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Sammanfattning	  
 
Uppsatsen behandlar rekonstruktörens skadeståndsansvar under en företagsrekonstruktion. I 

dagsläget finns inget lagstadgat skadeståndsansvar och frågan har inte behandlats i domstol, 

vilket gör att uppsatsen får karaktären av en framåtsträvande analys. 

 

Skadeståndsansvar skulle kunna uppkomma i många fall och jag har avgränsat uppsatsen till 

att behandla tre hypotetiska situationer. Den första situationen är där en rekonstruktör ger råd 

eller anvisningar till gäldenärsbolaget, dvs. det bolag vars verksamhet ska rekonstrueras, och 

bolaget har därefter lidit skada. Den andra situationen är där rekonstruktören samtyckt till 

superförmånsrätt till en borgenär och där detta lett till skada för andra borgenärer i form av 

sämre förmånsrätt i en efterföljande konkurs. Den tredje och sista situationen är där en 

rekonstruktör underlåtit att avbryta rekonstruktionen och det långdragna förfarandet har 

resulterat i skada för borgenärerna. 

 

För att undersöka vilket skadeståndsansvar som skulle kunna åläggas rekonstruktören i dessa 

situationer har jag gått igenom rekonstruktörens roll och uppgifter för att därefter ställa dessa i 

relation med liknande rättsfigurer. Jag har utöver de traditionella rättskällorna använt mig av 

kvalitativa intervjuer med personer som har erfarenhet av företagsrekonstruktioner för att få 

förståelse av den praktiska hanteringen under förfarandet.  

 

Rekonstruktören har många olika uppgifter under sitt uppdrag och det är svårt att fastställa 

dennes roll och därefter komma fram till ett generellt skadeståndsansvar. Skulle skadestånds-

frågan ställas på sin spets är det mer sannolikt att en domstol kommer se till vilka specifika 

åtgärder rekonstruktören vidtagit och utifrån dessa försöka utröna ett eventuellt skadestånds-

ansvar. Uppsatsen påvisar likheter med bl.a. sysslomän och konkursförvaltare och dessa 

regler kan mycket väl komma att ligga i bakgrunden i många frågor rörande rekonstruktören.  
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Förord	  

 

 

Redan vid examensarbetets början visste jag att jag ville skriva en uppsats som på något sätt 

kopplade samman den teoretiska och praktiska sidan av juridiken. Genom de intervjuer som 

hållits i samband med denna uppsats har jag haft nöjet att träffa kloka och skickliga jurister 

och advokater som på olika sätt hjälpt mig under kursens gång. Jag vill därför rikta ett stort 

tack till de personer som tagit sig tid att medverka i denna uppsats; Louise Sjödahl, 

Ackordscentralen Stockholm, Anders Nilsson, Wistrand Advokatbyrå, Guy Lofalk, Lofalk 

Advokatbyrå, Anders Sjöstedt, Advokatfirman Carler samt Ulf Andersen, Advokatfirman 

Fylgia. Jag vill även tacka Göran Millqvist för mycket god handledning under hösten.  

 

 

Stockholm, januari 2014 

 

Matilda Svartholm 



 7 

Förkortningar	  

 

ABL Aktiebolagslagen (2005:551) 

AckL Ackordslagen (1970:847) 

AvtL Avtalslagen (1915:218) 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

Ds Departementsserien 

FRekL Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 

FRL Förmånsrättslagen (1970:979) 

HB Handelsbalken (1736:0123 2) 

HD Högsta domstolen 

IFFR Institutet för företagsrekonstruktion 

JT Juridisk tidskrift 

KonkL Konkurslagen (1987:672) 

KöpL Köplagen (1990:931) 

LGL Lönegarantilagen (1992:497) 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Regeringens proposition 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

SkL Skadeståndslagen (1972:207) 

SvJT Svensk juristtidning 

SOU Statens offentliga utredningar 

TSM Tillsynsmyndighet 

UB Utsökningsbalken (1981:774) 

 



 8 

1. Inledning	  
 

1.1. Introduktion	  till	  ämnet	  

 

Lagen (1996:734) om företagsrekonstruktion, FRekL, trädde i kraft den 1 september 1996 

samtidigt som ackordslagen (1970:847) upphävdes. Företagsrekonstruktion är ett särskilt 

insolvensrättsligt förfarande som syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma 

företag som hamnat i ekonomisk kris. Förfarandet ger gäldenären ett rådrum så att denne kan 

vidta åtgärder för att förbättra rörelsens resultat samt förhandla med sina borgenärer om en 

ekonomisk uppgörelse, s.k. ackord.  

 

Vid en företagsrekonstruktion ska en av domstol utsedd rekonstruktör undersöka om 

gäldenärens verksamhet helt eller delvis kan fortsätta, hur detta ska ske samt om det finns 

förutsättningar att träffa en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna. Rekonstruktören ska 

således hjälpa bolaget på ”fötter igen”. Gäldenärsbolaget behåller sin rådighet och 

rekonstruktören ska hjälpa gäldenären i rätt riktning så att det åter kan bli lönsamt. 

Rekonstruktören tar dock inte över ledningen i bolaget, vilket kan jämföras med konkurs-

förvaltaren som tar över och leder ett konkursbo och har till uppgift att omvandla bolaget till 

likvida medel.  

 

Det bör ställas förhållandevis höga krav på rekonstruktörens skicklighet och kompetens för att 

vara lämplig för uppdraget och det är rimligt att anta att rekonstruktören har någon sorts 

ansvar då denne utför sitt uppdrag. Det personliga skadeståndsansvaret för en rekonstruktör är 

dock varken lagreglerat eller prövat i domstol, vilket gör att rättsläget måste anses vara oklart. 

I Insolvensutredningens förslag om ett samlat insolvensförfarande (SOU 2010:2) diskuterades 

bl.a. rekonstruktörens skadeståndsansvar och förslaget innebär att det bör vara samma regler 

för både en konkursförvaltare och en rekonstruktör.1 Rekonstruktören blir ansvarig för de 

skador denne orsakar gäldenären trots att gäldenären har fortsatt rådighet.2 Däremot bör 

skadeståndsskyldighet på grund av gäldenärens vårdslöshet åvila gäldenären själv.3 

Utredningen har ännu inte lett till någon ny lagreglering.  

 

                                                
1 SOU 2010:2 s. 267 
2 SOU 2010:2 s. 265 
3 SOU 2010:2 s. 266 
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1.2. Syfte	  och	  frågeställningar	  

 

Syftet med min uppsats är att undersöka skadeståndsansvaret för en rekonstruktör under en 

företagsrekonstruktion. Under rekonstruktionsförfarandet har rekonstruktören kontakt med 

gäldenärsbolaget, dess ägare och anställda, samt borgenärer och långivare. Rekonstruktören 

har dessutom kontakt med staten genom bl.a. domstol, länsstyrelser och Kronofogde-

myndigheten. Skadeståndsansvar skulle kunna uppkomma i många fall men jag har valt att 

utgå från tre hypotetiska situationer där skadeståndsfrågor kan aktualiseras.  

 

Frågeställningarna för uppsatsen är: 

 

1. Kan skadeståndsansvar åläggas rekonstruktören om denne gett råd eller anvisningar till 

gäldenären, som därefter lidit skada? 

 

2. Kan skadeståndsansvar åläggas rekonstruktören om denne medgivit superförmånsrätt4 till 

en borgenär, vilket har lett till skada för andra borgenärer i form av sämre förmånsrätt? 

 

3. Kan skadeståndsansvar åläggas rekonstruktören om denne har underlåtit att begära 

rekonstruktionens upphörande och det långdragna förfarandet har resulterat i skada för 

borgenärerna? 

 

1.3. Avgränsningar	  

 

Uppsatsen behandlar enbart juridiska personer i formen av aktiebolag. Visserligen omfattas 

även fysiska personer av lagen om företagsrekonstruktion, men då detta sällan sker i praktiken 

bortser jag från fysiska personer i min uppsats. Företagsrekonstruktion eller liknande 

rekonstruktionsförfaranden finns i andra länder men denna uppsats har avgränsats till att 

enbart behandla svensk lagstiftning och därmed utelämnas utländsk rätt. 5 

 

Uppsatsen innehåller en allmän genomgång av rekonstruktionsförfarandet. Denna 

framställning är dock inte uttömmande utan är av översiktlig karaktär och avser att ge en 

                                                
4 För förklaring av begreppet, se avsnitt 3.5 
5 Se ex. Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvensrättens ramar som är en jämförande studie av 
svensk och amerikansk insolvensrätt 
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grundläggande förståelse samt utgöra diskussionsunderlag. För att få en förståelse om 

rekonstruktörens blandade roll har några utvalda frågor behandlats i begränsad utsträckning, 

som exempelvis frågor om lönegaranti. Ytterligare en avgränsning har gjorts gällande den 

skada som skulle kunna uppstå och i de ovan nämnda frågeställningarna behandlas enbart ren 

förmögenhetsskada som följd av rekonstruktörens handlande eller underlåtenhet. Jag har 

dessutom valt att bortse från ansvarsförsäkringar och hur dessa kan komma att påverka 

skadeståndsbedömningen.  

 

I den jämförande delen av uppsatsen har jag valt att jämföra med den gamla ackordslagens 

god man och konkurslagens konkursförvaltare. Lagen om företagsrekonstruktion bygger till 

viss del på den gamla ackordslagen och därmed kan den gode mannen ses som en föregångare 

till rekonstruktören, vilket gör att en jämförelse anses lämplig. Jämförelsen med konkurs-

förvaltaren ligger nära till hands eftersom det synes föreligga många likheter mellan denne 

och rekonstruktören samt att det ofta är förvaltare som utses till rekonstruktörer. I doktrin 

föreslås att rekonstruktören och konkursförvaltaren bör bedömas lika i frågor om bl.a. 

skadestånd och därmed är det av vikt att undersöka samt jämföra de två rättsfigurerna.  

 

1.4. Metod	  och	  material	  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har den traditionella juridiska metoden använts för att 

fastställa gällande rätt. Den juridiska metoden inkluderar rättskälleläran som innebär en 

systematisk genomgång av rättskällorna, vilka i huvudsak utgörs av lagstiftning, förarbeten, 

praxis samt doktrin. Även rättskälleprinciperna anses ingå i den juridiska metoden och dessa 

tar upp regler om lagtolkning, rättsfallstolkning samt principer för rättskällornas inbördes 

relation vid exempelvis normkollision. Till den juridiska metoden hör också tekniken att 

urskilja vilka fakta som är relevanta, att avgränsa det rättsligt relevanta materialet samt 

metoder för sökningen av rättskällematerial. Att väga samman relevant material samt kunna 

tillämpa en rättsregel på ett visst faktiskt förhållande anses också tillhöra den juridiska 

metoden.6 

 

Till en början undersöktes de högst rankade rättskällorna, lagar och förarbeten, och därefter 

undersöktes vilken praxis som finns på området. Rekonstruktörens skadeståndsansvar har inte 

                                                
6 Mer om juridisk metod, se Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36 ff 
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behandlats i författningar eller praxis, men då frågan har diskuterats i förarbeten och doktrin 

har dessa rättskällor fått stort utrymme i uppsatsen. Vid studiet av exempelvis propositionen 

till lagen om företagsrekonstruktion har den allmänna motiveringen varit utgångspunkten för 

att undersöka och klargöra lagens syfte. Därefter har specialmotiveringen, med tillhörande 

uttalanden av remissinstanser, studerats för att få förståelse av syfte och tillämpning av 

specifika paragrafer i lagen. Vad gäller doktrin har dessa, trots låg ställning i rättskällornas 

hierarki, i vissa fall fått stort inflytande i domstolar och bland praktiker och har bl.a. till 

uppgift att beskriva gällande rätt. Doktrin kan dessutom anses följa den samhälleliga 

utvecklingen i en snabbare takt än lagar och förarbeten och därmed finns en klar fördel att 

studera dessa källor. Även rättsvetenskapliga artiklar har studerats och olika författares 

ståndpunkter och kommentarer kring frågor om rekonstruktörens skadeståndsansvar har 

utgjort ett gott underlag för diskussion.  

 

Utöver detta har utomrättslig reglering i form av etiska riktlinjer och myndighetsregleringar 

beaktats i den mån det varit relevant. Dessa normer brukar kallas för soft law och 

karaktäristiskt är att dessa bildats av organ som anses ha viss, om än informell, kompetens att 

bilda normer. En försummelse att följa soft law utgör inte i sig ett brott mot en rättslig 

förpliktelse, men normer som benämns som soft law uppfattas ofta som tillräckligt bindande 

för att efterföljas och respekteras av dem som på något sätt åtagit sig att följa dessa.7  

 

Vad gäller metod för sökning av relevant material har, utöver sedvanlig sökning på bibliotek, 

digitala hjälpmedel använts. Framförallt har rättsdatabaserna Zeteo, Infotorg Juridik och 

Karnov använts, men även myndigheters och organisationers hemsidor. Juridisk skrivguide8 

har varit vägledande vad gäller formalia i uppsatsen.  

 

Uppsatsen innehåller en jämförande del, men är inte en rättsjämförelse i den mening som 

avser en jämförelse mellan svensk och utländsk rätt utan omfattar enbart svensk lagstiftning.9 

Syftet är att utreda likheter och skillnader mellan rekonstruktören, den gode mannen och 

konkursförvaltaren samt i vilken mån liknande regler kan vara aktuellt för rekonstruktörens 

skadeståndsansvar. Prejudikat från Högsta domstolen har använts i den allmänna samt den 

jämförande delen av uppsatsen. I fall där det saknats annan vägledning har avgöranden från 

                                                
7 Bernitz m.fl., Finna rätt s. 160. Se även van der Sluijs, Professionsansvar s. 30 ff. 
8 Wahlgren, P., Warnling-Nerep, W., Wrange, P., Juridisk skrivguide 
9 Ang. rättsjämförelser, se Sandgren, C Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 75 f 
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hovrätterna studerats, dock med hänsyn till att dessa avgöranden inte har samma 

prejudicerande värde som avgöranden från högsta instans.10 

 

Då det saknas ett lagstadgat skadeståndsansvar för en rekonstruktör såg jag en möjlighet att 

använda kvalitativa intervjuer med rekonstruktörer som ett komplement till de traditionella 

rättskällorna. Intervjuerna har syftat till att inhämta bakgrundskunskaper om ämnet, underlag 

för diskussion av mina frågeställningar samt få en inblick i det praktiska förfarandet under en 

företagsrekonstruktion.11 En närmare beskrivning om intervjuerna finns nedan. 

	  

1.4.1.Särskilt	  om	  intervjuer	  

 

Till en början fick jag råd av min handledare om vilka jag kunde kontakta för intervjuer. 

Därefter talade jag med representanter från några utvalda advokatbyråer. Urvalet gjordes i 

förväg och skedde på grundval av vilka byråer som har kompetens inom insolvensrätt och av 

vilka personer som jag ansåg kunde bidra till uppsatsen med sina erfarenheter kring 

företagsrekonstruktioner och konkurser. Jag tog kontakt med Ackordscentralen samt tre olika 

advokatbyråer varav fyra personer kunde medverka. Då jag vid sidan av studierna arbetat 

deltid på en advokatbyrå som är specialiserad inom insolvensrätt var det naturligt att fråga 

min chef om han kunde medverka, vilket han var villig att göra. Totalt har således fem 

personer intervjuats.  

 

Förberedelserna inför intervjuerna skedde genom en problemanalys om varför intervjuerna 

skulle göras samt vad resultatet skulle användas till, vilket har redovisats ovan. Därefter 

preciserades vilka frågeområden som var aktuella och vad som skulle prioriteras om 

exempelvis tidsbrist skulle uppstå vid själva intervjutillfället.12 Inför intervjuerna översändes 

sammanfattande information om uppsatsen, syftet med intervjun samt vilka frågor jag 

önskade ta upp.  

 

Frågorna löd: Hur ser du på rekonstruktörens roll/uppdrag och ett eventuellt skadestånds-

ansvar? Hur ser du på relationen mellan rekonstruktören och gäldenären? Hur ser du på 

relationen mellan rekonstruktören och borgenärerna? Syftet med att använda s.k. öppna 

                                                
10 Bernitz m.fl., Finna rätt s. 136 
11 Ang. intervjuer, se Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 42 f 
12 Ekholm & Fransson, Praktisk intervjuteknik, s. 67 
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frågor var att ge den svarande utrymme och frihet att själv formulera sina svar. 13 Detta var 

särskilt viktigt då intervjuerna inte haft karaktären av en statistisk undersökning utan snarare 

en djupintervju i formen av en diskussion. Frågorna har besvarats i varierande grad beroende 

på den svarandes egna förberedelser, vilka frågor som ansetts relevanta av denne samt om nya 

frågor uppstått under intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes vid personliga möten på Ackordscentralen samt de olika advokat-

byråerna och spelades in efter respondenternas godkännande, vilket skedde i fyra av fem fall. 

Inspelningar kan ibland verka hämmande på respondenten men kan ändå vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt då det eliminerar momentet av att föra anteckningar och gör det möjligt att 

delta i diskussionen på ett friare sätt.14 Efter varje intervju har jag lyssnat på ljudspåren och 

omvandlat dessa till text. Detta har visserligen varit tidskrävande men har underlättat när jag 

använt mig av materialet. Dessutom har jag kunnat granska mitt eget agerande och därmed 

utvecklas i min intervjuteknik. 

 

Jag har valt att referera till intervjumaterialet utan att ange exakt källa eller citera någon 

specifik person, utan de svarande benämns A-E i uppsatsen där det ansetts lämpligt.15. När jag 

arbetat med intervjumaterialet har jag utgått från det skriftliga formatet och jag har återgett de 

intervjuades åsikter och kommentarer som referat.  

 

Resultaten av intervjuerna presenteras på flertalet ställen i uppsatsen. I de inledande samt 

jämförande avsnitten återfinns bl.a. kommentarer om hur förfarandet går till i praktiken samt 

hur de svarande ser på ett särskilt spörsmål. I vissa fall redovisas kommentarerna under ett 

eget avsnitt (”i praktiken”) men hänvisning till intervjuerna sker även i den löpande texten, 

dock på ett sätt så att det tydligt framgår att materialet kommer från intervjuerna. Denna 

redovisningsmetod har valts för att koppla ihop teori och praktik, bekräfta eller bestrida något 

ställningstagande samt belysa andra frågor än uppsatsens huvudfrågor som diskuteras i 

praktiken. I slutet av uppsatsen finns ett särskilt avsnitt som är avgränsat till vissa ämnen som 

togs upp under intervjuerna, såsom uppdragets karaktär, rekonstruktörens roll och 

rekonstruktörens ansvar.  

 

                                                
13 Ekholm & Fransson, Praktisk intervjuteknik, s. 73 
14 Ekholm & Fransson, Praktisk intervjuteknik, s. 58 f 
15 Intervjuerna redovisas i källförteckningen ordnat efter datum, inte efter tilldelad ordning A-E 
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1.5. Disposition	  

 

Uppsatsen är ordnad enligt följande. Efter inledningen följer en allmän del med genomgång 

av förfarandet i en företagsrekonstruktion. I denna del behandlas rekonstruktörens roll och 

uppgifter samt gäldenärens och borgenärernas ställning under förfarandet enligt gällande rätt. 

I den allmänna delen behandlas även allmänna skadeståndsrättsliga principer samt andra 

former av ansvarsregler som kan vara av intresse för att besvara frågeställningen.  

 

Efter den allmänna delen följer en jämförande del där rekonstruktören ställs i förhållande till 

god man och konkursförvaltare. Därefter följer resultatet av den praktiska studien som gjorts 

genom intervjuer med yrkesverksamma jurister.  

 

I lagen om företagsrekonstruktion saknas ett uttryckligt skadeståndsansvar vilket gör att 

uppsatsen får karaktären av en framåtsträvande analys. Analysen är inte sparad till slutet utan 

sker löpande i hela uppsatsen. Detta tillvägagångssätt har valts för att skapa en dynamisk text 

och undvika långa deskriptiva moment utan koppling till frågeställningen.  
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2. Lagen	  om	  företagsrekonstruktion	  
 

2.1. Lagens	  syfte	  

 

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan ansöka om företagsrekonstruktion enligt 

1 kap. 1 § FRekL.16 En förutsättning för att inleda förfarandet är att det kan antas att 

näringsidkaren, dvs. gäldenären, inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan 

oförmåga inträder inom kort, 2 kap. 6 § 1 st. FRekL. Att en gäldenär är insufficient17 räcker 

alltså inte utan förutsättningen uppfylls enbart när gäldenären antas vara illikvid18, eller att 

detta inträffar inom snar framtid.19  

 

Det allmänna syftet med en företagsrekonstruktion, som anges i 1 kap. 2 § FRekL, är att ge 

gäldenären rådrum för att kunna ändra sin verksamhet i positiv riktning.20 Företags-

rekonstruktion är ett förfarande som syftar till att återställa lönsamheten hos en näringsidkare 

eller i vart fall fastställa om det finns möjlighet för verksamheten att leva kvar.21 Detta 

innebär alltså att det är en prognos måste göras och i det första ledet är det domstolen som tar 

ställning i och med prövningen av ansökan om företagsrekonstruktion. När beslutet om att 

inleda förfarandet har tagits är det rekonstruktörens uppgift att ta ställning till samma fråga, 

det vill säga om verksamheten över huvud taget kan rekonstrueras.22  

 

Ett beslut om att bevilja rekonstruktion får inte meddelas om det saknas skälig anledning att 

anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås, 2 kap. 6 § 2 st. FRekL. Enligt 

förarbetena är denna regel till för att förhindra missbruk av förfarandet. Ett exempel på detta 

är att gäldenären endast ansöker om rekonstruktion för att skydda sig mot exekutiva 

åtgärder.23 Domstolens prövning i detta inledande skede ska vara förhållandevis summarisk 

och det är ett lågt ställt beviskrav då det endast krävs att möjligheten för en rekonstruktion 

inte anses som utesluten.24 

                                                
16 Ang. begreppet näringsidkare, se prop. 1995/96:5 s. 63 ff. 
17 Gäldenärens skulder överstiger hans tillgångar, se prop. 1995/96:5 s. 60 
18 Gäldenären har inte omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel motsvarande de förfallna skuldernas 
belopp, se prop. 1995/96:5 s. 61 
19 Prop. 1995/96:5 s. 60 och s.180 och Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 55 
20 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 51 
21 Prop. 1995/96:5 s. 54 och s. 173 
22 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 51 
23 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 59 och Prop. 1995/96:5 s. 180 
24 Prop. 1995/96:5 s. 180 
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En företagsrekonstruktion kan ske dels genom en rekonstruktion i sak, vilket innebär att 

verksamheten förändras för att ge ett bättre resultat och åter bli lönsam, dels genom en 

finansiell rekonstruktion där man gör upp med borgenärerna om hur redan uppkomna skulder 

ska kunna betalas.25 Enligt 4 kap. 8 § FRekL får ett förfarande normalt pågå tre månader från 

dagen för beslutet om företagsrekonstruktion, därefter ska domstolen besluta om att 

rekonstruktionen ska upphöra. Tre månader kan i vissa fall visa sig vara en för kort tid och 

därför finns det en möjlighet att förlänga tidsfristen med tre månader i taget om det finns 

särskilda skäl. En sådan begäran kan dock bara göras av gäldenären och förfarandet får inte 

pågå under längre tid än ett år om inte ackordsförhandlingar beslutats.26 

 

2.2. Rättsverkningar	  av	  beslut	  om	  företagsrekonstruktion	  

 

2.2.1.	  Moratorium	  

 

Under en företagsrekonstruktion måste gäldenären vara skyddad mot exekutiva förfaranden 

och liknande åtgärder från enskilda borgenärer för att möjligheterna till rekonstruktion ska 

kunna utredas.27 Skyddet som uppkommer vid ett beslut om företagsrekonstruktion är inriktat 

på att ge gäldenären ett moratorium, dvs. ett rådrum under förfarandet beträffande de skulder 

som gäldenären ådragit sig innan beslutet om företagsrekonstruktion meddelades.28 

 

2.2.2.	  Verkställighetsförbudet	  

 

Enligt 2 kap. 17 § FRekL får utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken 

(1981:774), UB, inte ske mot gäldenären under rekonstruktionsförfarandet. Förbudet gäller i 

princip mot alla borgenärer förutom de med fordringar som säkerställts genom handpanträtt 

eller retentionsrätt. Däremot hindrar det ovannämnda lagrummet inte att borgenärerna driver 

process mot gäldenären.29 

 

 

 
                                                
25 Prop. 1995/96:5 s. 173  
26 Prop. 1995/96:5 s. 220. Ang. särskilda skäl, se RH 1998:17 
27 Prop. 1995/96:5 s. 74 f.  
28 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 110 och Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, 
M., Företagsrekonstruktion, s. 59 
29 Se vidare Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 93 
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2.2.3.	  Säkerställande	  av	  borgenärs	  rätt	  

 

Det finns en särskild skyddsregel till förmån för borgenärerna i 2 kap. 18 § FRekL. Om det 

finns särskilda skäl att befara att gäldenären genom att vidta eller underlåta att vidta en viss 

åtgärd, sätter borgenärens rätt i fara, kan domstolen på begäran av en borgenär besluta om 

lämplig åtgärd för att säkerställa borgenärens rätt.30 Exempel på situationer där detta kan bli 

aktuellt är om gäldenären i större omfattning avhänder sig egendom som ingår i ett 

företagshypotek eller överlåter en maskin som denne innehar på grund av ett leasingavtal.31  

 

2.2.4.	  Gäldenärens	  avtal	  

 

Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion är en omdiskuterad fråga och kommer endast 

redovisas kortfattat.32 Utgångspunkten är att gällande avtal inte påverkas av ett beslut om 

företagsrekonstruktion. Både gäldenären och motparten fortsätter alltså att vara bundna av 

avtalet samma utsträckning som innan beslutet. 33  

 

När företagsrekonstruktion kommer i fråga har dock gäldenären många gånger brustit i sina 

avtalsförpliktelser på ett sådant sätt att motparten har rätt att häva avtalet när beslutet 

meddelas. Enligt 2 kap. 20 § FRekL får en motpart, som före beslutet om företags-

rekonstruktion fått hävningsrätt, efter beslutet inte häva ett avtal på grund av dröjsmål, om 

gäldenären begär att avtalet ska fullföljas. Det huvudsakliga syftet med paragrafen är att 

underlätta en rekonstruktion.34 De omständigheter som grundar hävningsrätt kan alltså inte 

längre med framgång åberopas med stöd för hävning.35 Paragrafen är tvingande och gäller alla 

sorters avtal förutom anställningsavtal.36  

  

 

                                                
30 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 94 
31 Prop. 1995/96:5 s. 195 
32 Se bl.a. Karlsson-Tuula, M., Gäldenärens avtal, Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om 
företagsrekonstruktion, s. 113 ff. och Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 105 ff. 
33 Prop. 1995/96:5 s. 196 
34 Prop. 1995/96:5 s. 196 f.  
35 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 120 
36 Prop. 1995/96:5 s. 197 f. och Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvensrättens ramar s. 359 
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3. Rekonstruktören,	  gäldenären	  och	  borgenärerna	  
 

3.1. Förfarandets	  inledande	  

 

3.1.1.	  I	  teorin	  	  

 

I en ansökan om företagsrekonstruktion ska sökanden, antingen gäldenären eller någon eller 

några borgenärer, ange förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter för att kunna 

bedöma rekonstruktörens lämplighet för uppdraget, 2 kap. 3 § p. 4 och 2 kap. 4 § p. 3 

FRekL.37 Det är vanligt att en gäldenär redan innan ansökan lämnas in har varit i kontakt med 

en advokat eller en ackordscentral för att utreda om det finns möjlighet att åstadkomma en 

lyckad rekonstruktion. Den rekonstruktör man sedan föreslår är oftast den person man haft 

kontakt med tidigare.38  

 

För att den föreslagna rekonstruktören ska kunna utses krävs både gäldenärens och 

borgenärernas förtroende, vilket gör att gäldenären bör ha tagit kontakt med sina viktigaste 

borgenärer innan ansökan lämnas in. 39 Det finns inget lagstadgat krav på att rekonstruktören 

ska förklara sig villig att åta sig uppdraget, men enligt förarbetena ska samtycke inhämtas och 

bör även redovisas i ansökan.40 Det anförs i IFFR:s riktlinjer om god rekonstruktionssed att 

rekonstruktören före ansökan om företagsrekonstruktion ska se till att det finns en 

likviditetsbudget upprättad för rekonstruktionsperioden, och endast om budgeten utvisar att 

likviditet finns ska förfarandet inledas.41 

 

Rekonstruktionsförfarandet präglas av gäldenärens frivillighet, vilket märks redan vid 

ansökningsstadiet. Om en borgenär ansöker om företagsrekonstruktion krävs gäldenärens 

medgivande för att ansökan ska bifallas, 2 kap. 6 § 3 st. FRekL. Förfarandet bygger på ett 

samarbete mellan gäldenären, borgenärerna och rekonstruktören och därför kan inte ett 

förfarande inledas om gäldenären motsätter sig det.42  

 

                                                
37 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 73 
38 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 73 
39 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 73, jfr. IFFR:s riktlinjer, Etiska regler - God 
rekonstruktionssed, punkt 7 
40 Prop. 1995/96:5 s. 177 f. och Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 50 
41 IFFR:s riktlinjer, Etiska regler - God rekonstruktionssed, punkt 2.  
42 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 49 
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3.1.2.	  I	  praktiken	  	  

 

Rekonstruktören kontaktas ofta innan rekonstruktionsförfarandet inletts och det innebär att 

man arbetar tillsammans med bolaget, vilket innebär att man i detta skede inte har något 

egentligt rekonstruktionsuppdrag, sade rekonstruktör A. Enligt rekonstruktör C kommer man 

många gånger in i bilden alldeles försent, både vad det gäller hur bolaget mår men även att det 

kan vara bråttom att få in ansökan till tingsrätten. Detta hänger ofta samman med att det är 

någon skatt som förfaller till betalning och för att inte riskera företrädaransvar43 vill man ge in 

ansökan senast på förfallodagen. På grund av den begränsade tid man har i början av 

förfarandet finns det små möjligheter för rekonstruktören att göra en bedömning om en 

rekonstruktion kommer kunna genomföras, men naturligtvis försöker man bilda sig en 

uppfattning och säger nej i de uppenbara fallen, sade C.  

 

Beslutet från tingsrätten görs för att ge företagsrekonstruktion en offentlig status, menade en 

av rekonstruktörerna. Utan beslutet om företagsrekonstruktion går det ändå att få igenom ett 

underhandsackord, dvs. en frivillig och formlös uppgörelse med borgenärerna, men om ett 

offentligt ackord ska genomföras kan det dock endast göras inom ramen för FRekL.  

 

Det är oftast bolaget själv som ansöker om rekonstruktion och förfarandet bygger på att det 

finns en vilja att rekonstrueras. Det kan uppstå situationer där en borgenär ”tvingar” en 

gäldenär att ansöka genom hot om uppsägning av krediter om detta inte sker, vilket skulle 

leda till konkurs, berättade rekonstruktör B. Skulle en borgenär ansöka själv krävs dock 

medgivande från gäldenären. 

 

När förfarandet väl kommer igång träffar man ägare och ledning för att få en uppfattning om 

verksamheten, framförallt ekonomin i bolaget. Till skillnad från konkurs, där handlingar 

sänds till tingsrätten som sedan distribuerar det, så ska man i en rekonstruktion hantera alla 

utskick av dokument och dylikt. Detta ställer en hel del krav på att rekonstruktörens egen 

organisation klarar av de praktiska momenten, som exempelvis att skicka ut underrättelsen till 

borgenärerna inom en vecka från beslutet. En av rekonstruktörerna framhöll att det skiljer sig 

åt mellan stora rekonstruktioner kontra mindre rekonstruktioner och menade att förfarandet 

anpassas efter detta. Ett stort bolag med ordnad organisation har specifika avdelningar som 

                                                
43 Ang. företrädaransvar, se avsnitt 3.4.4 
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hanterar ekonomin medan små bolag, som oftast drivs av företagsägaren tillika ledamot, kan 

behöva hjälp med de finansiella bitarna med exempelvis biträde av redovisningskonsult eller 

revisor.  

 

3.2. Rekonstruktörens	  kompetens	  

 

3.2.1.	  I	  teorin	  

 

I 2 kap. 11 § FRekL anges att rekonstruktören ”skall ha den särskilda insikt och erfarenhet 

som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig för 

uppdraget”. Enligt förarbetena till FRekL ska en rekonstruktör ha allmänjuridisk och 

obeståndsjuridisk kunskap samt insikter i företagsekonomi och företagsledning, men det ställs 

inte några formella krav på en viss utbildning, examen eller liknande. 44 Detta gör i sin tur att 

valet av rekonstruktör är friare än vad som gäller vid exempelvis valet av en 

konkursförvaltare och detta för att det ska vara möjligt att välja den person som är mest 

lämpad för uppdraget i det specifika fallet.45 Kraven på rekonstruktören har beskrivits med 

utgångspunkt i de krav som ställs på en konkursförvaltare.46 Trots att det finns många likheter 

så är den mest påtagliga skillnaden att rekonstruktören ska ha en förmåga att kunna bedöma 

rent affärsmässiga förutsättningar för fortsatt drift.47 Eftersom förfarandet har betydande 

rättsverkningar krävs samtidigt att rekonstruktören besitter såväl allmänjuridiska som 

obeståndsjuridiska kunskaper.48 

 

Rekonstruktören måste inta en självständig, opartisk hållning och kunna se till såväl 

gäldenärens som borgenärernas intressen,49 vilket framgår av både 1 kap. 2 § 1 st. sista men. 

och 2 kap. 11 § 1 st. FRekL. Mot denna bakgrund bör det vara uteslutet att utse exempelvis en 

av gäldenärsbolagets ägare eller ställföreträdare.50  

 

                                                
44 Prop. 1995/96:5 s. 100 
45 Prop. 1995/96:5 s. 102 f. och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 83 
46 Ang. krav på konkursförvaltare, se avsnitt 5.3.2 
47 Prop. 1995/96:5 s. 102 f. och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 82 f.  
48 Prop. 1995/96:5 s. 103 
49 Prop. 1995/96:5 s. 185 och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 44 
50 Prop. 1995/96:5 s. 104 
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3.2.2.	  I	  praktiken	  

 

Det är nödvändigt att vara konkursförvaltare för att bli rekonstruktör, men det är inte 

tillräckligt, sade en av rekonstruktörerna när denne beskrev kravet på kompetens. 

Rekonstruktören innehar juridiska kunskaper och kunskap inom obeståndsrätt, men har 

däremot begränsad uppfattning om vad bolaget gör. Eftersom bolaget besitter kunskap om ex. 

produktionsspecifika frågeställningar måste parterna samarbeta för att rekonstruktionen ska 

bli lyckad. Det är viktigt att man har integritet som rekonstruktör och enligt rekonstruktör E 

innebär det bland annat att man inte ska åta sig för många rekonstruktioner samtidigt. 

Dessutom ställer rekonstruktioner stora krav på den egna organisationen, bl.a. på grund av de 

administrativa uppgifterna som hör till uppdraget.   

 

3.3. Rekonstruktörens	  uppgifter	  

 

3.3.1.	  Undersöka	  gäldenärens	  ekonomiska	  ställning	  

 

En rekonstruktör ska undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i samråd med denna 

upprätta en rekonstruktionsplan för att redovisa hur syftet med rekonstruktionen ska uppnås, 2 

kap. 12 § 1 st. FRekL. Den primära uppgiften är alltså att ta ställning till om en rekonstruktion 

är möjlig. Om svaret blir nekande ska rekonstruktören ta initiativ att avsluta förfarandet, 4 

kap. 7 § 4 p. FRekL. 

 

I det här läget har man ingen skyldighet att vara lojal, utan det är snarare ett krav att säga nej 

om det inte går, sade rekonstruktör D under en av intervjuerna. Det är viktigt att tacka nej till 

de uppdrag som verkar vara hopplösa fall, bl.a. på grund av att det egna ryktet står på spel och 

en misslyckad rekonstruktion kan påverka framtida uppdrag, menade rekonstruktör E. 

 

Finns det däremot utsikter för att rekonstruera verksamheten ska rekonstruktionsplanen 

utarbetas. Det är ofta på grund av vad planen innehåller beträffande den sakliga 

rekonstruktionen, dvs. själva verksamheten, som borgenärerna avgör om de är beredda att 

medverka till en föreslagen finansiell rekonstruktion.51 Företagsrekonstruktion handlar om att 

man måste ha en ny finansiering och ofta handlar det om att få en ny företagsledning samt att 

göra en strukturell förändring i bolaget, sade rekonstruktör E under intervjun.  
                                                
51 Prop. 1995/96:5 s. 186 och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 88 f 
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Enligt förarbetena ska rekonstruktören inte beaktas som gäldenärens ombud vid förhandlingar 

med borgenärerna,52 men rekonstruktören ska verka för att borgenärernas intressen inte 

åsidosätts, 1 kap. 2 § 1 st. FRekL. Det finns inga lagstadgade krav på vad planen ska innehålla 

eller att den ska fastställas, utan bara att den ska tillställas rätten och borgenärerna.53 Det 

framhålls i förarbetena att det är viktigt att planens innehåll ska kunna anpassas till 

omständigheterna i det enskilda fallet, men huvuddragen i planen är att presentera hur 

gäldenärsbolagets finansiella situation bör lösas och hur dess resultat ska kunna förbättras 

samt en tidsplan för rekonstruktionens genomförande.54 

	  

3.3.2.	  Övriga	  uppgifter	  

 

Rekonstruktören har en skyldighet att inom en vecka efter beslutet om företagsrekonstruktion 

underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet, 2 kap. 13 § FRekL. Underrättelsen ska 

innehålla en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder, gäldenärens 

senaste balansräkning och andra upplysningar som behövs om gäldenärens ekonomiska 

situation. Rekonstruktören ska även ge uppgifter om orsakerna till betalningssvårigheterna 

och hur verksamheten ska rekonstrueras samt upplysa om tidpunkten för borgenärs-

sammanträdet. Med hänsyn till den korta tid rekonstruktören har på sig blir det inte fråga om 

några fullständiga eller slutliga uppgifter, utan dessa vidareutvecklas i rekonstruktionsplanen 

som tas upp vid borgenärssammanträdet.55   

 

Inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande kan ett offentligt ackord äga rum och reglerna 

om detta återfinns i 3 kap. FRekL. Ett offentligt ackord innebär att en borgenärsmajoritet kan 

träffa ett avtal med gäldenären om en ekonomisk uppgörelse som även binder minoriteten. 

Uppgörelsen innebär att borgenärernas fordringar nedsätts till en viss angiven procentsats.56 

Det är endast gäldenären som kan begära en förhandling om offentligt ackord, 3 kap. 1 § 

FRekL, och enligt 10 § ska ansökan vara skriftlig samt innehålla ett ackordsförslag om hur 

mycket gäldenären bjuder i betalning och när betalning ska ske. Utöver detta ska en 

bouppteckning, upprättad av rekonstruktören enligt 14 §, inges.  

                                                
52 Prop. 1995/96:5 s. 186 
53 Prop. 1995/96:5 s. 112 f. Jfr 2 kap. 12 § 1 st. sista men. FRekL 
54 Prop. 1995/96:5 s. 186 
55 Prop. 1995/96:5 s. 188 
56 Prop. 1995/96:5 s. 115 
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Vidare anges fem punkter i 11 § om vad som ska bifogas en begäran om ackordsförhandling 

utöver det som redovisats ovan.57 Rekonstruktören ska enligt paragrafens första punkt 

upprätta en s.k. rekonstruktörsberättelse som anger gäldenärsbolagets ekonomiska status, 

uppgifter om orsakerna till betalningssvårigheterna och uppgift om den utdelning som 

borgenärerna skulle kunna påräkna i en konkurs. Berättelsen ska också innehålla uppgifter om 

eventuella återvinningsmöjligheter, hur gäldenären skött sin bokföring samt om det finns 

skälig anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer.58  

 

Enligt andra punkten ska rekonstruktören i ett särskilt s.k. rekonstruktörsyttrande ge till känna 

om borgenärerna bör anta ackordsförslaget eller inte. I praktiken är det rekonstruktören som, 

tillsammans med gäldenären, har upprättat förslaget och att avråda borgenärerna bör därför 

vara sällsynt.59 Rekonstruktören ska också upprätta ett s.k. rekonstruktörsintyg avseende viss 

förhandsanslutning till ackordsförslaget. Ytterligare en handling som fogas till ansökan om 

ackordsförhandling är ett s.k. rekonstruktörsbevis, vilket visar att rekonstruktörsberättelsen 

och rekonstruktörsintyget sänts till alla borgenärer i bouppteckningen. Slutligen ska kostnader 

för ackordsfrågans handläggning betalas i förskott till rätten. 

 

Rekonstruktören eller en borgenär, vars fordran omfattas av ett offentligt ackord, kan väcka 

talan om återvinning enligt 3 kap. 6 § FRekL. Talan kan väckas under tiden som löper mellan 

beslutet om företagsrekonstruktion och borgenärssammanträdet. Däremot kan återvinnings-

talan inte prövas innan ackordsfrågan slutligen avgjorts.60 Blir återvinning aktuellt tillämpas 

reglerna i 4 kap. KonkL, vilket framgår av 3 kap. 5 § FRekL. 

 

Slutligen kan rekonstruktören på begäran av en borgenär få till uppgift att utöva tillsyn över 

att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet. Detta framgår av 3 kap. 26 § FRekL och 

rätten förordnar rekonstruktören eller annan lämplig person att verka som tillsynsman om det 

finns skäl för det.  

 

                                                
57 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 197 
58 Enligt 22 § FFR ska rekonstruktören underrätta åklagaren om det finns skälig anledning att anta att gäldenären 
gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer 
59 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 198 
60 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 137 
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3.3.3.	  Särskilt	  om	  lönegaranti	  

 

Under intervjuerna diskuterades rekonstruktörens roll och frågan om lönegaranti togs upp i 

flera fall, främst för att påvisa de blandade uppgifter som rekonstruktören kan ha under 

förfarandet. Utan lönegarantin i rekonstruktioner hade förfarandet inte varit särskilt effektivt, 

eftersom det krävs betalning av löner för att människor ska arbeta, sade rekonstruktör E. Och 

om människor inte arbetar får bolaget inte några inkomster, vilket gör det svårt att lyckas med 

rekonstruktionen trots att man fryser alla gamla skulder. När rekonstruktören tar beslut om 

lönegaranti har denne en roll som myndighetsperson, sade A. Det är därför viktigt att utse en 

lämplig person som rekonstruktör eftersom man beslutar om statens pengar. Enligt E har det 

hänt att Skatteverket stoppat beslut om att utse en viss rekonstruktör pga. ett oseriöst förflutet. 

 

Förmånsrätt för lönefordringar regleras i 12 - 13 §§ förmånsrättslagen (1970:979), FRL, och 

en förutsättning för att arbetstagarna ska få betalt i en konkurs är att det finns tillräckligt med 

behållning i konkursboet. Löneförmånsrätten har därför kombinerats med ett garantisystem 

enligt lönegarantilagen (1992:497), LGL.61 Lönegaranti var tidigare endast möjligt vid 

konkurs men för att öka neutraliteten mellan insolvensförfarandena samt bidra till att 

underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion genomfördes en lagändring 2005 

och numera gäller LGL även vid företagsrekonstruktioner.62 Staten svarar för betalning av 

arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som är föremål för företagsrekonstruktion enligt 1 § 

1 st. 2 p. LGL.  

 

Rekonstruktören fattar beslut om frågor som rör lönegaranti på motsvarande sätt som en 

konkursförvaltare gör i en konkurs.63 Beslut om utbetalning av statliga medel utgör 

myndighetsutövning då det rör sig om ”beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för 

samhällets maktbefogenheter”.64 Det har diskuterats vilka kompetenskrav som bör ställas på 

en rekonstruktör då man ålagt denne uppgiften att ta beslut i lönegarantifrågor, men man har 

kommit fram till att den bedömning domstolen gör när de utser rekonstruktör är tillräcklig.65 

Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning följer av 3 kap. 2 § SkL.66 

 
                                                
61 Prop. 2004/05:57 s. 15 f 
62 Se prop. 2004/05: 57 s. 21 f och lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497) 
63 Prop. 2004/05:57 s. 28  
64 För förklaring av begreppet ”myndighetsutövning” se prop. 1972:5 s. 494 ff  
65 Se prop. 2004/05:57 s. 30 
66 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 441 ff. 
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3.3.4.	  I	  praktiken	  

 

När ansökan upprättats och rekonstruktören blivit utsedd är nästa steg att se till att 

verksamheten ”snurrar på”, sade rekonstruktör A. Rekonstruktören ska se till att de åtaganden 

som bolaget gör blir betalda, kontrollera räkningar och tillse att ingenting gammalt betalas. I 

praktiken är det rekonstruktören som får svara på frågor under rekonstruktionen och det är 

ofta till rekonstruktören som borgenärerna och andra avtalsparter vänder sig. Rekonstruktör B 

beskriver det som att rekonstruktören går in på sidan och är en stöttepelare för att exempelvis 

kunna omorganisera bolaget. 

 

Som rekonstruktör ska man ge bolaget verktyg för att komma igenom en svår situation och 

det kan förmodligen ske på ett smidigare sätt än vad man hade kunnat göra om man inte gått 

in i en rekonstruktion, sade rekonstruktör B. Exempel på detta kan vara att komma ur 

ofördelaktiga avtal, men kan även vara att säga upp personal då det är betydligt mer 

förmånligt under en rekonstruktion eftersom lönegarantin slår igenom. I praktiken träffar man 

framförallt bankerna, som är kreditgivare, och Skatteverket, men detta är beroende av hur 

rekonstruktionen i det specifika fallet ser ut. En god relation med bankerna något som 

underlättar i en rekonstruktion, menade B. 

 

Eftersom bolaget ska överleva för sig själv efter förfarandet är avslutat vill man som 

rekonstruktör inte inta en position som liknar en chef, sade rekonstruktör A. Visserligen kan 

rekonstruktören komma med goda idéer men det är fortfarande bolaget som behåller 

beslutanderätten. För att förhandla med exempelvis leverantörer måste man ha uppdrag eller 

fullmakt, vilket rekonstruktören inte har, sade rekonstruktör D. Även om rekonstruktören inte 

har någon ställning i att själv träffa avtal för bolagets räkning så har rekonstruktörens 

samtycke en viss rättsverkan vad gäller förmånsrätten, sade rekonstruktör C. Detta blev 

särskilt tydligt i ett hovrättsfall där frågan gällde rekonstruktörens samtycke.67 

 

Varje rekonstruktör har egna rutiner men de flesta tycks hantera ekonomin på liknande sätt. 

Rekonstruktör E sade att de tar hand om kassaflödet och ser till att rätt fakturor blir betalda, 

dvs. de fakturor som avser leveranser efter rekonstruktionsdagen. I dessa fall brukar 

                                                
67 Se vidare under avsnitt 3.5  
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bolagsledningen skriva på fullmakter och etiska förpliktelser för att de ska sköta detta på rätt 

sätt.  

 

En rekonstruktör beskrev att man under de första månaderna har god relation till gäldenären. 

När man arbetat med bolaget under en tid har man både kommit in i verksamheten och lärt 

känna de som arbetar i bolaget, som i många fall även är ägarna. När granskningsfasen inleds 

måste rekonstruktören ta av sig ”kompisrocken” och sätta på sig någon slags tillsynsrock och 

detta är inte så lätt för gäldenären att förstå, sade rekonstruktör A. Tillsyns- och gransknings-

rollen är klart till för borgenärerna, men man måste behålla sin objektivitet både gentemot 

bolaget och mot borgenärerna. Nästa steg är ackordsprocessen och där agerar rekonstruktören 

definitivt inte på uppdrag av bolaget utan på uppdrag av borgenärerna, sade A.  

 

3.4. Gäldenärens	  ställning	  under	  förfarandet	  

 

3.4.1.	  Gäldenärsbolagets	  rådighet	  

 

En företagsrekonstruktion innebär inte någon formell inskränkning i gäldenärsbolagets 

rådighet, vilket är en såväl principiellt som praktiskt viktig skillnad mot vad som gäller för en 

konkursgäldenär. På grund av den bibehållna rådigheten är gäldenärsbolaget fullt ut 

civilrättsligt ansvarigt för sina göranden och låtanden.68 Trots detta är handlingskapaciteten 

starkt beskuren på grund av de skyldigheter som åligger gäldenären under förfarandet.69  

	  

3.4.2.	  Upplysningsplikt	  och	  lydnadsplikt	  

 

Gäldenärens skyldigheter regleras i 2 kap. 14 - 15 §§ FRekL och innebär bl.a. att gäldenären 

har en upplysningsplikt och en lydnadsplikt gentemot rekonstruktören. Upplysnings-

skyldigheten innebär i korthet att gäldenärsbolaget ska lämna rekonstruktören alla 

upplysningar om bolagets ekonomiska förhållanden och allt som rör bolagets skötsel och drift 

som är av intresse för rekonstruktionen av verksamheten. Lydnadsplikten innebär att 

gäldenärsbolaget är skyldigt att följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska 

                                                
68 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 98 
69 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 84 
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bedrivas, vilket i praktiken innebär att rekonstruktionen av verksamheten ska ske på 

rekonstruktörens villkor.70 

 

Även om dessa skyldigheter inte är sanktionerade av civilrättslig ogiltighet kan gäldenärens 

beteende försvåra möjligheterna till en lyckad rekonstruktion. Kan inte gäldenärsbolaget 

acceptera rekonstruktörens villkor går det inte att genomföra en rekonstruktion och 

gäldenären kan i så fall begära att rekonstruktionen upphör enligt 4 kap. 7 § FRekL.71 Även 

rekonstruktören och borgenärerna kan ansöka om att förfarandet ska upphöra om det kan 

antas att syftet med rekonstruktionen inte kan uppnås.72 Ansökan får då formen av en sanktion 

mot gäldenären för det fall denne inte uppfyller sina förpliktelser.73  

 

3.4.3.	  Betalningsförbud,	  rättshandlingsförbud	  &	  förfogandeförbud	  

 

Ytterligare åligganden för gäldenären stadgas i 2 kap. 15 § 1 st. FRekL som bl.a. anger att 

gäldenären inte får betala gamla skulder, ådra sig nya skulder eller förfoga över egendom av 

väsentlig betydelse utan rekonstruktörens samtycke. Enligt 5 § förordningen (1996:783) om 

företagsrekonstruktion ska rekonstruktören anmäla till rätten om gäldenären inte fullgör sina 

uppgifter enligt 2 kap. 14-15 §§ FRekL. Det är dock inte fråga om några förbud i egentlig 

mening då frånvaron av samtycke från rekonstruktören inte gör gäldenärens rättshandlingar 

ogiltiga, så överträdelser av ”förbuden” är i princip osanktionerade.74 Syftet med att 

gäldenären ska inhämta rekonstruktörens samtycke är att försöka säkerställa att verksamheten 

bedrivs på ett sådant sätt som rekonstruktören bedömer tjäna rekonstruktionsintresset.75 Mer 

om rekonstruktörens samtycke finns nedan. 

 

                                                
70 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 96 f 
71 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 97  
72 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 247 f 
73 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 20 
74 SOU 2010:2 s. 181, prop. 1995/96:5 s. 190 f och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om 
företagsrekonstruktion, s. 100 
75 Prop. 1995/96:5 s. 193 f och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 102 
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3.4.4.Skadeståndsansvar	  för	  gäldenären	  

 

Lagen om företagsrekonstruktion tar inte upp något om rekonstruktörens förhållande till 

gäldenärsbolagets inre organ, utan reglerar endast förhållandet mellan rekonstruktören och 

gäldenärsbolaget som sådant.76 Vid en rekonstruktion av ett aktiebolag gäller exempelvis 

lydnadsplikten enligt 2 kap. 14 § FRekL samtliga bolagsorgan, bolagsstämma, styrelse och 

verkställande direktör.77  

 

Denna uppsats har avgränsats till att behandla aktiebolag och skadeståndsreglerna för 

styrelseledamöter, verkställande direktör, revisor och aktieägare återfinns i 29 kap. aktie-

bolagslagen (2005:551), ABL. Det finns ingen koppling till aktiebolagslagens regelsystem i 

FRekL och man kan fråga sig hur dessa regler bör tillämpas under den tid som en 

företagsrekonstruktion pågår.78 Kan bolagets skadeståndsansvar enligt 29 kap. ABL mildras 

eller bortfalla om de samrått med rekonstruktören?  

 

Att ett rekonstruktionsförfarande inletts medför i vart fall ingen befrielse från ansvaret enligt 

25 kap. 13 § ABL om tvångslikvidation vid kapitalbrist. Om styrelsen eller bolagsstämman 

inte följer handlingsreglerna om tvångslikvidation blir följden ett personligt betalningsansvar 

för alla bolagets uppkommande förpliktelser.79 Däremot kan företagsrekonstruktion medföra 

en befrielse från företrädaransvar gällande skatter och avgifter. Enligt 59 kap. 12-21 §§ 

skatteförfarandelagen (2011:1244) kan företrädare för en juridisk person tillsammans med den 

juridiska personen bli skyldiga att betala den skatt eller de avgifter som de uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet inte har betalat. Om verksamma åtgärder för att avveckla företagets skulder 

med hänsyn till fordringsägares intressen vidtagit senast på förfallodagen kan företrädarna 

befrias från företrädaransvar. Sådana åtgärder är bl.a. konkursansökan och ansökan om 

företagsrekonstruktion.80 

 

Rekonstruktören har ingen beslutanderätt eller rätt att företräda gäldenären, utan ska i samråd 

med gäldenären besluta hur man ex. hanterar gäldenärens avtal enligt 2 kap. 20 § FRekL. 

Gäldenären deltar frivilligt i rekonstruktionsförfarandet och behåller rådigheten.  Dessutom 
                                                
76 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s.97 f 
77 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 98 
78 Folkesson, E., Företaget i ekonomisk kris s. 108 f.  
79 Folkesson, E., Företaget i ekonomisk kris s. 109 
80 Mer om företrädaransvar, se exempelvis SKV 443 Skatteverkets handledning för företrädaransvar och 
Folkesson, E., Företaget i ekonomisk kris s. 193 ff.  
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kvarstår ofta ägare och företagsledning och enligt min mening bör det därmed vara svårt att 

skylla på rekonstruktören, utan dessa får ta sitt ansvar enligt aktiebolagslagen. Karlsson-Tuula 

stödjer denna ståndpunkt och menar att de också kan bli medvållande till en eventuell skada 

som bolaget lider.81 För de fall där gäldenären inser att förfarandet bör avbrytas men 

underlåter att agera måste gäldenären kunna anses medvållande. Detta kan dessutom få till 

följd att rekonstruktörens skadeståndsansvar kan reduceras eller helt komma att falla bort, 

menar Karlsson-Tuula. Vad gäller frågan om bolagets ställföreträdare kan undgå personligt 

skadeståndsansvar genom att hänvisa till att de följt rekonstruktörens råd och anvisningar 

menar Karlsson-Tuula att det faktum att en rekonstruktör blivit utsedd påverkar ansvars-

bedömningen.82 Ett visst medvållande till skadan borde vara tillämpligt även i detta fall och 

det troliga är att ansvarsbedömningen leder till att skadeståndet kan sättas ner eller bortfalla 

helt. 

 

3.5. 	  Särskilt	  om	  samtycke	  och	  superförmånsrätt	  

 

Det finns inget lagstadgat formkrav för samtycke enligt 2 kap. 15 § FRekL utan detta 

anpassas från fall till fall. Enligt förarbetena kan samtycke, om det anses lämpligt, lämnas i 

förväg eller godkännas i efterhand genom ratihabering enligt allmänna avtalsrättsliga 

principer.83 Samtycket kan lämnas muntligen eller skriftligen, men det kan vara lämpligt att 

medgivanden och andra anvisningar dokumenteras.84 Det är dessutom vanligt förekommande 

att borgenärer kräver ett skriftligt samtycke från rekonstruktören till åtgärder som gäldenären 

vill vidta.85  

 

I ett rättsfall från Hovrätten för Övre Norrland86 var frågan bland annat om rekonstruktören 

hade samtyckt till avtal mellan gäldenären och en borgenär som träffats efter företags-

rekonstruktionens inledande, vilket i så fall skulle ge borgenären s.k. superförmånsrätt i en 

efterföljande konkurs enligt 10 § 1 st. 4 p. FRL. Rekonstruktören anförde att superförmånsrätt 

inte hade utlovats och att om han hade samtyckt till detta skulle ett godkännande getts genom 

                                                
81 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 28 
82 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 29 
83 Prop. 1995/96:5 s. 191 och Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 87 
84 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 87 
85 SOU 2010:2 s. 181 
86 Hovrätten för Övre Norrland, avgjort 2013-02-01, mål nr Ö 1003-11. Se även Lycksele tingsrätt, beslut 2011-
11-16, mål nr K 605-07 
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ett skriftligt upprättat avtal, vilket saknades. Trots detta fann tingsrätten, och senare även 

hovrätten, att rekonstruktören fick anses ha lämnat sitt samtycke till avtalet. 

 

Domstolarna ansåg att rekonstruktören genom sitt agerande och/eller konkludenta handlande 

under rekonstruktionen lämnat erforderligt samtycke till det nya avtalet. En konkludent 

rättshandling innebär att en person genom sitt beteende ger motparten befogad anledning att 

anta att en rättshandling kommer företas. Frågan är om det går att uppfylla samtyckeskravet 

genom konkludent handlande trots att det inte berörts i förarbetena till FRekL. Enligt Persson 

och Karlsson-Tuula bör slutsatsen vara, trots domstolsavgörandet, att rekonstruktörens 

samtycke måste vara uttryckligt.87  

 

Att lämna inledande, ensidig information verkar vara ett vanligt inslag i rekonstruktioner då 

detta nämndes av flera rekonstruktörer under intervjuerna. I dessa instruktioner anges bl.a. att 

samtycke måste lämnas skriftligen. Genom kravet på skriftlighet vill man undvika situationen 

där en rekonstruktör av misstag lämnar muntliga besked eller samtycker genom konkludent 

handlande. Den skriftliga informationen kan i efterhand användas som bevisning om det 

skulle uppstå en tvist. 

 

I hovrättsfallet anförde rekonstruktören att skriftliga instruktioner till bolaget hade upprättats, 

men om dessa innehöll information om att samtycke av rekonstruktören enbart lämnas 

skriftligen framgår inte i rättsfallet.88 Praktikerna har uppmärksammat samtyckes-

problematiken och försökt förebygga denna, men eftersom det inte finns något lagstadgat 

formkrav på samtycket blir det i slutändan en fråga om vem som kan bevisa vad.  

 

Enligt min mening bör samtycke inte kunna lämnas genom rekonstruktörens konkludenta 

handlande eftersom det inte framgår av förarbetena till FRekL och det inte heller finns något 

prejudikat, utöver hovrättsfallet, som talar för en sådan tolkning. Samtycket har betydande 

rättsverkningar för både gäldenären och borgenärerna, speciellt de borgenärer som får sämre 

förmånsrätt, och därför finns det anledning att överväga ett klargörande i lagtexten om hur 

samtycke ska lämnas. Det bör finnas större skydd för borgenärerna i denna situation och 

antingen bör ett skriftligt formkrav införas i lagtexten eller att förtydliga att samtycket i vart 

fall måste vara uttryckligt.  

                                                
87 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 89 
88 Se Lycksele tingsrätt, beslut 2011-11-16, mål nr K 605-07 s. 23 
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3.6. Borgenärernas	  ställning	  under	  förfarandet	  

 

3.6.1.	  Borgenärsinflytande	  	  

 

I ett förfarande som innebär påtagliga begränsningar i borgenärernas rätt är det mycket viktigt 

att tillförsäkra både insyn i förfarandet och möjlighet att påverka det.89 Borgenärerna har 

större inflytande under en företagsrekonstruktion än de har i en konkurssituation och detta 

märks genom ett antal borgenärsinriktade bestämmelser i FRekL, vilka redovisas i korthet i 

detta avsnitt.  

 

3.6.2.	  Rekonstruktionsplanen	  

 

Rekonstruktören ska upprätta en rekonstruktionsplan enligt 2 kap. 12 § FRekL. Ur ett 

borgenärsperspektiv är det viktigt att rekonstruktören beaktar att enskilda borgenärers 

ställning inte försämras under ett rekonstruktionsförfarande.90 Borgenärerna ska underrättas 

om att företagsrekonstruktion beslutats enligt 2 kap. 13 § FRekL. Till underrättelsen ska fogas 

sådan information om gäldenärens ekonomiska ställning som kan göra det möjligt för dem att 

i vart fall bilda sig en preliminär uppfattning om rekonstruktion bör komma till stånd.91 

 

3.6.3.	  Borgenärssammanträdet	  och	  borgenärskommittén	  

 

En annan borgenärsinriktad bestämmelse är 2 kap. 16 § FRekL om borgenärssammanträde 

och borgenärskommitté. Borgenärerna har stort inflytande vid borgenärssammanträdet, som 

vanligtvis hålls inom tre veckor från rekonstruktionsbeslutet, 1 kap. 10 § 2 st. FRekL. Under 

sammanträdet kan borgenärerna särskilt granska gäldenärens ekonomiska situation och få 

tillfälle att uttala sig om rekonstruktionen bör fortsätta. Dessutom kan en borgenärskommitté 

utses på begäran av en enskild borgenär och rekonstruktören har en skyldighet att samråda 

med denna kommitté i väsentliga frågor.92 Detta är exempelvis frågor som rör förändringar i 

verksamhetens omfattning, personalstyrkan, verksamhetsinriktningen och finansieringen.93 

 

                                                
89 Prop. 1995/96:5 s. 108 
90 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 29 
91 Prop. 1995/96:5 s. 107 f.  
92 Jfr 7 kap. 10 § KonkL om hörandeplikten för konkursförvaltare 
93 Prop. 1995/96:5 s. 193 
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Borgenärskommittén har i uppgift att bevaka hela borgenärskollektivets intressen samt bistå 

rekonstruktören med information, som exempelvis den bransch som gäldenären är verksam 

i.94 Kommittén kan också ge rekonstruktören råd som behövs för genomförandet av 

förfarandet. Eftersom rekonstruktören ska samråda med kommittén i väsentliga frågor kan 

borgenärerna kontrollera om rekonstruktören fullgör sitt uppdrag samt verkar för att 

borgenärskollektivets intressen inte åsidosätts. Borgenärerna kan även kontrollera att 

gäldenären fullföljer sina skyldigheter.95 

 

3.6.4.	  Övriga	  borgenärsbestämmelser	  

 

Reglerna i 2 kap. 18 § FRekL om säkerställande av en borgenärs rätt har redovisats ovan. För 

borgenärer som omfattas av ett offentligt ackord, dvs. oprioriterade borgenärer, finns särskilda 

regler i 3 kap. FRekL. Förfarandet vid offentligt ackord har sammanfattningsvis redovisats i 

samband med genomgången av rekonstruktörens övriga uppgifter och utelämnas därför i detta 

avsnitt.  

 

Som tidigare nämnts kan en borgenär enligt 4 kap. 7 § p. 4 FRekL kan ansöka om att 

förfarandet ska upphöra om syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått. Ett 

exempel på när detta kan inträffa är om borgenärens intressen äventyras av att 

rekonstruktionen fortsätter.96 En borgenär kan också motsätta sig en ansökan om att 

förfarandet ska förlängas med ytterligare tre månader enligt 4 kap. 8 – 9 §§ FRekL.97  

 

3.6.5.	  Skadeståndsansvar	  för	  borgenärerna	  

 

Enligt 4 kap. 12 § FRekL98 kan en borgenär åläggas ett skadeståndsansvar om denne gjort en 

ogrundad ansökan om företagsrekonstruktion. Om den sökande borgenären saknade skälig 

anledning att anta att gäldenären var illikvid eller inom kort skulle bli det kan detta medföra 

skadeståndsskyldighet. Paragrafen är tillämplig både för medvetet ogrundade ansökningar och 

för ogrundade ansökningar som tillkommit av vårdslöshet.99 Borgenären ska ersätta 

gäldenären den skada som skäligen kan ha orsakats denne genom ansökningen och dess 
                                                
94 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 102 
95 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 102 
96 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 29 
97 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 30 
98 Jfr 17 kap. 3 § KonkL 
99 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 257 
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handläggning. En borgenär kan även åläggas straffansvar om denne vid ett borgenärs-

sammanträde har betingat sig någon särskild förmån av gäldenären, vilket framgår av 4 kap. 

13 § FRekL.  

 

4. Rekonstruktörens	  skadeståndsansvar	  
 

4.1. Inledning	  

 

När det kommer till vilket skadeståndsansvar en rekonstruktör har för skador han orsakar 

under fullgörandet av sitt uppdrag saknas uttryckliga bestämmelser i FRekL.100 Det gäller 

både skador som drabbar gäldenären och skador som drabbar borgenärerna och tredje man. I 

kommentaren till FRekL påpekas dock att det faktum att det saknas ansvarsbestämmelser inte 

i sig innebär att lagstiftaren tagit ställning i frågan. Istället ska det uppfattas så att frågan har 

överlämnats till rättstillämpningen att i förekommande fall avgöra vilket skadeståndsrättsligt 

ansvar som föreligger för rekonstruktören när denne förfarit oaktsamt.101 

 

Avsaknaden av lagbestämmelser samt att frågan inte avgjorts i rättspraxis gör att rättsläget är 

oklart och på grund av rekonstruktörens speciella ställning är det svårt att definiera dennes 

”juridiska karaktär”. För att undersöka rekonstruktörens skadeståndsansvar gentemot 

gäldenären och gentemot borgenärerna är det lämpligt med en genomgång av allmänna 

skadeståndsrättsliga principer samt regler för sysslomän och rådgivare.  

 

4.2. Allmänna	  skadeståndsrättsliga	  principer	  	  

 

4.2.1.	  Skadeståndslagen	  

 

Skadeståndslagen (1972:207, SkL), inleds med följande paragraf: 

 

”I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är 

särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om 

skadestånd i avtalsförhållanden.” (1 kap. 1 § SkL) 

 

                                                
100 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 80 
101 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 98 
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Denna formulering antyder att lagen har ett vidsträckt giltighetsområde. Det går nämligen 

ingen skarp gräns mellan skadestånd i och utom kontraktsförhållanden.102 SkL är tillämplig 

om ej annat ”föranledes av avtal”. Detta betyder inte bara att SkL i princip är tillämplig också 

inom kontraktsrätten, utan även att det är möjligt att träffa avtal med annat innehåll än det 

lagen föreskriver inom det område som räknas som klart utomobligatoriskt. SkL utgör med 

andra ord dispositiv rätt.103 För att skadeståndsskyldighet ska uppstå måste både objektiva och 

subjektiva förutsättningar vara uppfyllda. Till objektiva förutsättningar hör att skada uppstått, 

att egendom som skadats tillhör annan än skadevållaren, att denne har en plikt att inte tillfoga 

skada osv. De subjektiva förutsättningarna kan sammanfattas som uppsåt och oaktsamhet, 

eller med en gemensam term vållande eller culpa.104 

 

Denna uppsats har avgränsats till att enbart behandla ren förmögenhetsskada. Enligt 1 kap. 2 § 

SkL är ren förmögenhetsskada ”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med 

att någon lider person- eller sakskada”. Det är till exempel förlust genom försämrade 

rörelseresultat för företag eller förlust genom försämrade inkomster av arbete för enskilda 

personer.105 Enligt 2 kap. 2 § SkL uppstår skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada 

om skadan vållats genom brott.  

 

4.2.2.	  Culpa,	  adekvat	  kausalitet	  och	  normskyddsläran	  

 

Culpabegreppet utgör grundnormen vid en bedömning av huruvida någon agerat på ett så pass 

vårdslöst sätt att handlingen ska anses grunda skadeståndsskyldighet.106 I förarbetena till 

skadeståndslagen betonas dock att culparegeln i sig själv inte ger någon anvisning om vilka 

faktiska aktsamhetsnormer som ska ligga till grund för culpabedömningen.107 Culparegeln 

innebär endast formulerandet av ett rekvisit; aktsamhet, och det är upp till domstolen att i det 

enskilda fallet avgöra vilket handlande som är att bedöma som aktsamt. Detta sker genom att 

domstolarna lägger de i samhället vid varje tidpunkt för den skadegörande handlingen allmänt 

vedertagna handlingsmönster till grund för bedömningen.108 

 

                                                
102 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 29 
103 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 91 
104 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 107 och 127 
105 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 65 
106 Korling, Finansrådgivning s. 244 
107 Prop. 1972:5 s. 21 
108 Prop. 1972:5 s. 21 
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Vid culpaansvar förutsätter skadeståndsskyldighet att det föreligger s.k. adekvat kausalitet 

mellan handlingen eller underlåtenheten och den uppkomna skadan. Orsakssambandet är i 

princip generellt för skadeståndsrätten och det typiska orsaksförloppet innebär dels att skadan 

uppstått genom att en händelse enligt naturens ordning eller samhällets inrättande dragit med 

sig en annan händelse, dels att skadan inte skulle ha inträffat om inte denna händelse hade 

inträffat.109  

 

En annan begränsning vid skadeståndsbedömningen är den så kallade normskyddsläran, eller 

läran om skyddat intresse. Enligt normskyddsläran kan man göra undantag i skadestånds-

skyldigheten för skador som faller utanför skyddsnormen eller skyddsändamålet för 

skadeståndsregeln. Principen tillämpas både i kontraktsförhållanden och i utomobligatoriska 

förhållanden.110 Normskyddsläran fick sitt definitiva erkännande genom justitierådet 

Nordensons yttrande i NJA 1976 s. 458.111 Vid sidan av adekvat kausalitet krävs, enligt 

normskyddsläran, att skadan ska ha drabbat det intresse som den åsidosatta handlingsnormen 

avser att skydda. Nordenson beskriver ett typexempel där en näringsidkare gjort sig skyldig 

till varusmuggling och därigenom skadat sina konkurrenter. Trots att det föreligger adekvat 

kausalitet mellan smugglingen och konkurrenternas förluster och trots att den som begår en 

straffbar handling, och förstås handlat culpöst, i princip anses ådra sig skyldighet att ersätta 

även ren förmögenhetsskada, så kan inte den smugglande näringsidkaren åläggas att betala 

skadestånd till konkurrenterna. Normskyddsläran innebär således att skador som är fullt 

förutsebara kan komma att undantas från ersättningsskyldigheten.  
 

4.2.3.	  Gränsområden	  till	  kontraktsansvar	  

 

När det gäller rekonstruktörens skadeståndsansvar blir sak- eller personskada sällan aktuellt, 

utan det är ren förmögenhetsskada som skulle kunna uppstå. Frågan som uppkommer är 

huruvida rekonstruktören har något avtalsförhållande gentemot gäldenären eller borgenärerna. 

I det fall det fastställs att något avtal inte föreligger mellan parterna krävs en brottslig 

handling för att ålägga rekonstruktören ett skadeståndsansvar.  

 

                                                
109 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 195 ff 
110 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 211 
111 Se NJA 1976 s. 465 ff. 
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I vissa fall tillämpas kontraktsregler trots att det inte föreligger något direkt kontrakt mellan 

parterna.112 Ett gränsområde till kontraktsansvar är fall där skador beror på vilseledande 

genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att lämna uppgifter.113 Ett illustrativt exempel är 

ett känt brittiskt rättsfall. Redan 1964 kom House of Lords med ett avgörande där 

skadeståndsansvar kunde uppstå för ren förmögenhetsskada genom att någon oaktsamt gett 

felaktiga uppgifter, det s.k. Hedley Byrne-fallet.114 Innan detta kunde skadeståndsansvar för 

ren förmögenhetsskada endast bli aktuellt i ett kontraktuellt förhållande, men nu kunde ansvar 

uppstå i avtalsliknande förhållanden där någon förlitat sig på given information.115 

 

Den svenska motsvarigheten till Hedley Byrne-fallet kom genom rättsfallet NJA 1987 s. 

692.116 I den s.k. ”Kone-domen” blev en värderingsman ansvarig mot annan än uppdrags-

givaren. Värderingsmannen begick av oaktsamhet ett betydande fel vid utfärdandet av ett 

värderingsintyg av en fastighet. Den som beställt intyget var det företag som tänkt köpa 

fastigheten och intyget låg sedan till grund för ett lån som ett annat företag beviljade köparen. 

Köparen gick därefter i konkurs och det visade sig att fastigheten var långt mindre värd än 

vad som hade angetts i intyget. Den utomstående parten, dvs. det bolag som bedrev utlånings-

verksamhet, hade med fog satt tillit till värderingsintyget som värderingsmannen upprättat och 

trots att det inte förelåg varken kontrakt eller något straffbart handlande blev värderings-

mannens arbetsgivare skadeståndsskyldig gentemot långivaren. Domstolens motivering tyder 

på att ansvaret var utomobligatoriskt, till förmån för tredje män i allmänhet, och inte som en 

utvidgning av det kontraktuella ansvaret.117  

 

Samma princip tillämpades i NJA 2001 s. 878 som gällde en liknande tvist, men HD kom till 

motsatt resultat eftersom värderingsmannen begränsat sitt ansvar genom att i utlåtandet ange 

dess ändamål och att det inte ansågs befogat att utan vidare förlita sig på detta.118  

 

Ett annat gränsområde till kontraktsansvar är de fall som avser culpöst fel vid utförande av 

uppdrag, vilket leder till skada för annan än uppdragsgivaren.119 I ett rättsfall ålades 

                                                
112 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 94 
113 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 75 
114 Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 (Liability for pure economic loss by 
negligent misstatements) 
115 Rättsfallet slår fast fem principer för ansvar: a special relationship (akin to contract), exercise a special skill, 
reliance, voluntary assumption of relationship, damage. 
116 Kleineman, JT 2001-02 s. 626 
117 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 76 och Kleineman, JT 2001-02, s. 625 ff. 
118 Kleineman, JT 2001-02, s. 628 ff, och Bengtsson, SvJT 2004 s. 837 
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skadeståndsansvar på kontraktsmässig grund till förmån för annan än den egentlige 

uppdragsgivaren. I NJA 1980 s. 383 hade en bouppteckning upprättats för ett aktiebolag av en 

god man vid en ackordscentral. En överenskommelse hade träffats med en person som stod 

utanför ackordsförfarandet om att denne bl.a. skulle åta sig att garantera ett visst ackord för 

bolaget. På grund av oaktsamhet hade bouppteckningen blivit felaktig, vilket i sin tur ledde 

till att en skadeståndstalan riktades mot ackordscentralen för den förlust garanten hade lidit 

genom felaktigheten.  

 

Högsta domstolens majoritet ansåg att den gode mannen gjort sig skyldig till oaktsamhet men 

att skadeståndsskyldigheten inte kunde utdömas på rent utomobligatorisk grund. Däremot 

bifölls skadeståndstalan på kontraktsmässig grund då domstolen ansåg att den gode mannen 

såsom företrädare för ackordscentralen agerat oaktsamt. Två av justitieråden var av skiljaktig 

mening och fann istället att ackordscentralen hade uppträtt som företrädare för intressenterna 

vid ackordsförfarandet och därmed inte själv kommit i avtalsförhållande med garanten. 

Skadeståndsskyldigheten avgjordes alltså av vem som vid förhandlingarna varit part i avtalet. 

 

4.3. Rådgivare	  

 

4.3.1.	  Inledning	  

 

Det rättsliga begreppet rådgivning är svårdefinierat, men med normalt språkbruk avses 

vanligen att någon lämnar en rekommendation till en person om hur denne bör handla i en 

viss situation.120 I typfallet lämnas råd av en person som har någon, om än tillfällig, relation 

till mottagaren av rådet. Rådgivaren utför inte handlingen för mottagarens räkning utan 

rådgivningen avser endast att förmå rådmottagaren att själv handla i enlighet med rådet.121 

Vanligtvis söker en person rådgivning när denne inte besitter tillräcklig sakkunskap för att 

avgöra hur denne bör agera.122  

 

 

 

                                                                                                                                                   
119 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 76 f. 
120 Se Nationalencyklopedin, Rådgivning ”http://www.ne.se/sve/rådgivning/” lydelse 2013-12-11: ”det att ge råd 
särsk. i personliga frågor” 
121 Korling, Finansrådgivning s. 12 
122 Korling, Finansrådgivning s. 13 
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4.3.2.	  Rådgivarens	  roll	  och	  uppgifter	  

 

Ovan har sysslomannen definierat såsom någon som har uppdrag att företa rättshandlingar för 

annans räkning. Enligt den definitionen faller rådgivningsuppdrag utanför sysslomannaskap, 

om inte rådgivningen åtföljs av att rådgivaren ska handla för uppdragsgivarens räkning. 

Korling menar dock att sysslomannaskap som förklaringsmodell passar av flera anledningar, 

även om det inte är fråga om utförande av en viss rättshandling för annans räkning.123 

 

Rådgivaren ska sätta sig in i uppdragsgivarens situation och rekommendera de åtgärder som 

är mest lämpliga, dvs. som om uppdragsgivaren hade tillgång till samma kunskap och 

erfarenhet som rådgivaren och, med bakgrund därav, själv kunde besluta vilket handlings-

alternativ som ska väljas.124 Uppdragsgivare fäster oftast stor tillit till rådgivarens 

rekommendationer och har vanligen inte heller anledning att ifrågasätta lämpligheten i den 

tjänst som uppdragstagaren tillhandahåller.125  

 

4.3.3.	  Rådgivaransvar	  

 

En rådgivare bär ett rådgivningsansvar och om denne dessutom har utförandeförpliktelser bär 

rådgivaren även ett ansvar för dessa. Det samlade ansvaret för båda kategorierna benämns 

rådgivaransvar.126 Ett uppdragsavtal om rådgivning är en immateriell tjänst, men det kan vara 

svårt för en uppdragstagare att konkretisera avtalets omfattning och innebörd. Istället 

kompletteras parternas inbördes förhållande av särskilda förpliktelser i framförallt 

lagstiftning. Utgångspunkten är dock att uppdragstagaren blir skadeståndsskyldig när det 

konstaterats att denne utfört uppdraget vårdslöst, såvida det inte undantagsvis uppställs ett 

presumtions- eller strikt ansvar enligt avtalet.127  

 

Rådgivare har ett professionsansvar, vilket brukar avse ansvarsbedömningen av vissa 

särskilda yrkeskategorier som tillhandahåller främst immateriella tjänster. Exakt vilka yrken 

som omfattas av begreppet är oklart men jurister, revisorer, försäkringsförmedlare och 

                                                
123 Korling, Finansrådgivning s. 135 f.  
124 Korling, Finansrådgivning s. 134 ff.  
125 Korling, Finansrådgivning s. 135 
126 Korling, Finansrådgivning s. 14 f.  
127 Korling, Finansrådgivning s. 232 
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finansiella rådgivare etc. bör anses omfattas.128 Gemensamt för dessa är att de genom sin 

teoretiska utbildning inom ett speciellt ämnesområde har särskild kunskap som sedan ligger 

till grund för exempelvis rådgivning.129  

 

Ansvarsbedömningen av professionernas tjänster utgår vanligtvis från en omsorgsbedömning 

som liknar den utomobligatoriska culpabedömningen. Korling menar dock att professions-

ansvaret möjligen utgår från en strängare jämförelsenorm.130 Bedömningen sker med avtalet 

som bakgrund och om det föreligger en avvikelse från avtalet är ofta mer svårbestämt i fråga 

om rådgivning. Många rekommendationer inbegriper oftast en uppskattning av hur framtiden 

kommer att se ut. Det krävs alltså något ytterligare kvalificerande moment för att något ska 

anses ha utförts på ett culpöst sätt, vilket innebär att en handlingsnorm måste definieras.131  

 

Många professioner som tillhandahåller immateriella tjänster är föremål för specialreglering 

och lagstiftningen innehåller en del preciserade regler om vilka förpliktelser uppdragstagaren 

har att iaktta. Reglerna anger dock inte i tillräcklig omfattning vilken omsorg som ska iakttas 

gentemot uppdragsgivaren utan tillförs indirekt genom ett krav på att tjänster ska utföras i 

enlighet med ”god sed”.132  

 

Kvalitetsnormen är ofta definierad på så sätt att uppdragstagaren ska utföra sitt uppdrag i 

enlighet med god yrkessed.133 För rekonstruktörer finns ingen lagstadgad kvalitetsnorm för 

uppdraget i allmänhet. Den enda vägledningen är 1 kap. 2 § FRekL där det som stadgas att 

rekonstruktören ska verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts när han fullgör sitt 

uppdrag. IFFR har dock kallat sina etiska riktlinjer för ”god rekonstruktionssed” och frågan är 

om dessa kan utgöra något sorts kvalitetsnorm för rekonstruktörer.   

 

4.3.4.	  Kommentar	  

 

En diskussion som uppkom vid några intervjuer var om rekonstruktören kan ha ett rådgivar-

ansvar. En av rekonstruktörerna sade att det kan vara svårt att ålägga rekonstruktören ett 

                                                
128 Korling, Finansrådgivning s. 276 och 297 
129 Korling, Finansrådgivning s. 276 f.  
130 Korling, Finansrådgivning s. 244 
131 Korling, Finansrådgivning s. 246 
132 Korling, Finansrådgivning s. 258 f,.  
133 Se t.ex. 8:4 RB god advokatsed, 5 § lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, god 
rådgivningssed, 12 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) god fastighetsmäklarsed. 
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rådgivaransvar eftersom rekonstruktörens roll inte är att vara rådgivare. En annan 

rekonstruktör sade att man visserligen är rådgivare åt gäldenären, men att man inte är anlitad 

av dem. Enligt Karlsson-Tuula har rekonstruktören en ställning som en kvalificerad rådgivare, 

till skillnad från konkursförvaltaren som rättshandlar för konkursboets räkning.134 Folkesson 

menar att rekonstruktören sannolikt har ett vanligt sysslomannaansvar eller rådgivaransvar.135  

 

4.4. Sysslomän	  

 

4.4.1.	  Inledning	  	  

 

Ett handlande av en mellanman innebär att man handlar för någon annans räkning. En vanligt 

förekommande figur inom mellanmansrätten är sysslomannen, som har uppdrag att rätts-

handla för sin huvudman. Egentligen har alla kategorier av mellanmän erhållit ett sådant 

uppdrag och därför kan sysslomannen karaktäriseras som en allmän kategori vilken i princip 

spänner över hela mellanmansområdet.136  

 

Reglerna om sysslomän finns i 18 kap. HB och har egentligen tappat större delen av sin 

betydelse sedan avtalslagen, kommissionslagen och lagen om handelsagentur tillkom.137 Det 

som avser innerförhållandet mellan syssloman och huvudman i 18 kap. HB gäller dock 

fortfarande om det inte omfattas av de nyss nämnda lagarna.138 Sysslomannaskap avser 

immateriella prestationer, dvs. uppdrag som inte avser fysiska föremål.139 Detta är exempelvis 

uppdrag som advokat, revisor, läkare och konsulter av olika slag.140  

 

Parterna kallas ofta för uppdragsgivare och uppdragstagare eller huvudman och syssloman.141 

För att ingå ett sysslomannaavtal gäller de allmänna avtalsrättsliga principerna och något 

speciellt formkrav finns inte, men ur bevishänsyn är skriftform lämpligt.142 När en part 

uppdrar åt en mellanman att handla för honom innebär det att man handlar i kraft av en 

                                                
134  Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 28 
135 Folkesson, E., Företaget i ekonomisk kris s. 109 
136 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 17 
137 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, Kommissionslag 
(2009:865), Lag (1991:351) om handelsagentur 
138 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 17 
139 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 17 
140 Hellner, Speciell avtalsrätt II:1, s. 224 
141 Fortsättningsvis används begreppen huvudman och syssloman 
142 Hellner, Speciell avtalsrätt II:1, s. 229 
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viljeförklaring av den man företräder.143 Eftersom mellanmannen handlar i kraft av 

huvudmannens viljeförklaring skiljer man härmed på mellanmän och de som intar en 

företrädarställning på grund av lag eller myndighets förordnande. Exempel på detta är 

konkursförvaltaren då detta företrädarskap stöder sig på ett lagrum som anger ramen för 

företrädarens agerande.144  

 

4.4.2.	  Rekonstruktören	  och	  sysslomannen	  	  

 

De frågor som uppstår i sammanhanget är om rekonstruktören kan anses vara en syssloman 

eller företrädare för gäldenärsbolaget och om detta grundas på en viljeförklaring av 

huvudmannen, dvs. gäldenären, eller på grund av lag. I likhet med konkursförvaltaren finns 

lagrum som anger de uppgifter som ska iakttas av rekonstruktören under uppdraget och det är 

domstolen som utser rekonstruktören.145 Det är dock gäldenären som ansöker om företags-

rekonstruktion eller medger ansökan av en borgenär, vilket skulle kunna tolkas som en 

viljeförklaring av huvudmannen.146   

 

Ansökan om företagsrekonstruktion ska innehålla ett förslag till rekonstruktör147 och det är 

vanligt att gäldenären innan dess träffat den tilltänkta rekonstruktören. Frågan är om detta ska 

tolkas som att ett avtalsliknande förhållande uppstått mellan parterna. Det som talar emot en 

sådan tolkning är det faktum att rekonstruktören utses av en domstol, vilket gör att något avtal 

i traditionell mening inte föreligger mellan parterna. Rekonstruktören ska verka för att 

borgenärernas intressen inte åsidosätts och detta är troligtvis inte ett vanligt inslag i en 

sysslomannaroll. Det som däremot talar för ett avtalsliknande förhållande mellan gäldenären 

och rekonstruktören är den grundläggande förutsättningen att gäldenären har en vilja att 

rekonstrueras. Det är dessutom gäldenären som betalar rekonstruktörens arvode.  

 

Sysslomannaavtalet kan avse enstaka handling eller ha karaktär av ett varaktigt avtal. Om 

inget nämnts i avtalet och det inte framgår på annat sätt torde avtalet gälla tills vidare.148 

                                                
143 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 14 f. 
144 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 15 f. 
145 Jfr. Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion s. 74 
146 Utgångspunkten i detta avsnitt är frågan om gäldenären anses vara huvudman. En eventuell problematisering 
skulle vara att en borgenär kan anses vara huvudman och att rekonstruktören i så fall skulle anses vara syssloman 
för dennes räkning. Jag har valt att helt bortse från denna aspekt i uppsatsen.  
147 Se 2 kap. 3-4 §§ FRekL 
148 Hellner, Speciell avtalsrätt II:1, s. 230 
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Tiden för ”avtalet” vid rekonstruktion är tre månader, 4 kap. 8 § 1 st. FRekL, men kan 

förlängas under vissa omständigheter.149  

 

I många fall har sysslomannen fått en fullmakt från huvudmannen. I en företagsrekonstruktion 

har rekonstruktören ingen fullmakt initialt sett, men som beskrivits ovan i avsnittet om 

rekonstruktörens uppgifter upprättas fullmakter och ”avtal” mellan rekonstruktören och 

gäldenärsbolaget för att underlätta den dagliga verksamheten. 150 Detta talar för att 

rekonstruktören arbetar på uppdrag av gäldenären. En av rekonstruktörerna menade dock att 

när rekonstruktören får fullmakt anses detta vara ett sidoavtal, och att det är genom sidoavtalet 

som sysslomannarollen uppstår. Under ackordsförhandlingarna är det vanligt att 

rekonstruktören fått fullmakt att företräda ett antal borgenärer att rösta för ackordets 

antagande.151 Detta visar den speciella roll rekonstruktören har, då denne i vissa situationer 

kan anses arbeta på uppdrag av gäldenären och i andra fall arbeta på uppdrag av borgenärerna. 

 

Ett karaktäristiskt drag i sysslomannaskapet är förtroendeförhållandet mellan parterna, vilket 

liknar relationen mellan parterna i en företagsrekonstruktion. Under intervjuerna omnämndes 

att förtroendet till gäldenären är av stor vikt då det är denne som rekonstruktören har mest 

kontakt med under förfarandet, men som sagt krävs det att rekonstruktören även har 

borgenärernas förtroende.  

 

Enligt sysslomannareglerna har huvudmannen en allmän lojalitetsplikt och kan också ha 

särskilda skyldigheter att lämna upplysningar till uppdragstagaren.152 Sysslomannen har en 

allmän skyldighet att visa omsorg vid fullgörandet av uppdraget. Det innefattar bl.a. att man 

fullgör uppdraget inom tid som är skälig, men kravet på omsorg i övrigt beror på avtalets 

karaktär. Den som exempelvis anlitat en advokat för att föra sin talan kan inte rikta något krav 

på att advokaten förlorat målet, även om man finner att advokaten inte visat den skicklighet 

som man hoppades.153 

 

                                                
149 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 249 ff. 
150 Se avsnitt 3.3.4. Se Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, bilaga 14 för exempel på 
fullmakt. 
151 Se Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, bilaga 10 för exempel på fullmakt 
152 Jfr 7 § 1 och 2 st. handelsagenturlagen och 10 § kommissionslagen. Hellner, Speciell avtalsrätt II:1, s. 241. 
153 Hellner, Speciell avtalsrätt II:1, s. 232 
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Den främsta skyldighet som huvudmannen har är att utge arvode till uppdragstagaren för det 

utförda arbetet, vilket framgår av 18 kap. 5 § HB.154  Avtal om arvodets storlek blir 

förpliktande och om avtal inte träffats gäller enligt 45 § KöpL att arvodet ska vara skäligt med 

hänsyn till omständigheterna.155 Vid frågor om arvode vid sysslomannaskap har man fäst vikt 

vid sysslomannens kvalifikationer, vilket framgår av exempelvis NJA 1988 s. 262. I fallet 

hade en konkursförvaltare yrkat arvode om drygt 1,5 miljoner kronor, vilket inte godkändes 

av tillsynsmyndigheten. Enligt förvaltaren hade omfattningen av arbetet med konkursen krävt 

att även andra personer på advokatbyrån arbetat och att arvodet skulle bestämmas med hänsyn 

till den samlade arbetsinsatsen. En annan utgångspunkt var att stora krav i allmänhet måste 

ställas på konkursförvaltare. HD kom fram till att arvodet skulle utgå med det belopp som 

förvaltaren yrkade. I företagsrekonstruktion har rekonstruktören enligt 4 kap. 4 § FRekL rätt 

till skälig ersättning för sitt arbete och för de utlägg som uppdraget krävt.156  

 

4.4.3.	  Skadeståndsansvar	  

 

Sysslomannen är underkastad vård- och redovisningsplikt enligt 18 kap. 1 § HB. Detta 

innebär en skyldighet att lämna upplysningar om pengar och andra tillgångar som han tagit 

emot på huvudmannens vägnar samt om hur denna egendom används.157 För försummelse av 

redovisningsplikten är sysslomannen ansvarig då han varit culpös.158 

 

I 18 kap. 3 § HB 1 men. stadgas: ”Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som 

fullmakt gav, vänder sig hans gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar 

upp i hans namn; svare till all skada”. Detta tar sikte på illojala förfaranden och ansvar för 

sysslomannen anses som naturligt i dessa situationer.159 Om en rekonstruktör handlar illojalt 

gentemot gäldenären bör gäldenären ansöka om att förfarandet ska upphöra i enlighet med 4 

kap. 7 § FRekL. 

 

Vidare föreskrivs i 18 kap. 3 § HB: ”Vare ock den, som fullmakt gav, saklös i allt, vad 

syssloman, utom hans ombud eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; utan det 

                                                
154 Hellner, Speciell avtalsrätt II:1, s. 239 
155 Stadgandet i 45 § KöpL sägs uttrycka en regel av allmän räckvidd, se Tiberg, H. & Dotevall, R. 
Mellanmansrätt, s. 32 
156 Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion, s. 77 ff.  
157 Se Munukka, Handelsbalken 18 kap. 1 § lagkommentar not 30 (2013-12-16, Karnov Internet) 
158 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 31 
159 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 29 f. 
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vises, att det honom till nytta använt är.” Har huvudmannen haft nytta av tredje mans 

prestation, medvetande om ett behörighetsöverskridande av sysslomannen, kan det antas att 

huvudmannen konkludent har accepterat avtalet. I andra fall ska dock huvudmannen endast 

bli ersättningsskyldig där tredje man kan visa att det varit till nytta för huvudmannen eller 

sysslomannen.160 Huvudmannen kan lida skada trots att sysslomannen håller sig inom de 

instruktioner han fått, om det visar sig att huvudmannen inte längre är intresserad av att 

exempelvis ingå i ett tilltänkt avtal. I detta fall blir sysslomannen inte ansvarig, vilket 

framkommer av 18 kap. 4 § HB; ”skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg”.161  

 

En syssloman som i strid mot givna instruktioner binder sin huvudman måste åtminstone i 

mån av visad culpa bli ansvarig gentemot huvudmannen, trots att det saknas uttryckliga 

bestämmelser om detta i sysslomannakapitlet. Observera att huvudmannen måste ha lidit 

skada för att sysslomannen ska kunna hållas ansvarig för att överskridit instruktionerna.162  

 

Appliceras reglerna om sysslomän på rekonstruktionsförfarandet skulle detta innebära att 

rekonstruktören blir ansvarig där denne handlat utanför givna instruktioner eller gör något 

som inte är till nytta för gäldenären. Det vill säga, om rekonstruktören gör något ”felaktigt” så 

får denne ta ansvar för det. Det anmärkningsvärda i denna situation är att det är 

rekonstruktören som ska ge råd och anvisningar till gäldenären enligt FRekL, inte tvärtom. 

Dessutom överlämnas inte någon beslutsfattande makt åt rekonstruktören i en företags-

rekonstruktion, vilket betyder att rekonstruktören egentligen inte kan ta beslut för gäldenärens 

räkning.  

 

4.4.4.	  Praxis	  

 

I rättsfallet NJA 2008 s. 805 uppkom frågan om en rekonstruktör anses vara en syssloman. 

Rättsfallet rörde en rekonstruktör som, när gäldenären gått i konkurs efter ett försök till 

företagsrekonstruktion, kvittade sitt anspråk på ersättning för en redovisningsfordran 

gäldenären haft mot rekonstruktören. Frågan var om skäligheten av ersättningsanspråket 

kunde prövas genom utdelningsklander enligt KonkL. I rättsfallet uppkom också frågan om 

                                                
160 Se Munukka, Handelsbalken 18 kap. 3 § lagkommentar not 34 (2013-12-16, Karnov Internet)  
161 Numera har dock brottet trolöshet mot huvudman i 10 kap. 5 § BrB större betydelse om sysslomannen på ett 
försumligt eller svekfullt sätt utnyttjat fullmakten och skadat huvudmannen., se vidare Tiberg, H. & Dotevall, R. 
Mellanmansrätt, s. 30 
162 Tiberg, H. & Dotevall, R. Mellanmansrätt, s. 30 
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preskription enligt 18 kap. 9 § HB, vilket föranledde en diskussion om rekonstruktören var att 

anse som en syssloman. 

 

Rekonstruktören hade vid utförandet av sitt uppdrag förvaltat gäldenärens medel genom att 

överföra dessa till ett särskilt rekonstruktionskonto enligt ett särskilt med bolaget ingånget 

administrationsavtal. Han hade även skött utbetalningar för den löpande verksamheten under 

rekonstruktionen. Rekonstruktören hade gjort gällande att rätten att klandra det av honom 

framställda anspråket var preskriberat enligt 18 kap. 9 § HB. Där stadgas att den som vill 

klandra sysslomans förrättning ska göra detta ”inom natt och år” efter det att sysslomannen 

lämnat sysslomannaskap och ”redo och räkning gjord är av honom”. 

 

I HD:s domskäl anfördes följande: 

 

”B.A. var i förfarandet för företagsrekonstruktion av rätten utsedd rekonstruktör. Som 

sådan hade han uppgifter (se 1 kap. 2 § och 2 kap. 12 och 13 §§ lagen om företags-

rekonstruktion) som gör att han var att anse som syssloman i den mening som avses i 18 

kap. HB. I de uppgifter som enligt lag åligger en rekonstruktör ingår inte medels-

förvaltning. B.A. hade emellertid i anslutning till sitt uppdrag slutit ett särskilt 

administrationsavtal med gäldenären som innefattade medelsförvaltning. 

 

B.A. lämnade redovisning för sitt uppdrag i augusti 2003. Invändning mot hans 

ersättningsanspråk framfördes först i augusti 2005 i samband med prövningen i 

tingsrätten av det första utdelningsförslaget.  

 

De invändningar som riktats mot skäligheten av den ersättning som B.A. begärt för sitt 

sysslomannaskap rör emellertid inte medelsförvaltningen enligt administrationsavtalet 

utan gäller skäligheten av de arvodesanspråk som han framställt som av rätten utsedd 

rekonstruktör. Rätten att göra invändningar mot B.A:s anspråk på sådan ersättning var 

därför inte preskriberad när invändningarna framställdes.”163 

 

I det första stycket från de ovan redovisade domskälen tycks domstolen konstatera att 

rekonstruktören är att anse som syssloman med hänvisning till de uppgifter som 

rekonstruktören har enligt lag. Visserligen ingår inte medelsförvaltning i rekonstruktörens 

                                                
163 Se Högsta domstolens domskäl under rubriken Preskription 
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uppgifter enligt FRekL, men ett särskilt administrationsavtal hade slutits med gäldenären och 

detta innefattade förvaltning av gäldenärens medel.  

 

Av avgörandena NJA 2000 s. 31164 och NJA 2000 s. 137165 får anses följa att tillämpningen 

av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § HB förutsätter att sysslomannens uppdrag 

innefattat medelsförvaltning med redovisningsskyldighet samt att förvaltningen av medlen 

utgjort den väsentliga delen av uppdraget. I rättsfallet från 2008 gick hovrätten igenom vilka 

uppgifter rekonstruktören haft under rekonstruktionen och kom fram till att förvaltnings-

åtgärderna inte utgjort den väsentliga delen av uppdraget.  

 

I det tredje stycket i de ovan anförda domskälen instämmer Högsta domstolen med hovrätten i 

att preskriptionsbestämmelsen i HB inte utgjorde ett hinder mot att pröva invändningarna mot 

rekonstruktörens arvode. Enligt min mening betyder detta att Högsta domstolen slår fast att 

rekonstruktören inte är att anse som syssloman eftersom det arvode som hänförde sig till 

arbete utan anslutning till medelförvaltningen inte omfattades av preskriptionsbestämmelsen 

för sysslomän. Det är dock anmärkningsvärt att domstolen till en början uttryckligen säger att 

rekonstruktören ”var att anse som syssloman i den mening som avses i 18 kap. HB” eftersom 

det ger intrycket av att rekonstruktörens roll som syssloman är klar.  

 

Karlsson-Tuula menar dock att rekonstruktören är att anse som en legal syssloman.166 Detta 

enligt ett hovrättsavgörande gällande gäldenärens avtal enligt 2 kap. 20 § FRekL.167 I 

rättsfallet hade rekonstruktören ensamt begärt att gäldenärens avtal skulle fullföljas, trots att 

gäldenären varit i dröjsmål med betalning eller med prestation. Hovrätten kom fram till att 

rekonstruktören inte ensamt kunde göra denna begäran utan att gäldenären samtyckt till 

handlingen. Eftersom beslutet om företagsrekonstruktion inte inneburit någon förändring av 

gäldenärens rättskapacitet menade hovrätten att gäldenärens möjlighet att ikläda sig 

rättigheter och skyldigheter har varit oförändrade. Begäran om att avtalen skulle fullföljas 

framställdes av rekonstruktören ensam och eftersom han inte gjort det som ombud för 

                                                
164 Rättsfallet rörde fråga om tillämpning av 18 kap 9 § HB beträffande skadeståndsanspråk som uppdragsgivare 
har mot fastighetsmäklare 
165 Rättsfallet rörde fråga om tillämpning av 18 kap 9 § HB beträffande skadeståndsanspråk mot advokat 
166 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 20 ff.  
167 Svea Hovrätt, avgjort 2000-12-15, mål nr T 4160-00 
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företaget eller att företaget självt begärt att avtalen skulle fortsätta gälla blev borgenärens 

hävning av avtalet gällande.168 

 

4.4.5.Kommentar	  

 

Under intervjuerna tog jag upp frågan om rekonstruktören kan anses vara en syssloman samt 

hur rättsfallet från 2008 skulle tolkas. Rekonstruktör B menade att rättsfallet fastslår att 

rekonstruktören är att anse som en syssloman, trots att det finns vissa skillnader jämfört med 

ett traditionellt sysslomannauppdrag. Rekonstruktör C höll med om att relationen är 

sysslomannaliknande och förtydligade att det i de flesta fall är bolaget eller dess ägare som 

söker upp den tilltänkte rekonstruktör och sedan föreslår densamme. Detta tyder på att det är 

ett vanligt uppdrag mellan parterna, även om det fortfarande är domstolen som beslutar om 

vem som ska utses.  

 

Rekonstruktör D menar däremot att rättsfallet slår fast att rekonstruktören inte är att anse som 

syssloman i allmänhet, men att i den delen som rör administrationsavtalet ses rekonstruktören 

som syssloman. Rekonstruktören hade i anslutning till sitt uppdrag slutit ett sidoavtal och 

detta innebär inte att FRekL överskuggas, utan snarare att rekonstruktören ansågs vara en 

syssloman enbart avseende medelsförvaltningen. Om rekonstruktören exempelvis får en 

fullmakt, dvs. ett sidoavtal, blir denne syssloman och får ett sysslomannaansvar. Detta är dock 

baserat på särskilda överenskommelser och inte på lag, särskilt inte grundat på FRekL. Allt 

detta visar att rekonstruktören kan ha flera olika roller, menade D. 

 

Rekonstruktör E menade att man inte ska dra rättsfallet så långt att rekonstruktören är en 

syssloman i största allmänhet. Tar man emot medel så är man dock syssloman i den delen. En 

konkursförvaltare kan dock ses som en typisk syssloman, men inte rekonstruktören eftersom 

bolaget behåller sin rådighet.  

 

Jag får hålla med rekonstruktör E i denna diskussion eftersom jag inte anser att rättsfallet slår 

fast rekonstruktörens roll såsom syssloman i största allmänhet. Det som tydligt visas i 

rättsfallet är dock att rekonstruktören har många olika uppgifter under sitt uppdrag och att 

sysslomannareglerna troligtvis kan komma att tillämpas i specifika fall.  

                                                
168 Karlsson-Tuula, M., Gäldenärens avtal s. 131 f.  
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Vad gäller hovrättsfallet kan följande sägas. Rekonstruktören kunde inte handla på egen hand 

utan samtycke från gäldenären, utan gäldenären skulle ensamt eller tillsammans med 

rekonstruktören ha begärt att avtalen skulle fortsätta löpa för att motparten skulle vara 

förhindrad att häva avtalet. Enligt Karlsson-Tuula handlar rekonstruktören med gäldenärens 

samtycke enligt 2 kap. 6 § FRekL.169 I paragrafens sista stycke framgår att en ansökan av en 

borgenär får bifallas ”endast om gäldenären har medgett ansökan.” Som jag tidigare framhållit 

skulle detta medgivande kunna innebära en viljeförklaring från gäldenärens sida, som i sin tur 

innebär att rekonstruktören skulle anses vara en syssloman. Karlsson-Tuula anser att 

rekonstruktören bör anses ha ett oaktsamhetsansvar mot gäldenären och borgenärerna, och att 

ansvaret mot gäldenären borde vara ett sysslomannaansvar av det slag som en uppdragstagare 

har mot sin huvudman.170 

 

Enligt min mening är det en för enkel lösning på problemet att ge rekonstruktören den 

rättsliga etiketten ”syssloman” och sedan dra rättsliga slutsatser utifrån detta. Vid frågan om 

rekonstruktörens ansvar är det mer sannolikt att domstolen kommer se till det enskilda fallet 

och vilka åtgärder rekonstruktören vidtagit, och utifrån dessa försöka utröna en rättsföljd. 

Däremot finns det som redovisats ovan en hel del likheter mellan uppdragen som syssloman 

och som rekonstruktör och därför torde sysslomannareglerna kunna ligga i bakgrunden i 

många frågor rörande rekonstruktören.  

 

                                                
169 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 21 
170 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 28 f.  
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5. Jämförelse	  med	  liknande	  rättsfigurer	  
 

5.1. 	  Inledning	  

 

Som sagts i det inledande avsnittet har jämförelsen avgränsats till att behandla god man enligt 

den gamla ackordslagen samt konkursförvaltaren enligt konkurslagen. Jämförelsen med den 

gode mannen hålls dock kortfattad och syftar framför allt till att ge läsaren en förståelse av 

den gode mannens roll och bakgrunden till lagen om företagsrekonstruktion. Tyngdpunkten 

ligger i jämförelsen med konkursförvaltaren eftersom frågan diskuterats både i förarbeten, 

doktrin och i de intervjuer som hållits i samband med denna uppsats.  

 

5.2. God	  man	  enligt	  ackordslagen	  

 

5.2.1.	  Bakgrund	  

 

Ackordscentralerna uppstod ur köpmannaföreningar för över 150 år sedan och har sedan dess 

haft till uppgift att hjälpa företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem. När parterna ville 

förhandla fram ett ackord behövde de en opartisk person till sin hjälp, vilket resulterade i att 

en köpmannaförening utsåg en god man som kunde förhandla fram ett ackord.171 

Ackordslagen (1970:847), AckL, är egentligen en kodifiering av hur man hanterade 

förhandlingar mellan parter på Ackordscentralerna och när FRekL bildades lyftes AckL 

bestämmelser så gott som oavkortade in i den nya lagens 3 kap. om offentligt ackord.172  

 

5.2.2.	  Förfarandet	  

 

Den inledande bestämmelsen i AckL beskriver ackord såsom en ekonomisk uppgörelse utan 

konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarandet 

skulle ske under medverkan av god man och kom till stånd antingen genom överens-

kommelse173 eller genom beslut efter förhandling om offentligt ackord.   

 

                                                
171 Ackordscentralens hemsida ”http://ackordscentralen.se/”, lydelse 2013-10-18 
172 Prop. 1995/96:5 s. 114 ff. och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s.156 f 
173 S.k. underhandsackord, Arnesdotter, I., Om betalningsinställelse och offentligt ackord, s. 16 f 
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En gäldenär på obestånd kunde enligt 2 § AckL ansöka om att en god man förordnades för att 

utreda gäldenärens ställning samt förhandla med borgenärerna om ackord. Förordnande skulle 

inte ske om det saknades skälig anledning att anta att ett ackord skulle komma till stånd. Gode 

mannen skulle vara lagfaren och i övrigt ha den insikt och erfarenhet som uppdraget krävde 

samt ha borgenärernas förtroende.174 Gäldenären skulle i sin tur samråda med gode mannen 

vid förvaltningen av sin egendom och gode mannen skulle övervaka att borgenärernas bästa 

iakttogs under förfarandet, 3-4 §§ AckL.175  

 

Vid en jämförelse med en god mans uppdrag kan det konstateras att rekonstruktören har fått 

ett betydligt vidare uppdrag. Den gode mannens uppgift var enbart att förhandla med 

borgenärerna i syfte att nå en ekonomisk uppgörelse.176  

 

5.2.3.	  Skadeståndsansvar	  	  

 

Enligt den gamla ackordslagen hade den gode mannen ett ansvar för utredningen av 

gäldenärens ställning och detta presenterades i en s.k. godemansberättelse och i 

bouppteckningen.177 Däremot fanns inget lagstadgat skadeståndsansvar i AckL. Enligt 

rättsfallet NJA 1980 s. 383, som redovisats ovan under avsnitt 4.2.2, blev en god man 

skadeståndsansvarig gentemot en borgenär för uppgifter som felaktigt hade lämnats i en 

bouppteckning. Rättsfallet diskuterades endast i begränsad utsträckning under intervjuerna, 

men rekonstruktör B menade att rättsfallet, trots att det rör en god man enligt den gamla 

ackordslagen, bör kunna tillämpas i en situation med en rekonstruktör.  

 

5.3. Konkursförvaltare	  

 

5.3.1.	  Kort	  om	  konkurs	  

 

Konkurs är en exekutionsform och förfarandet är inriktat på borgenärernas möjlighet att 

tvångsvis få betalt för sina fordringar.178 Har en gäldenär så stora skulder att de inte kan 

betalas tas hela gäldenärens förmögenhet i anspråk för att betala skulderna i den omfattning 

                                                
174 Arnesdotter, I., Om betalningsinställelse och offentligt ackord, s. 23 
175 Arnesdotter, I., Om betalningsinställelse och offentligt ackord, s. 71 f. 
176 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 27 
177 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 22 
178 Prop. 1995/96:5 s. 173 
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det är möjligt. De förluster som uppstår måste fördelas på något sätt mellan borgenärerna och 

konkursinstitutets funktion är att i ordnade rättsliga former fördela förlusterna proportionellt 

mellan borgenärerna med hänsyn till fordringarnas storlek. Om gäldenären är ett bolag upphör 

detta i och med konkursen och borgenärerna saknar möjlighet att i efterhand kräva betalning 

av det upplösta konkursbolaget.179  

 

Ansökan om konkurs kan göras av både gäldenären själv och av en borgenär, vilket framgår 

av 1 kap. 2 § och 2 kap. 3-4 §§ KonkL.180 För att försättas i konkurs krävs att gäldenären är på 

obestånd, dvs. inte rätteligen kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning.181 

När konkursbeslutet meddelats får gäldenären inte råda över sin egendom eller åta sig 

förbindelser som kan göras gällande i konkursen, 3 kap. 1 § KonkL. Rättshandlingar som 

företas av konkursgäldenären blir enligt huvudregeln ogiltiga, oberoende av om gäldenärens 

avtalspart saknade kännedom om konkursbeslutet.182 

 

5.3.2.	  Förvaltarens	  kompetens	  och	  uppgifter	  

 

När en gäldenär försatts i konkurs ska rätten snarast utse en konkursförvaltare som ska 

ombesörja förvaltningen av konkursboet.183 Konkursförvaltaren är en fristående mellanman 

med ett uppdrag som grundar sig på KonkL och hans uppgift är att realisera och avveckla 

konkursboet.184 Förvaltaren ska dock aldrig betraktas som en offentlig funktionär vilket 

innebär att förvaltarens agerande inte faller in under begreppet myndighetsutövning i 

skadeståndslagens mening.185  

 

Enligt 7 kap. 1 § KonkL ska konkursförvaltaren ha den särskilda insikt och erfarenhet som 

uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget. I samband med 1979 års 

konkurslagsreform skärptes kraven på förvaltarens kompetens och där angavs i huvudsak fyra 

krav. För det första bör förvaltaren besitta goda juridiska kunskaper och ha företags-

ekonomiska insikter, dvs. kunskaper i bokföring och redovisning. För det andra bör 

förvaltaren ha en välutvecklad organisation med resurser för bokföring och redovisning, vilket 

                                                
179 Heuman, L., Specialprocess s. 158 
180 Heuman, L., Specialprocess s. 173 f och 176 f 
181 Ang. begreppen obestånd, insolvens, insufficiens och illikviditet, se Heuman, L., Specialprocess s. 168 
182 Se 3 kap. 2 § KonkL samt Heuman, L., Specialprocess s. 197 
183 Se bl.a. 1 kap. 3 § och 2 kap. 24 § KonkL 
184 Millqvist, SvJT 1991 s. 2 
185 Prop. 1986/87:90 s. 415. Detta gäller med undantag för lönegaranti, se avsnitt 3.3.4 



 52 

är speciellt viktigt i företagskonkurser där rörelsen under en tid drivs vidare. För det tredje bör 

förvaltaren ha god insikt i straffrättsliga frågor så att denne på ett tillfredsställande sätt kan 

undersöka om gäldenären begått brott. För det fjärde ska en förvaltare ha kunskap om 

arbetsrättsliga regler samt kunna ta ställning till om företaget ska drivas vidare eller läggas 

ner.186 För att få förvaltaruppdrag krävs att man är upptagen på en lista som upprättats efter 

samråd mellan TSM och vissa lagfarna domare vid tingsrätterna.187 

 

Det åligger förvaltaren att ta tillvara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta de 

åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet, vilket stadgas i 7 kap. 8 § 

KonkL. Konkursförvaltaren har ensam beslutanderätt när det gäller konkursboets förvaltning, 

men i vissa situationer har förvaltaren en samrådsskyldighet med TSM och särskilt berörda 

borgenärer, se 7 kap. 10 § KonkL. 

 

5.3.3.	  Skadeståndsansvaret	  för	  konkursförvaltaren	  

 

Skadeståndsansvaret för en konkursförvaltare stadgas i 17 kap. 1 § KonkL. En förvaltare skall 

ersätta de skador som han vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet 

tillfogar boet, en konkursborgenär eller gäldenären. Skadeståndsansvaret är ett oaktsamhets-

ansvar i förhållande till de så kallade konkursintressenterna, dvs. konkursborgenärerna, 

konkursboet och gäldenären. Ansvaret gäller endast vid fullgörandet av förvaltaruppdraget 

och endast skador som drabbar de ovan nämnda konkursintressenterna.188 Orsakar förvaltaren 

skada genom en åtgärd som ligger utanför förvaltaruppdraget kommer alltså vanliga 

skadeståndsregler att gälla.189 

 

Enligt förarbetena till konkurslagen sträcker sig skadeståndsansvaret för en konkursförvaltare 

längre än vad som följer av skadeståndslagens regler om utomobligatoriskt ansvar, dvs. de 

situationer där ett kontraktsförhållande mellan parterna saknas.190 Konkursförvaltaren 

ansvarar för sak- och personskador som han uppsåtligen eller oaktsamt orsakar någon av 

                                                
186 Prop. 1978/79:105 s. 156 f., jfr. s. 226 
187 Heuman, L., Specialprocess s. 224 
188 Millqvist, SvJT 1991 s. 3 
189 Prop. 1986/87:90 s. 415 f. 
190 Prop. 1986/87:90 s. 415 
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konkursintressenterna. Utöver detta ansvarar han också för ren förmögenhetsskada, dvs. 

ekonomisk skada utan samband med sak- eller personskada.191 

 

I rättsfallet NJA 2001 s. 99 blev en konkursförvaltare skadeståndsansvarig gentemot en 

borgenär pga. att förvaltaren underlåtit att höra borgenären i enlighet med 7 kap. 10 § KonkL. 

Förvaltaren beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets fastighet och tog upp ett lån för 

detta ändamål utan att först samråda med en bank som hade fordran med bästa rätt i 

fastigheten. När byggnaden färdigställts såldes fastigheten på exekutiv auktion och pga. den 

massafordran192 konkursboet genom förvaltaren tagit upp för färdigställandet av byggnaden 

fick banken inte full betalning för sin fordran. Genom att förvaltaren underlåtit att kontakta 

banken utsattes banken för avsevärd risk och förvaltaren ansågs därigenom ha förfarit 

oaktsamt och blev skadeståndsskyldig för den skada som orsakats banken. 

 

17 kap. 1 § KonkL tar inte sikte på konkursförvaltarens skadeståndsansvar gentemot tredje 

man, t.ex. en massaborgenär.193 Konkursförvaltaren har dock ett skadeståndsansvar gentemot 

andra än konkursintressenterna trots att det inte regleras i konkurslagen.194 Det är av allmän 

uppfattning i doktrin att ansvaret vilar på ett culpaansvar begränsat av normskyddsläran, och 

inte skadeståndslagen. 195 Konkursförvaltaren ansvarar därmed för skada gentemot tredje man 

om skadan uppstått genom åsidosättande av en uttrycklig till tredje mans skydd meddelad 

lagbestämmelse.196 

 

I rättsfallet NJA 1996 s. 700 fastställde HD att en förvaltare är skadeståndsskyldig för ren 

förmögenhetsskada som denne genom vårdslös förvaltningsåtgärd förorsakat tredje man. 

Förvaltaren hade förfarit vårdslöst genom att ha överlåtit mönsterrätten och prototyper mm. 

tillhörande tredje man utan att förvissa sig om äganderätten till det överlåtna. HD beslutade att 

det inte krävs att förvaltaren ska ha agerat brottsligt för att skadeståndsansvar för ren 

förmögenhetsskada ska utgå och förvaltaren blev således skadeståndsskyldig.  

 

När man ska avgöra en konkursförvaltares skadeståndsansvar måste hänsyn tas till de 

speciella förhållandena som råder under konkursförfarandet och man bör göra en mer 
                                                
191 Prop. 1986/87:90 s. 415 
192 En massaborgenär är någon med fordran mot själva konkursboet, Heuman, L., Specialprocess s. 162 
193 Prop. 1986/87:90 s. 415 
194 Se Millqvist, SvJT 1991 s. 4 f. och Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 102 
195 Se Millqvist, SvJT 1991 s. 4 f., se även Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 99 
196 Prop. 1986/87:90 s. 413 
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nyanserad bedömning.197 Förvaltaren är alltid skyldig att ta tillvara borgenärernas 

gemensamma rätt och bästa och verka för att konkursen ska ge ett så bra resultat som möjligt 

för borgenärerna.198 Förvaltaren är dock inte förhindrad att vidta åtgärder som ägnade att 

främja sysselsättningen på lång sikt, 7 kap. 8 § 2 st. I en konkurs förutsätts dock att 

borgenärerna själva är aktiva genom att exempelvis framställa anmärkning mot en bevakning 

eller invändningar mot ett utdelningsförslag.199 Detta betyder att borgenärerna har möjlighet 

att själva undvika att skada uppkommer, vilket bör påverka bedömningen när man avgör 

skadeståndsskyldigheten för förvaltaren. 200 

 

5.3.4.	  Jämförelse	  mellan	  konkursförvaltare	  och	  rekonstruktör	  

 

Eftersom det saknas ansvarsregler för rekonstruktören i FRekL har det i doktrin och 

förarbeten gjorts jämförelser med konkursförvaltarens skadeståndståndsansvar. Hellners/ 

Mellqvist menar att man bör kunna tillämpa samma generella culpaansvar, begränsat av 

normskyddsläran, för en rekonstruktör som för en förvaltare när det gäller skador som 

orsakats borgenärerna och tredje man. Detta innebär att förvaltaren är skadeståndsskyldig om 

denne varit culpös och åsidosatt en uttrycklig, till tredje mans skydd meddelad 

bestämmelse.201 Rekonstruktören har på samma sätt som en konkursförvaltare ett uppdrag 

givet av domstol och rollerna liknar varandra, menar Hellners/Mellqvist.202  

 

Om rekonstruktören missbrukat sin ställning så att det medfört ekonomisk skada för någon 

part på någon annans bekostnad grundas ansvaret på allmänna skadeståndsrättsliga 

bestämmelser. Enligt skadeståndsrätten borde rekonstruktören hållas ansvarig om han insett 

eller bort inse att ett visst beslut eller åtgärd kan medföra ekonomisk skada för någon part.203  

 

Rekonstruktören har enligt 1 kap. 2 § 1 st. FRekL ett ansvar för att borgenärernas intressen 

tillgodoses under en rekonstruktion och detta är ett sådant särskilt skyddsintresse som 

lagstiftaren satt upp för borgenärerna.204 En given utgångspunkt är att borgenärskollektivet 

                                                
197 Prop. 1986/87:90 s. 416 
198 Se 7 kap. 8 § 1 st. KonkL 
199 Prop. 1986/87:90 s. 416 
200 Prop. 1986/87:90 s. 416 
201 Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvensrättens ramar s. 347 och Hellners, T. & Mellqvist, M., 
Lagen om företagsrekonstruktion, s. 98. Se även Millqvist, SvJT 1991 s. 4 f. 
202 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 98 f 
203 Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvensrättens ramar s. 347  
204 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 27 
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ska lida en mindre ekonomisk skada vid en företagsrekonstruktion än en konkurs. Karlsson-

Tuula menar att rekonstruktören bör kunna bli skadeståndsskyldig om denne driver 

verksamheten vidare så att borgenärerna lider ekonomisk skada. Det måste dock styrkas att 

borgenärernas ekonomiska skada uppstått pga. att rekonstruktionen pågått längre än vad som 

varit behövligt.205 Enligt Karlsson-Tuula bör borgenären, i de fall där en förmånsberättigad 

borgenär som lider ekonomisk skada pga. ett rekonstruktionsförfarande blivit långdraget, själv 

få föra talan. Detta är alltså inte en uppgift som en konkursförvaltare anses ha.206 

 

När det gäller rekonstruktörens ansvar gentemot gäldenären uppstår frågan om den stora 

skillnaden mellan förfarandena – att gäldenären i en företagsrekonstruktion behåller 

rådigheten – gör att skadeståndsansvaret bör bedömas på något annat sätt. Hellners/Mellqvist 

menar att det finns skäl att tillämpa samma regler mot gäldenären som mot borgenärerna och 

tredje man, dvs. culpaansvaret begränsat av normskyddsläran. Bedömningen ska göras utifrån 

hur stark ställning rekonstruktören haft i det enskilda fallet i förhållande till gäldenärsbolaget; 

dvs. om rekonstruktören praktiskt sett tagit över ledningen eller om han intar en mer 

rådgivande roll.207 

 

5.3.5.	  Från	  intervjuerna	  

 

Att det är en stor skillnad mellan konkurser och företagsrekonstruktioner är en allmän 

uppfattning hos de jag intervjuat. Redan i handläggningen ser man hur det skiljer sig mellan 

konkurs och företagsrekonstruktion. I en konkurs har man en ganska tydlig process där man 

följer olika steg som är uppställda enligt lag. I stor utsträckning bygger konkurslagen på 

förvaltarens medelshantering, vilket är en stor skillnad jämfört med rekonstruktioner där 

rådigheten ligger kvar hos gäldenärsbolaget. Rekonstruktör A menar att det därför skulle vara 

svårt att föra över delar av konkurslagen i förfarandet för företagsrekonstruktioner. 

 

Konkurslagen reglerar förvaltarens roll i alla delar, sade A. Det kan tyckas vara enklare att 

hantera en konkurs som konkursförvaltare på grund av det faktum att förvaltaren faktiskt får 

bestämma, vilket man inte på samma sätt får göra som rekonstruktör där man har en 

                                                
205 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 27 f.  
206 Karlsson-Tuula, Ny Juridik 2007:2, s. 28 
207 Hellners, T. & Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion, s. 98 f 
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rådgivande roll, sade rekonstruktör B. Trots denna roll lyssnar bolaget väldigt mycket på 

rekonstruktören då det är en nära dialog mellan parterna.  

 

Borgenärernas position i en rekonstruktion är att jämställa med situationen i en konkurs, sade 

rekonstruktör C. Man är inte närmare borgenärerna när man är rekonstruktör än vad man är 

som konkursförvaltare. Rekonstruktör D sade dock att det är ett tydligare förhållande till 

borgenärerna i en konkurs eftersom man ska tillvarata borgenärskollektivets bästa, vilket gör 

att det är en stor skillnad mellan företagsrekonstruktion och konkurs.  

 

I både konkurs- och rekonstruktionsförfarandena finns en viss turordning. En skillnad är dock 

att konkurshanteringen och konkursförvaltaren är granskad på ett sätt som inte förekommer i 

en företagsrekonstruktion eftersom man ”på förhand” är godkänd av tillsynsmyndigheten för 

konkurser, TSM. Kriterierna för de båda uppdragen liknar visserligen varandra, men det är 

lägre ställda krav för att bli utsedd till rekonstruktör, menade rekonstruktör A. I konkurser är 

TSM alltid med och tillsynen riktar sig mot konkursförvaltaren och hur hanteringen i enskilda 

konkurser sköts.208 I en rekonstruktion är TSM endast inblandad i frågor som rör 

överprövning av lönegarantibeslut.209 

	  

Vid en jämförelse mellan de två förfarandena finns vissa likheter och skillnader. De uppgifter 

som är identiska för både rekonstruktören och konkursförvaltaren är att man ska utreda brott 

av gäldenären samt kontrollera och analysera bokföringen. Däremot finns en stor skillnad i 

och med att konkursförvaltaren kan genomdriva beslut på egen hand, vilket en rekonstruktör 

inte har någon möjlighet att göra, sade rekonstruktör A. Ett exempel på detta är talan om 

återvinning, där rekonstruktören inte har något påtryckningsmedel annat än att hota om 

konkurs.210 

 

5.3.6.	  Samma	  skadeståndsansvar	  för	  rekonstruktör	  som	  för	  förvaltare?	  

 

Under intervjuerna diskuterades frågan om rekonstruktören bör ha samma skadeståndsansvar 

som en konkursförvaltare. Frågan hör ihop med vilken roll rekonstruktören anses ha och det 

råder inte helt eniga meningar bland de som intervjuats.  

                                                
208 Kronofogdens uppgift med tillsynen framgår av 7 kap. 27 § KonkL 
209 Se vidare 19 och 29 §§ LGL 
210 För återvinning i konkurs, se 4 kap. KonkL 
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Rekonstruktör B menade att det inte bör vara samma ansvar eftersom rekonstruktören har en 

rådgivande roll samt att ansvaret för en konkursförvaltare uttryckligen finns i KonkL, vilket 

gör att det på den grunden är stor skillnad. Trots att båda uppdragen berör obeståndsrätt så är 

uppdragens karaktär så pass olika att man inte bör ålägga samma skadeståndsansvar. 

Dessutom tror B att det kan vara svårt att få en rekonstruktör att ställa upp om skadestånds-

ansvaret skulle vara likadant och menar att detta skulle leda till att rekonstruktioner görs 

genom konkursinstitutet istället. Rekonstruktör E menade att rekonstruktören inte bör ha 

samma ansvar som en konkursförvaltare eftersom rekonstruktören saknar makt, till skillnad 

från förvaltaren som praktiskt taget bestämmer allt.  

 

Rekonstruktör C menade däremot att det finns mer av en avtalsrättslig koppling mellan 

rekonstruktören och gäldenären, till skillnad från relationen mellan rekonstruktören och 

borgenärerna. Men på grund av att rekonstruktören ska tillgodose borgenärernas intressen så 

lär det finnas ett skadeståndsansvar precis på samma sätt som i en konkurs. Det är lättare att 

se när förvaltaren ska anses vara ansvarig eftersom förvaltaren har både behörighet och är 

skyldig att agera. I rekonstruktioner är det ju oklara roller emellanåt och kanske också 

bevissvårigheter om vem som gjort vad, sade rekonstruktör C. Ett exempel är en situation där 

bolaget gått i konkurs där företrädarna saknar pengar och man ser en chans att försöka komma 

åt rekonstruktören eftersom denne har en ansvarsförsäkring. Då skulle det bli en diskussion 

om rekonstruktören har stått bakom ett visst beslut eller åtgärd eller inte. Men C sade att 

ansvaret förmodligen lär vara minst samma för rekonstruktören som för en konkursförvaltare 

och att det är ett culpaansvar precis som i KonkL.  

 

På samma sätt som vid diskussionen om sysslomannaansvar ovan tror jag inte att 

rekonstruktörens skadeståndsansvar kan formuleras på ett entydigt sätt och därmed ålägga 

rekonstruktören samma skadeståndsansvar som konkursförvaltaren. Visserligen föreligger 

likheter mellan rekonstruktören och förvaltaren, men trots detta finns också många skillnader. 

Under intervjuerna märktes tydligt olika uppfattningar och ett exempel på detta är att en av de 

intervjuade menade att det är ett tydligare förhållande till borgenärerna i en konkurs. En annan 

menade däremot att man inte är närmare borgenärerna när man är förvaltare än vad man är 

som rekonstruktör. Skulle frågan om rekonstruktörens ansvar tas upp i domstol tror jag att 

konkurslagens skadeståndsbestämmelser kan komma att diskuteras, förutsatt att den aktuella 

situationen på något sätt liknar konkursförvaltarens uppgifter och ansvar.  
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6. Resultat	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  
 

6.1. 	  Inledning	  

 

Att rekonstruktören anses ha ett skadeståndsansvar vid fullgörandet av sitt uppdrag, trots att 

det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i lag, är en gemensam ståndpunkt bland 

praktikerna. Svårigheten är att avgöra när och i vilken utsträckning rekonstruktören kan bli 

ansvarig, och för att göra det måste man ha klart för sig vilken roll en rekonstruktör har. Bland 

de jag träffat har uppfattningen om rollen skilt sig åt, speciellt vad gäller frågan om vem man 

anses företräda eller arbeta för. Flera av de jag träffat säger att de inte behövt fundera kring 

rekonstruktörens skadeståndsansvar och detta insinuerar att frågan kanske inte är så aktuell i 

praktiken, men kan också tyda på att situationen ännu inte uppstått. Nedan följer de delar från 

intervjuerna som rör frågor om framförallt uppdragets karaktär, rekonstruktörens roll och 

rekonstruktörens skadeståndsansvar.  

 

6.2. Uppdragets	  karaktär	  

 

En av de jag talat med menade att det råder skilda meningar inom kollektivet, dvs. bland 

rekonstruktörer, om vems uppdrag man arbetar på. Det är tydligt att ingen vill kalla sig för 

ombud för någon av parterna, men vissa anser sig vara mer eller mindre en aktör som verkar 

för bolagets bästa. Andra ser företagsrekonstruktion som ett förstadium till konkurs där 

parterna har en möjlighet att agera utan att bolaget går i konkurs och att dessa åtgärder görs 

för borgenärerna. Även om det inte uttryckligen sägs att rekonstruktören arbetar på uppdrag 

av borgenärerna så är det de facto det man gör, sade en av de jag talade med. 

 

I frågan om jäv verkar det som att det råder viss oenighet bland praktikerna, vilket 

förmodligen hänger samman med att man har olika syn på vems uppdrag man arbetar. Arbetar 

man för borgenärernas intressen är det förmodligen svårt att ta ett uppdrag som rekonstruktör 

om rekonstruktionsbolaget, dvs. gäldenären, är en tidigare klient. Anser man däremot att man 

arbetar för gäldenärsbolaget finns det förmodligen inga hinder att ta uppdraget som 

rekonstruktör trots att man haft bolaget som klient vid ett tidigare tillfälle.  
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6.2.1.	  Avtalsliknande	  förhållande	  

 

Förhållandet mellan rekonstruktören och gäldenären uppkommer i och med beslutet från 

tingsrätten och en av de jag träffat kallar detta för ett ”speciellt uppdrag”. Någon annan har 

kallat detta för ett kvasi-kontraktuellt avtal, till skillnad från en informell rekonstruktion, dvs. 

utanför FRekL, där förhållandet helt bygger på avtal. Frågan är om detta, dvs. vad man kallar 

relationen, har någon betydelse när det kommer till att avgöra skadeståndsansvaret och om det 

kommer bli någon skillnad i bedömningen, sade en av rekonstruktörerna. En annan fråga som 

uppstår är om rekonstruktörens roll påverkas av vem det är som ansöker om rekonstruktionens 

inledande. Om en borgenär ansöker och föreslår en rekonstruktör menar en av de jag talat 

med att relationen gentemot gäldenären kommer vara annorlunda jämfört med om gäldenären 

själv ansöker. Men självklart måste gäldenären alltid medge företagsrekonstruktion för att 

förfarandet ska kunna inledas.  

 

Rekonstruktören och gäldenärsbolaget måste komma överens om medelshanteringen, hur 

attestering och betalning av fakturor ska ske samt varifrån och hur rekonstruktören ska lyfta 

sitt arvode. Rekonstruktören tar betalt för sina tjänster eftersom denne utför ett uppdrag och 

då arbetet är till förmån för bolaget är det i vart fall fråga om någon form av uppdragsavtal 

eller avtalsförhållande gentemot gäldenären, menade rekonstruktör A.  

 

Rekonstruktör D menade däremot att det finns mycket som brister i de typiska kännetecknen 

för syssloman- och klientuppdrag. Gäldenärsbolaget har upplysnings- och lydnadsplikt 

gentemot rekonstruktören, vilket skiljer sig mycket från hur det är i ett klientförhållande 

eftersom en klient inte är skyldig att följa ett ombuds råd eller anvisningar. Inför 

ackordsförslaget skriver rekonstruktören bl.a. en rekonstruktörsberättelse som behandlar 

frågor om brott av gäldenären, om bokföringen skötts på rätt sätt, frågor om återvinning m.m., 

vilket förövrigt liknar förvaltarberättelsen i en konkurs. Att utreda om brott begåtts samt 

rapportera uppgifterna till någon utomstående kan inte anses falla inom ramen för ett 

klientförhållande, sade D.  

 

6.2.2.	  Dubbla	  roller	  

 

Flera av de jag träffat sade att rekonstruktören har dubbla roller eftersom man ska interagera 

med både gäldenärsbolaget och borgenärerna. Enligt 1 kap. 2 § 1 st. FRekL ska 
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rekonstruktören under fullgörandet av sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte 

åsidosätts. En av rekonstruktörerna menade att formuleringen i paragrafen visar att det är en 

defensiv uppgift, och inte en offensiv. En annan menade däremot att rekonstruktören ska ta 

tillvara borgenärernas bästa, vilket betyder att rekonstruktören aktivt ska agera för 

borgenärerna.  

 

6.3. Rekonstruktörens	  skadeståndsansvar	  

 

6.3.1.	  Gentemot	  gäldenären	  

 

I uppsatsen har ansvaret gentemot gäldenären avgränsats till situationen där rekonstruktören 

gett råd eller anvisningar som i sin tur orsakat ekonomisk skada för gäldenären.  

 

I en situation där bolaget följt rekonstruktörens anvisningar om att inte ta upp nya 

förbindelser, betala gamla skulder osv. bör bolaget inte få något ansvar, menar rekonstruktör 

C. Om rekonstruktören däremot gett anvisningar som är direkt felaktiga bör bolaget, det vill 

säga dess företrädare, få ta ansvar för det då det fortfarande är meningen att de ska ”tänka 

själva”. Rekonstruktör E menade att bolagsledningen måste säga ifrån om de anser att 

rekonstruktörens anvisningar inte är bra och att de har ett eget ansvar att säga nej till att 

exempelvis sälja någon värdefull maskin. I en situation där rekonstruktören däremot ger 

anvisningar som står i strid med lag är det lättare för en domstol att se att man varit oaktsam 

eftersom man överträtt en norm menade en av de jag talat med. 

 

Om gäldenärsbolaget och rekonstruktören gör någonting tillsammans som skadar annan och 

som föranleder skadeståndsansvar enligt ABL lär båda parter få ta ett ansvar. Sedan kan det 

påverka culpabedömningen om man haft en professionell rådgivare som gett anvisningar så 

att exempelvis bolaget blir utan ansvar. Däremot kvarstår frågorna om orsakssamband och 

skada och det måste gå att bevisa att ett visst råd ledde till en viss skada, sade C.  

 

Rekonstruktören ska samråda och jobba tillsammans med gäldenären, men man bör inte 

kunna ådra sig ett ansvar då man inte har någon beslutanderätt, sade rekonstruktör D som 

syftade på situationen där rekonstruktören gett råd till gäldenären. Om man är passiv eller 

uppträder illojalt eller ohederligt på något sätt, eller försöker skada gäldenären eller 



 61 

borgenärerna, då kanske man kan ha ett ansvar, fortsatte D. Ett exempel på detta skulle vara 

att man medverkar till att fel information går ut till borgenärerna för att få ett bättre ackord. 

 

6.3.2.	  Gentemot	  borgenärerna	  

 

En situation som skulle kunna medför skada för borgenärerna är där de skadats av en 

långdragen rekonstruktion. I ett hypotetiskt händelseförlopp hade i vart fall de prioriterade 

borgenärerna istället fått viss utdelning i en konkurs och en långdragen rekonstruktion innebär 

i detta fall att borgenärernas eventuella utdelning, om än liten, försvinner på grund av 

kostnaderna under en rekonstruktion.  

 

I dessa fall kan man anse att rekonstruktören borde ha ”dragit i nödbromsen” och sett till att 

rekonstruktionen upphörde och att bolaget istället försattes i konkurs. Man har ju aldrig 

möjlighet som rekonstruktör att söka bolaget i konkurs, så det kan man ju inte lastas för, sade 

rekonstruktör C. Däremot har man en plikt att se till att rekonstruktionen avbryts om det 

överhuvudtaget inte funnits förutsättningar för att lyckas med rekonstruktionen. Dessa normer 

är till för att skydda borgenärskollektivet och därmed bör rekonstruktören enligt någon sorts 

normskyddslära kunna bli ansvarig, menade C.  

 

En annan situation där borgenärer kan lida skada är om en rekonstruktör medgivit 

superförmånsrätt till en fordringsägare. I realiteten innebär detta att en prioriterad borgenär 

kommer vara tvungen att kliva tillbaka till förmån för en superförmånsrätt och därmed riskera 

att få mindre utdelning eller i värsta fall bli utan betalning. Ett inledande brev skickas till alla 

fordringsägare med information om att det är kontantbetalning eller förskott som gäller i 

första hand under rekonstruktionen, men om något ska ske mot faktura och superförmånsrätt 

förutsätter det ett skriftligt medgivande från mig, sade rekonstruktör A.  

 

En annan situation som skulle kunna få borgenärerna att uppleva att de skadats är om de i en 

efterföljande konkurs framför att de anser att arvodet till rekonstruktören är för högt. I detta 

fall bör rekonstruktören inte kunna åläggas något ansvar eftersom det under rekonstruktionen 

är gäldenärsbolaget som betalar arvodet och avgör om det är rimligt. Så länge bolaget inte gått 

i konkurs är det fortfarande bolagets pengar det handlar om, sade E. 
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7. Sammanfattande	  analys	  
 

7.1. Inledning	  

 

Med hänsyn till att det saknas uttryckliga bestämmelser om rekonstruktörens skadestånds-

ansvar samt att frågan inte avgjorts i rättspraxis är rättsläget på detta område oklart. 

Intervjuerna bekräftar denna bild då det inte råder enighet bland de medverkande, men 

däremot har de flesta jag talat med en uppfattning om att något skadeståndsansvar finns för 

rekonstruktören. Hur detta ser ut och när det kan aktualiseras är däremot inte klart.  

 

Att saken inte avgjorts i domstol trots att FRekL funnits i drygt 17 år kan tyda på att frågan 

inte är aktuell i praktiken. Däremot har frågan diskuterats i doktrin, förarbeten samt senast i 

Insolvensutredningen211, vilket innebär att det finns ett intresse att klargöra skadestånds-

ansvaret. Dessutom är frågan inte okänd bland juridiska examensuppsatser. 

 

7.2. Förhållandet	  mellan	  rekonstruktören,	  gäldenären	  och	  borgenärerna	  

 

På grund av rekonstruktörens speciella ställning är det svårt att definiera dennes ”juridiska 

karaktär”. Rekonstruktörens roll gentemot gäldenären och borgenärerna har undersökts på 

olika sätt i uppsatsen, genom bl.a. jämförelser med sysslomannareglerna och konkurslag-

stiftningen. Det framgår tydligt av intervjumaterialet att det råder delade meningar om 

rekonstruktörens roll och vad detta innebär i ett skadeståndshänseende. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som talar för ett avtalsliknande förhållande är att 

rekonstruktören och gäldenären ska komma överens om bl.a. medelsförvaltning och hantering 

av fakturor, att dessa parter ofta samarbetar redan innan ansökan om företagsrekonstruktion 

inges till domstolen samt att det är gäldenären som betalar rekonstruktörens arvode. Dessutom 

kan förfarandet anses vara till förmån för bolaget då det görs för att bolaget ska komma ur en 

ekonomisk kris och därefter fortsätta med sin verksamhet. Det som däremot talar emot ett 

avtalsliknande förhållande är bl.a. att gäldenären har vissa förpliktelser gentemot 

rekonstruktören och att rekonstruktören utses av en domstol samt undersöker om gäldenären 

begått brott.  

                                                
211 SOU 2010:2, Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag  
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Frågan är vad domstolsbeslutet att förordna en rekonstruktör har för betydelse när man ser på 

förhållandet mellan rekonstruktören och gäldenären. Å ena sidan innebär förordnandet att ett 

avtal inte uppkommer eftersom det inte kommit till stånd i linje med AvtL. Men man kan 

också tänka sig att förordnandet endast syftar till att ge tyngd till rekonstruktörens uppdrag 

samt att införa en kontrollfunktion redan i inledningsfasen. Rekonstruktionsförfarandet ger ett 

antal rättsverkningar och ett domstolsbeslut kanske är nödvändigt för att bli berättigad att få ta 

del av dessa rättsverkningar. Detta skulle således kunna innebära att det trots allt föreligger ett 

avtalsliknande förhållande mellan rekonstruktören och gäldenären. Å andra sidan är det 

möjligt för en borgenär att ansöka om rekonstruktion och även om gäldenären måste medge 

ansökan kan rekonstruktörens roll anses vara annorlunda i denna situation jämfört med en 

situation där gäldenären ansökt själv.  

 

Domstolarnas hantering av företagsrekonstruktioner tycks vara mer av det dispositiva 

tvistemålets karaktär än ett konkursförfarande där det finns tydligare regler om hur 

förfarandet ska gå till. Mycket av innehållet i lagen verkar ha överlämnats åt gäldenärsbolaget 

och borgenärerna att bestämma och hantera själva. Detta beror förmodligen på det faktum att 

företagsrekonstruktioner kan ske i olika sorters bolag och att varje förfarande är unikt, vilket 

gör att strikta regler inte är möjliga att efterleva. Förfarandet är på detta sätt flexibelt, vilket 

enligt min mening är en stor fördel eftersom det ger förutsättningar för att en rekonstruktion 

ska bli framgångsrik.  

 

7.3. Rekonstruktörens	  skadeståndsansvar	  

 

7.3.1.	  Råd	  till	  gäldenären	  	  

 

Rekonstruktionsförfarandet bygger på ett gott samarbete mellan parterna och en vilja från 

gäldenärens sida att rekonstruera verksamheten, men frågan är vad som händer i en situation 

där gäldenären följer rekonstruktörens råd och dessa råd visar sig vara till men för bolaget. 

Denna fråga hänger i sin tur samman med frågan om rekonstruktörens inblandning påverkar 

gäldenärsbolagets skadeståndsansvar.  

 

Gäldenären har en lagstadgad lydnadsplikt gentemot rekonstruktören och i doktrin och 

förarbeten beskrivs detta som att rekonstruktionen egentligen sker på rekonstruktörens villkor. 

Det kan verka konstigt att rekonstruktören inte ska vara ansvarig för de råd denne ger då 
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gäldenären är förpliktad att följa dessa, men de skyldigheter som ålagts gäldenären kan 

uppfattas som aningen kraftlösa eftersom de inte är sanktionerade på något sätt. I praktiken 

innebär detta att rekonstruktören inte kan göra något om dennes råd inte följs och sett ur 

denna synvinkel vore det orimligt att ålägga rekonstruktören något allmänt skadeståndsansvar 

för de råd och instruktioner som ges under rekonstruktionen.  

 

Gäldenärens bibehållna rådighet innebär att beslutanderätten ligger kvar hos bolagets ledning 

på samma sätt som innan rekonstruktionsförfarandet inleddes. Detta betyder att gäldenären är 

civilrättsligt ansvarig för sina beslut, oavsett om det sker på grund av råd från rekonstruktören 

eller inte. Att en rekonstruktör har blivit utsedd skulle dock kunna påverka ansvars-

bedömningen för vilket ansvar rekonstruktören och gäldenären bör ha.  

 

7.3.2.	  Rekonstruktörens	  samtycke	  och	  superförmånsrätt	  

 

Under intervjuerna har de flesta rekonstruktörer angett att de lämnar inledande information 

kring rekonstruktionsförfarandet till gäldenären. I denna skriftliga information anges även att 

medgivande från rekonstruktören endast blir giltigt i skriftlig form. Genom att inledningsvis 

informera om detta kan man undvika att hamna i situationer där ord står mot ord om ett 

medgivande getts eller ej och både den inledande skrivelsen och det skriftliga medgivandet får 

på detta vis bevisvärde i en eventuell framtida tvist. Eftersom samtycket har betydande 

rättsverkningar för både gäldenären och borgenärerna finns det anledning att överväga ett 

klargörande i lagtexten om hur samtycke ska lämnas för att anses vara giltigt. Ett skriftligt 

formkrav är ett förslag från min sida då det ger ett större skydd för borgenärerna samt att det 

är så problemet tycks hanteras i praktiken. På detta sätt följer lagstiftningen utvecklingen i 

samhället och man undgår missförstånd som kan uppstå i och med att en rekonstruktör 

uttrycker sig på ett oaktsamt eller otydligt sätt.  

 

7.3.3.	  Långdragen	  företagsrekonstruktion	  

 

En given utgångspunkt är att borgenärskollektivet ska lida en mindre ekonomisk skada vid en 

företagsrekonstruktion än en konkurs och enligt 1 kap. 2 § 1 st. FRekL har rekonstruktören ett 

ansvar för att borgenärernas intressen tillgodoses under en rekonstruktion. Rekonstruktören 

ska i ett fall där det saknas förutsättningar för att lyckas med rekonstruktionen se till att 

förfarandet avbryts. Detta måste anses vara ett av lagstiftaren uppställt skydd för borgenärerna 
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och rekonstruktören bör kunna bli skadeståndsskyldig om denne driver verksamheten vidare 

så att borgenärerna lider ekonomisk skada. Det måste dock kunna styrkas att borgenärernas 

ekonomiska skada uppstått för att rekonstruktionen pågått längre än vad som varit behövligt.   

 

I dessa fall skulle en gäldenär, som inser att förfarandet bör avbrytas men underlåter att agera, 

kunna anses medvållande. Detta skulle i sin tur kunna få till följd att rekonstruktörens 

skadeståndsansvar kan reduceras eller helt komma att falla bort. Den eller de borgenärer som 

lidit skada av att rekonstruktionsförfarandet blivit långdraget måste dock kunna bevisa att 

rekonstruktören, och/eller gäldenären, borde insett att rekonstruktionen inte skulle bli lyckas.  

 

7.4. Slutsats	  

 

Rekonstruktören har så pass många olika uppgifter under företagsrekonstruktionen att det är 

svårt att fastställa dennes roll och utifrån detta komma fram till ett generellt skadestånds-

ansvar. Den största problematiken ligger i att gäldenärsbolaget behåller sin rådighet, vilket 

gör det svårt att ålägga rekonstruktören samma skadeståndsansvar som en konkursförvaltare. 

Förfarandet har en speciell karaktär eftersom varje fall är unikt och det är svårt att fastställa 

regler på detaljnivå, utan regelverket är i sig endast en slags övergripande ram. Detalj-

regleringen sker på parternas villkor och utifrån vad som anses lämpligt i varje specifikt fall. 

 

Frågan är om det är möjligt att sätta en etikett som gäller allmängiltigt över alla områden eller 

om man istället borde behandla varje ansvarsfråga för sig. Det är inte alltid möjligt, eller 

lämpligt, att försöka hitta enhetliga lösningar. Istället för att fundera på att sätta en viss 

”rättslig etikett”, exempelvis syssloman, för att sedan se vilka rättsföljderna blir kanske man 

istället bör fundera över vilken rättsföljd eller rättsfråga man har framför sig. Skulle 

skadeståndsfrågan ställas på sin spets är det inte säkert att Högsta domstolen skulle tala i 

termer av syssloman, men däremot skulle man titta på den typen av regler för att bestämma 

skadeståndsansvaret.  
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