiv för 
ett bolag med en bärkraftig affärsidé som råkat i ekonomiska trångmål av den 
typen att de bör kunna övervinnas. Detta då realisationsvärdet för ett bolags till-
gångar i konkurs ofta är under marknadsvärdet samt att arbetstillfällen m.m. kan 
gå förlorade om verksamheten läggs ned. Hela syftet med att tillhandahålla ett 
rekonstruktionsförfarande är att förhindra just detta. Att det gäller en ”omvänd 
förmånsrättsordning” i rekonstruktionsförfarandet är dock något som har lyfts 
fram som en stor anledning till att borgenärer hellre försätter ett företag i konkurs 
än att delta i en rekonstruktion. Det kan förklaras genom att en borgenärer som 
skulle ha bättre prioritet än aktieägarna i en konkurs riskerar att få sin fordran 
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nedskriven i en rekonstruktion utan att aktieägarna riskerar sitt aktiekapital. Om 
en borgenär med en sådan fordran vill få så mycket betalt som möjligt för sin 
fordran kan denne föredra en konkurs framför en rekonstruktion. 

Huruvida rekonstruktionen genomförs som informell eller formell bör vara 
av mindre betydelse. Bakom ett sådant beslut torde affärsmässiga överväganden 
vara av mest relevans, som t. ex. om bolaget ska offentliggöra sina ekonomiska 
bekymmer genom ett formellt förfarande eller inte. 

Kritiker som menar att rekonstruktionslagstiftningen främsta (och enda) syfte 
är att borgenärerna ska få så mycket betalt som möjligt menar att den ”omvända 
förmånsrättsordningen” är det största problemet med FrekL. De som föresprå-
kar lagstiftning som ska uppmuntra entreprenörskap är även de kritiska till FrekL 
och menar att lagen inte tillhandahåller effektiva rekonstruktionsförfaranden. 
Det leder i sin tur till att bolag som bör kunna fortsätta sin verksamhet försätts i 
konkurs. Båda sidor är tillsynes överens om två saker. För det första att det inte 
är önskvärt att bolag med en bra affärsidé som hamnat i ekonomiska trångmål 
försätts i konkurs. Det andra är att dagens lagstiftning inte fungerar på ett till-
fredsställande sätt. Detta leder in oss på frågan om hur en framtida rekonstrukt-
ionslagstiftning i Sverige kan se ut. 

5.3.2   Föreslagna åtgärder – hur kan en framtida lagstiftning se ut? 
Mot bakgrund av kritiken som förts fram ovan har det bland annat föreslagits att 
även aktieägarna ska kunna omfattas av ackordet samt att samtliga av ABL:s till-
låtna finansieringssätt ska gå att använda inom ramen för en rekonstruktion. Om 
aktieägandet omfattas av ackordet i en rekonstruktion kommer det även innebära 
att den ”omvända förmånsrättsordningen” inte längre gäller. I ackordsutdel-
ningen skulle då aktieägarna, på samma sätt som i en konkurs ha lägst prioritet 
och således få betalt efter de minst prioriterade borgenärerna. Det skulle i prak-
tiken leda till att aktieägarnas aktier i ett ackord ofta bedöms vara värda noll eller 
i vart fall betydligt mindre än tidigare. Ägandet släcks då ut (om aktierna saknar 
värde) eller späds ut (om aktierna bedöms ha visst värde och nya ägare tas in). 
Det är då upp till de övriga klasserna av borgenärer att avgöra hur det framtida 
ägandet ska se ut. Borgenärerna kan då exempelvis besluta om nyemission där 
aktier ges ut mot kontant betalning eller mot konvertering av skuld. 

Ett av de främsta argumenten mot att aktieägare ska omfattas av ackordet är 
att det utgör ett ingrepp i äganderätten enligt 2 kap. 15 § RF att frånta någon 
ägandet i ett aktiebolag. Om utgångpunkten är att aktieägare enbart kan gå miste 
om sitt ägandet i de fall aktiekapitalet är förbrukat i en rekonstruktion blir det 
emellertid inte en fråga om ett ingrepp i äganderätten. Den egendom som innehas 
(aktierna) saknar då i realiteten värde och det finns således ingen egendom att ta. 
Med det synsättet är det enkelt att motivera varför de befintliga aktieägarnas 
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aktier ska släckas ut. Det var även så regeringen resonerade när frågan diskutera-
des i förarbetena till Resolutionslagen.144 

Avseende finansieringsmöjligheterna inom ramen för en rekonstruktion har 
kritiker fört fram att det inte bör gå att lägga fram sådana beslut i en rekonstrukt-
ionsplan då det är beslut som ska fattas av bolagsstämman. Här kan samma ar-
gument som mot att aktieägarna ska omfattas av ett ackord framföras. Är aktie-
kapitalet förbrukat och befintliga aktier saknar värde innebär det också att bo-
lagsstämmans beslutanderätt inte finns kvar. Det finns även föreskrivet i Förin-
solvensdirektivet att nationell rekonstruktionslagstiftning får göra avsteg från 
bolagsrätten. Några formella hinder mot sådana förslag synes därmed inte finnas. 

Som ett mindre ingripande alternativ till att aktieägarna ska omfattas av ack-
ordet i en rekonstruktion har det lagts fram förslag på att rekonstruktören ska 
kunna ta över bolagsledningen om ledningen försvårar en lyckad rekonstruktion. 
Det skulle vara ett mindre ingripande alternativ som kan innebära att rekonstrukt-
ionen lyckas utan att förändra ägandet i bolaget. En sådan lösning torde även 
ligga i linje med regeringens direktiv avseende implementationen av Förinsol-
vensdirektivet.145 Nackdelen med den ordningen är att när rekonstruktionen är 
genomförd så ser ägandet likadant ut som innan. Det är således samma ägare som 
återigen ska utse en ny ledning. Mycket talar då för att det ekonomiska trångmålet 
kommer att uppstå igen. Det är viktigt att här skilja på ägarnas intressen och 
samhällets intresse av att behålla verksamheten vid liv. Det kan vara så att verk-
samheten bygger på en bra affärsidé men att ägarna begått olika misstag som lett 
till den ekonomiska krisen. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle en 
lagstiftning som verkar för att ägarna till vilket pris som helst ska få behålla sitt 
ägande inte vara önskvärt. 

Det kan även vara så att ägarna inte aktivt har misskött gäldenärsbolaget men 
att de på andra sätt har orsakat det ekonomiska trångmålet i bolaget. De senaste 
åren har det blivit allt vanligare med internationella sanktioner från exempelvis 
USA och EU mot specifika länder och personer. Både Ryssland, Iran och Vene-
zuela har träffats av sådana sanktioner. Sanktionerna ser olika ut men de innebär 
bland annat att bolag från EU och USA inte får ingå avtal med bolag som har 
kopplingar till ryska, iranska och venezolanska staten samt andra personer som 
omfattas av sanktionerna. Många av de bolag som träffas av sanktionerna kan ha 
sina huvudsakliga affärspartners i EU eller USA. Detta leder ofta till förödande 
konsekvenser för bolaget och andra eventuella aktieägare då det idag inte är möj-
ligt att tvinga bort en aktieägare utan att försätta bolaget i konkurs.146 

I en sådan situation skulle det kunna vara gynnsamt för ett bolag att gå in i ett 
rekonstruktionsförfarande med andra tillgängliga verktyg än enbart skuldned-
skrivning. Idag ges ett sådant bolag enbart rådrum samt möjlighet till nedskriv-
ning av sina skulder för att undvika konkurs. Så länge ägaren som sanktionerna 

                                                   
144 Se avsnitt 3.5.2. 
145 Se avsnitt 3.5.1. 
146 SVT nyheter, 2019. 
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riktas mot finns kvar kommer dock de ekonomiska problemen med stor sanno-
likhet att kvarstå. Dagens rekonstruktionsförfarande tillhandahåller därmed end-
ast en tillfällig lösning för bolag i den typen av situationer. Om det istället vore 
möjligt att påverka ägandet inom ramen för en rekonstruktion skulle det under 
vissa förutsättningar gå att få bort den eller de ägare som träffas av sanktionerna. 
Detta skulle i sin tur resultera i att bolaget inte längre omfattas av sanktionerna 
vilket möjliggör en fortsatt drift av verksamheten. 

Eftersom det idag finns en stor marknad för företagsobligationer utan säker-
het skulle det med den nuvarande lagstiftningen också kunna uppstå märkliga 
situationer vid exempelvis en rekonstruktion av ett stort börsbolag. Detta särskilt 
i de fall där många obligationsinnehavare är privatpersoner. I en sådan situation 
så skulle det enligt gällande FrekL kunna bli så att de privatpersoner som innehar 
icke säkerställda obligationer får dem nedskrivna till 25% av obligationernas ur-
sprungliga värde. Detta samtidigt som aktieägarna riskkapital förblir intakt. Om 
ett sådant exempel skulle bli verklighet skulle den nuvarande ordningen vara svår 
för lagstiftaren att motivera. 

Det kanske starkaste argumentet mot att aktieägare ska omfattas av ackordet 
i en rekonstruktion är att det är av stort samhällsekonomiskt intresse att främja 
entreprenörskap. Forskning har visat att rädslan för ekonomiskt misslyckande är 
en viktig faktor vid beslut om att starta eget bolag. Det som i forskningen avses 
med ekonomiskt misslyckande är konkurs och följderna av en sådan. Huruvida 
det är möjligt att använda det argumentet mot en ”hårdare” rekonstruktionslag-
stiftning där ägare omfattas av ett ackord i en rekonstruktion är således inte helt 
klart. Konsekvenserna av att sitta i ledningen eller vara ägare i ett bolag som går 
i konkurs är många. Konsekvenserna av att förlora sitt ägande eller sin ledande 
position i en rekonstruktion är dock andra. Effekterna av en rekonstruktion får 
inga följdeffekter som förhindrande av att starta ett nytt bolag eller fråntagna 
möjligheter att inneha ledande positioner i vissa typer av företag. Inte heller bör 
det stigmatiserande av individer som en konkurs leder till aktualiseras vid en re-
konstruktion.147 Det kan istället tvärtom argumenteras för att möjligheten till en 
effektiv rekonstruktion enbart är positiv även för entreprenörer. Även om ägan-
det går förlorat undviks det som hindrar många från att bli entreprenörer, dvs. 
det ekonomiska misslyckandet som en konkurs innebär. 

5.4   Internationellt perspektiv – andra länders lagstiftning 
i förhållande till Förinsolvensdirektivet och FrekL 

Som framkommit genom den internationella utblicken i kapitel 4 finns det en del 
likheter och skillnader mellan FrekL och dess internationella motsvarigheter. 
Några av de största skillnaderna mellan de länder vars lagstiftning beskrivits och 

                                                   
147 Se avsnitt 3.3. 
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den svenska är sådant som tidigare utredningar på området har lagt fram som 
förslag på ny lagstiftning. Skillnaderna kan sammanfattas i följande punkter: 

i)   Ett samlat insolvensförfarande, 
ii)   Rekonstruktionsplanens betydelse och innehåll, samt 
iii)   Möjligheten till tvångsackord. 

Dessa skillnader, med undantag för i), återfinns i olika former i Förinsolvens-
direktivet. Det innebär att svenska lagstiftaren återigen kommer att behöva ta 
ställning till dem. Punkt i) kommer från amerikansk rätt. Ett samlat insolvensför-
farande innebär bland annat att när gäldenären eller någon av dennes borgenärer 
ansöker om rekonstruktion kan ansökan även leda till ett konkursförfarande. Att 
ha ett samordnat förfarande mellan konkurs och rekonstruktion likt det ameri-
kanska har tidigare föreslagits i Sverige. En uppenbar fördel med en sådan ord-
ning är att det skulle kunna förhindra att bolag som egentligen borde försättas i 
konkurs tillåts att gå in i ett rekonstruktionsförfarande. Det sagda är ett reellt 
problem i Sverige och innebär ett resursslöseri där flera intressenter förlorar 
pengar. Mot detta ställs det faktum att en sådan ordning skulle kräva stora resur-
ser och ställa höga krav på kompetens hos landets domstolar. För att avgöra frå-
gan om vilket förfarande som är mest lämpligt utifrån huruvida det aktuella bo-
laget är värt mer i en konkurs eller i fortsatt drift krävs en gedigen utredning. 

Frågan kring införandet av ett samlat insolvensförfarande är inget som explicit 
framgår av varken Förinsolvensdirektivet eller kommittédirektivet från rege-
ringen. Det är möjligt att det är något som kommer att övervägas i samband med 
implementationen av direktivet men det är som sagt inget som regeringen eller 
utredaren måste ta ställning till. Mot bakgrund av det är det inte något som vidare 
kommer att diskuteras här.  

Punkt ii) är rekonstruktionsplanens innehåll och betydelse. I England och 
Singapore är det inte särskilt föreskrivet vad en plan ska innehålla. Det är dock 
vanligt att rekonstruktionsplanen är detaljerad och att den innehåller allt från för-
slag på nedskrivning av skuld till emission av aktier. Det amerikanska kapitel 11 
innehåller en mycket detaljerad beskrivning avseende rekonstruktionsplanens in-
nehåll. En plan enligt amerikansk rätt ska bland annat innehålla en redogörelse 
för eventuell överlåtelse av hela eller delar av gäldenärsbolagets egendom, nye-
mission av aktier och ändring av gäldenärens bolagsordning. Förinsolvensdirek-
tivet synes ha inspirerats av amerikansk rätt på denna punkt. Direktivet innehåller 
minimikrav på vad en rekonstruktionsplan ska innehålla. Kraven är detaljerade 
och bland dem återfinns den tidsperiod under vilken föreslagna rekonstruktions-
åtgärder ska gälla, varje ny finansiering som planeras som en del av rekonstrukt-
ionsplanen, tillgångarna och säkerheternas uppskattade värde m.m. Det som 
motsvarar en rekonstruktionsplan i FrekL är den bouppteckning som ska lämnas 
in vid begäran om ackord. En sådan ska bland annat innehålla en förteckning 
över boets tillgångar, uppgift om vilken utdelning som kan förväntas i en konkurs 
och information om egendom som gäldenären gjort sig av med under sådana 
omständigheter att återvinning kan aktualiseras. 
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I samtliga länders rekonstruktionsplaner ska det även ingå en uppdelning av 
borgenärer och andra intressenter i klasser samt en redogörelse för olika finan-
sieringssätt. Indelningen av borgenärer och andra intressenter görs utefter vilken 
typ av anspråk respektive part har på gäldenärsbolaget. De borgenärer med sä-
kerställda fordringar hamnar i regel i de mest prioriterade klasserna. I indelningen 
av borgenärer ingår även aktieägarna som hamnar i den klass med lägst prioritet. 
Omröstningen sker sedan klassvis och respektive land har relativt lika majoritets-
regler.  

FrekL innehåller inga regler som delar upp borgenärerna i olika klasser. Majo-
ritetsregler för hela borgenärskollektivet gäller istället. Väljer Sverige att införa 
regler om uppdelning av borgenärer i olika klasser och möjlighet till tvångsackord 
innebär det således en stor skillnad mot dagens ordning. Även en sådan nyhet i 
lagstiftningen skulle innebära en högre belastning för domstolarna. Domstolarna 
skulle då få i uppgift att genomföra en materiell prövning av rekonstruktionspla-
nens innehåll, ett så kallat test av borgenärernas bästa intresse. Prövningen ska 
sedan ligga till grund för att avgöra om rekonstruktionsplanen ska antas och så-
ledes bedöms vara gynnsam för borgenärskollektivet. 

När där det i rekonstruktionsplanen framgår vilka tillgångar som finns i gäl-
denärsbolaget samt hur dessa ska fördelas händer det ofta att den klass aktieä-
garna tillhör inte får betalt. I en sådan situation bör rekonstruktionsplanen även 
innehålla en beskrivning av hur verksamheten ska finansieras framöver. Ameri-
kansk, engelsk och singaporiansk rätt är till skillnad från FrekL inte begränsade 
till enbart skuldnedskrivning inom ramen för en rekonstruktion. Det är istället 
snarare regel än undantag att olika finansieringssätt läggs fram i rekonstruktions-
planen. Det kan handla om nyemission av aktier, konvertering av skuld till aktier, 
utgivande av olika skuldinstrument m.m.  

De nämnda ländernas lagstiftning tillåter således flera olika finansieringsmöj-
ligheter inom rekonstruktionen. Med det följer att ländernas lagstiftning även till-
låter avsteg från bolagsrätten. Befintliga aktieägare riskerar därmed att förlora sitt 
ägande i ett rekonstruktionsförfarande utan att kunna använda bolagsordningens 
och ABL som skydd. Denna möjlighet är något som även Förinsolvensdirektivet 
öppnar upp för. Lagstiftaren kommer därför att behöva ta ställning till detta vid 
direktivets implementation i svensk rätt. 

Den sista punkt iii) är möjligheten till tvångsackord. Både USA och Singapore 
tillåter klassöverskridande tvångsackord. Det innebär att även om en klass röstat 
mot rekonstruktionsplanen kan planen ändå godkännas efter en bedömning av 
domstolen om utfallet är rättvist. Även England tillåter tvångsackord men dock 
bara inom en klass av borgenärer. I England föregås ett tvångsackord av en slags 
rimlighetsbedömning av domstolen. Även om bedömningarna har olika namn 
går de i grunden ut på att planen godkänns om det är sannolikt att den skulle ge 
bättre utdelning till intressenterna än vad de skulle fått i en konkurs. Förinsol-
vensdirektivet öppnar upp för att införa liknande regler.  

Rekonstruktionsplanens ökade betydelse, uppdelning av borgenärer i klasser 
och möjligheten till tvångsackord innebär en mer aktiv roll för domstolarna i 
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rekonstruktionsförfaranden. Det leder oss in på frågan om Sverige ska införa 
specialdomstolar som hanterar konkurs- och rekonstruktionsförfaranden. Med 
en lagstiftning som liknar den amerikanska, engelska och singaporianska skulle 
de svenska domstolarna tvingas vara mycket mer delaktiga i rekonstruktionsför-
farandet än idag. För att exempelvis värdering av ett gäldenärsbolags tillgångar 
och en prövning av borgenärernas bästa intresse ska gå att genomföra på ett ade-
kvat sätt kan det behövas domstolar som är vana att hantera den typen av frågor. 
Specialdomstolar är inte främmande för svensk rätt, de finns redan ett flertal som 
hanterar frågor inom andra rättsområden.148 Att även införa en specialdomstol 
för konkurs- och rekonstruktionsförfaranden kan således vara motiverat. Mot 
detta ställs dock de begränsade resurser som idag står till svenska domstolars 
förfogande. 
  

                                                   
148 T.ex. Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen & Patentbesvärsrätten.  
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6   Avslutande kommentarer 

6.1   Inledning 
Kapitel 6 utgör uppsatsens avslutande kapitel. Kapitlet inleds med en samman-
fattning av vad det som framgår av tidigare kapitel. Efter det besvaras uppsatsens 
sista frågeställning och därefter följer olika de-lege-ferenda-resonemang mot bak-
grund av det som lagts fram i uppsatsen. 

6.2   Sammanfattning och slutsats 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagstiftaren har många olika intressen 
och perspektiv att beakta vid framtagandet av en rekonstruktionslagstiftning. In-
solvenslagstiftning i allmänhet och rekonstruktionslagstiftning i synnerhet ge-
nomsyras av tydliga intressekonflikter. Gäldenärer ställs mot borgenärer, gälde-
närsintresset ställs mot samhällsintresset och ofta uppstår det intressekonflikter 
borgenärerna emellan Det har i framställningen framgått att dessa intressen ofta 
är motstående och att det är omöjligt att i en lagstiftning ta hänsyn till samtliga 
intressen och perspektiv fullt ut. Lagstiftaren har således alltid en svår uppgift vid 
framtagandet av lagstiftning på området. 

De flesta kan dock enas om att en konkurs för ett bolag med en bärkraftig 
affärsidé som av olika skäl hamnat i ekonomiska trångmål inte är önskvärt och 
därmed bör undvikas. Att säga att borgenärens intresse att få betalt är mer eller 
mindre viktigt ur ett samhällsperspektiv är emellertid svårt att avgöra. Lika svårt 
som att påstå att en ordning som är mer gäldenärsinriktad i längden är mer eller 
mindre samhällsekonomisk lönsam än en ordning där borgenärer kan tvinga bort 
aktieägare. Dessa beslut måste tas av politiker vid stiftandet av en lag. Det är dock 
bäst utifrån samtliga perspektiv om så välgrundade beslut som möjligt fattas. Att 
politikerna har ett tydligt syfte med lagstiftningen och har utvärderat olika intres-
sekonflikter noga är därmed önskvärt. 

Uppsatsens fokus har främst legat på frågan kring hur gäldenärsbolagets akti-
ekapital ska hanteras i en företagsrekonstruktion och den s.k. ”omvända för-
månsrättsordningens” vara eller icke vara. Det har lagts fram argument för och 
emot att låta aktiekapitalet omfattas av ett ackord. Vissa argument är starkare än 
andra. Min uppfattning är dock att det är svårt att argumentera mot att aktieka-
pitalet ska omfattas av ackordet. Aktiekapitalet omfattas också av ackordet i de 
länder vars lagstiftning här finns beskrivna. Samma syn på aktiekapital återfinns 
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även i både KL och Resolutionslagen. Jag har därför svårt att se varför lagstifta-
ren ska resonera på ett annat sätt avseende rekonstruktion än så som gjordes vid 
framtagandet av Resolutionslagen.149 Vid implementationen av Förinsolvensdi-
rektivet bör därför lagstiftaren låta aktieägarnas kapital omfattas av ackordet och 
tillåta alla möjliga finansieringssätt som finns enligt ABL. En sådan förändring 
tror jag skulle effektivisera rekonstruktionsförfarandet och därmed även minska 
antalet konkurser. 

Även om fokus främst legat på hantering av aktiekapitalet i en rekonstruktion 
har uppsatsen också behandlat andra frågor som lagstiftaren har att ta ställning 
till vid implementation av Förinsolvensdirektivet. Jag tänker främst på frågan om 
Sverige behöver inrätta specialdomstolar för att hantera stora rekonstruktioner 
och konkurser samt huruvida klassindelning och tvångsackord ska införas i 
svensk rätt. Hur dessa frågor ska hanteras beror på hur ambitiös utformningen 
av den svenska rekonstruktionslagstiftningen ska vara. Hur mycket vill staten 
satsa på det svenska rekonstruktionsförfarandet och i förlängningen på svenskt 
företagande? Att överlåta till domstolen att hantera svåra värderingsfrågor, upp-
delning av borgenärer i olika klasser och genomförandet av tvångsackord kräver 
ökade resurser. Är det något som kommer att prioriteras? 

Ett starkt argument för att Sverige ska vara ambitiösa vid implementationen 
av Förinsolvensdirektivet och sträva efter att skapa en sofistikerad och effektiv 
lagstiftning är att förhindra s.k. forum-shopping och att bolag väljer bort Sverige 
som etableringsort. I en alltmer globaliserad värld där internationella bolag enkelt 
rör sig över landsgränser har det blivit vanligare att rekonstruktionsmöjligheter 
och insolvenslagstiftning är viktiga faktorer vid val av ort för etablering. Singa-
pore har exempelvis som uttryckligt mål att bli ett internationellt centrum för 
omstrukturering. Förhoppningen är att fler bolag ska flytta tillgångar dit samt 
etablera sig och även omstrukturera sin verksamhet där. En annan anledning till 
att det är intressant att se hur Singapore har utvecklat sin lagstiftning är att det är 
de inspirerats av amerikansk och engelsk rätt, likt bestämmelserna i Förinsolvens-
direktivet. 

Ytterligare ett starkt argument för en ambitiös lagstiftning är att mycket talar 
för att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. För att förhindra en kris likt den 
på 90-talet är det av stor vikt att kunna tillhandahålla ett effektivt rekonstrukt-
ionsförfarande. Vill Sverige även behålla sin position som ett konkurrenskraftigt 
land som lockar till sig utländska bolag är en fungerande rekonstruktionslagstift-
ning en viktig faktor. Mycket talar dessutom för att en förordning på området 
kommer att komma inom några år om Förinsolvensdirektivet inte implementeras 
på ett tillfredsställande sätt bland medlemsstaterna. Därför anser jag att Sverige 
borde vara minst lika ambitiösa som exempelvis Singapore vid framtagandet av 
en ny rekonstruktionslagstiftning. 

Avslutningsvis anser jag att lagstiftaren bör ha en annan målsättning med lag-
stiftningen än den som sattes upp vid stiftandet av FrekL. Målsättningen med 
                                                   
149 Se avsnitt 3.5.2. 



  59 
 
 
 

lagstiftningen bör inte vara att ett visst antal formella förfaranden ska genomföras 
varje år. Att istället ha målsättningen att skapa ett effektivt förfarande för bolag 
med en bärande affärsidé som bedöms vara värda mer vid fortsatt drift än kon-
kurs är enligt mig att föredra. En förändring av det formella förfarandet skulle 
även med hög sannolikhet leda till andra utgångspunkter i de informella förfa-
randena. Samtliga parter är väl medvetna om ramarna för det informella förfa-
randet vilket bör leda till att utgångspunkterna i förhandlingarna parterna emellan 
indirekt påverkas av lagstiftningen. Huruvida en rekonstruktion sker formellt el-
ler informellt torde för det mesta styras av affärsmässiga överväganden. Så länge 
rekonstruktion är lyckad faller den inom syftet för lagstiftningen. Att rekonstrukt-
ionen genomförs som formell eller informell är därmed av mindre betydelse. 
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