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ABSTRACT 

For many years now, developed countries around the world have competed 

against each other about foreign investments with a certain type of weapon - 

favourable laws. This paper on insolvency proceedings is one of the two parts of 

my final thesis. The other part is a survey of legal investment risks in Sweden 

initiated by the brittish lawyer Philip Wood, head of the global law intellligence 

unit of Allen & Overy in London, in which law students at universities around the 

world participate by ranking the legal investment risks in their home countries. 

The survey contains a number of questions that can be of interest for a foreign 

investor when deciding whether to invest in a certain country or not.   

 

The insolvency laws of a country are one of the areas that foreign investors 

usually take special interest in when calculating the risks with an investment. If 

the insolvency system seems unreliable, is to unfamiliar or is too much in favour 

of the debitors the investor is likely to take his investment somewhere else. The 

Swedish insolvency laws have not been changed for many years and are by some 

people considered being out of date, leading to uneffectivness and making 

Sweden unattractive to both foreign and domestic investors. This study examines 

if there is any truth in these accusations.   
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1. INLEDNING 

Vid en konkurs ska en gäldenärs samtliga tillgångar omvandlas till pengar som 

sedan ska fördelas bland de borgenärer som har fordringar att göra gällande i 

konkursen.1 Under hösten 2013 kom en rapport från Domstolsverket och 

Kronofogdemyndigheten med namnet En mer rationell konkurshantering 

innehållande förslag på omfattande ändringar i konkursförfarandet. Syftet 

uppgavs bl.a. vara att avlasta domstolarna samt spara pengar. I denna uppsats ska 

jag analysera förslaget främst ur ett rättsekonomiskt perspektiv men även i viss 

mån ur ett rättssäkerhetsperspektiv och jag kommer även granska hur de 

föreslagna ändringarna påverkar Sveriges konkurrenskraft om utländska 

investeringar. Mot slutet av uppsatsen kommer jag presentera mitt eget förslag på 

hur reglerna kan utformas för att lösa de problem som diskuteras.  

2. SYFTE 

Konkursförfarandet har varit oförändrat i Sverige sedan mitten på 1980-talet trots 

att inte mindre än tre statliga offentliga utredningar kommit med förslag på mer 

eller mindre omfattande ändringar. Huruvida detta beror på politiskt tröghet eller 

det faktum att förslagen inte varit bra förblir en obesvarad fråga. Under 2013 har 

ytterligare ett förslag till ett förändrat konkursförfarande tagits fram. Detta 

examensarbete har till syfte att få klarhet i om förslagets åtgärder leder till ett 

konkursförfarande som är rättsekonomiskt effektivt, rättsäkert och även om det är 

tillfredställande ur ett europeiskt/internationellt perspektiv, särskilt med beaktande 

av Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder. 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsen kommer utreda konkursförfarandet i Sverige och dess utformnings 

påverkan på andra delar av samhället, främst ekonomiskt. Huvudsakliga 

frågeställningar kommer härvid vara (i) huruvida förändringarna i det nya 

förslaget är rättsekonomiskt effektiva, (ii) hur de står sig sett ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och (iii) om förslaget är förenligt med Sveriges 

                                                
1 Konkurslagen (1987:672) 1 kap. 1 §. 
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unionsrättsliga åtaganden samt vilka konsekvenser förändringarna kan komma att 

ha för potentiella utländska investerares intresse av Sverige.  

4.  DISPOSITION 

Uppsatsen inleds med ett förord som på engelska ger en kort presentation av 

ämnesvalet. Anledningen till det engelska språket i förordet är kopplingen till det 

internationella kartläggningsprojektet som är en andra, fristående, del av mitt 

examensarbete. Härefter följer en kort inledning till ämnet, syftesbeskrivning och 

relevanta frågeställningar. Metodkapitlet som följer härefter förklarar den 

tvärvetenskapliga metod som används i uppsatsen. Källor och övrigt material har 

fått ett eget kapitel liksom avgränsningar. Huvuddelen av arbetet består av kapitlet 

som beskriver konkursförfarandet idag, kapitlet med det nya förslaget och dess 

konsekvenser, kapitlet med remissinstansernas svar och en diskussion kring dessa 

samt ett kapitel med mina egna förslag på utformning av konkursförfarandet i 

aktuella frågor. Vidare följer ett kortare kapitel om det nya förslagets förenlighet 

med den nya insolvensförordningen och slutligen kommer ett sammanfattande 

kapitel med slutsatser att presenteras.  

5. METOD 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer en tvärvetenskaplig metod innehållande 

både en rättsdogmatisk och en rättsekonomisk del att användas. Den 

rättsekonomiska analysmetoden är inte särskilt vanligt förekommande i juridiska 

arbeten men på grund av konkursområdets utpräglade ekonomiska utformning är 

det enligt min mening inte vare sig lämpligt eller möjligt att på ett relevant sätt 

göra en analys på detta område enbart med en traditionell rättsdogmatiskt metod. 

5.1 Rättsdogmatisk metod 

Den traditionella rättsdogmatiska metoden brukar beskrivas på så vis att man 

genom att söka i lagstiftning, förarbeten, praxis och relevant juridisk doktrin 

försöker fastställa vad som utgör gällande rätt på ett område. Härefter görs en 

analys av resultatet. I enlighet med den rådande rättskällehierarkin ska en 

överordnad rättskälla i största möjliga mån användas framför en lägre. Vid ett 

arbete som går ut på att klargöra vad som utgör gällande rätt på ett område kan 
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med fördel denna metod användas och i detta arbete har därför rättsdogmatisk 

metod använts för att reda ut vad som gäller på konkursområdet idag liksom i viss 

mån på angränsande områden. Denna metod har också används för att klargöra 

vad som anses som en acceptabel nivå av rättssäkerhet i vårt samhälle såtillvida 

att gällande rätt har tagits för ett mått på vad som är tillräckligt rättssäkert ur 

lagstiftarens synpunkt, låt vara att detta kan ifrågasättas. Av naturliga skäl utgör 

dock inte den rättsdogmatiska metoden, så som den är beskriven här, någon 

lämplig utgångspunkt för att analysera ett nytt förslag på lagstiftning. 

5.2 Rättsekonomisk metod 

Inom rättsekonomin undersöks de juridiska reglerna utifrån ett 

nationalekonomiskt perspektiv.2 Detta innebär bland annat att man försöker tolka 

alla handlingar i ekonomiska termer med det slutliga målet att öka välståndet i 

samhället.3 Effektiva lagregler är enligt rättsekonomin de som möjliggör högsta 

antalet frivilliga transaktioner eftersom dessa är välståndssökande.4 

Rättsekonomisk metod är således passande att använda vid analysen av ett 

lagförslag på konkursrättens område där regelutformningen i hög grad styr vilka 

risker företag vågar ta genom till exempel kreditgivning och leveranser av varor 

på kredit. 

6. KÄLLOR OCH ÖVRIGT MATERIAL 

För fastställande av gällande rätt är det främst doktrin inom konkursområdet, 

särskilt Lars Welamsons och Mikael Mellqvists lärobok Konkurs och annan 

insolvensrätt samt Lars Heumans Specialprocess - Utsökning och konkurs, som 

har använts. Vidare har det utredningsmaterial som tagits fram i form av 

offentliga utredningar om konkursförfarandet under 1990- och 2000-talet 

tillsammans med det nya förslaget om ett reviderat konkursförfarande varit de 

huvudsakliga källorna och inspirationsmaterialet för analysen av det nya förslaget. 

Det rättsekonomiska källmaterialet har bestått främst av Christian Dahlmans, 

Marcus Gladers och David Reidhavs lärobok Rättsekonomi - en introduktion, 
                                                
2 Dahlman, Christian, Gladers, Marcus, Reidhav, David, Rättsekonomi - En introduktion, s. 9. 
3 Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and Economics, 6 u, s. 205 ff. 
4 Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and Economics, 6 u, s. 9 f. 
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Robert Cooter och Thomas Ulens bok Law and Economics samt i viss mån även 

Per Henrikssons avhandling Sakrättsliga moment för studiet av hur 

rättsekonomisk teori kan tillämpas i akademiska arbeten. Sist men inte minst har 

både Marie Tuulas avhandling Rekonstruktion av företag inom 

insolvenslagstiftningens ramar och Jenny Söderlunds avhandling Konkursrätten 

använts både som käll- och inspirationsmaterial, främst gällande hur ett framtida 

konkurssystem skulle kunna vara uppbyggt. Utöver nämnt material har ett antal 

lagar, förarbeten, artiklar och annan facklitteratur använts som källor. 

7. AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen har varit föremål för ett antal avgränsningar för att inte bli alltför 

övergripande och omfattande samt för att kunna fokusera på några centrala frågor. 

Med anledning av detta har frågor kring företagsrekonstruktion, som annars 

normalt kan vara ett alternativ till konkurs, i princip lämnats utanför detta arbete. 

Likaså har utsökningsrätten till största del lämnats obehandlad, förutom i den 

sammanfattande analysen där den berörts flyktigt. Som nämnts ovan är det inte de 

materiella konkursreglerna som står i centrum för denna uppsats utan 

förfarandereglerna men på vissa punkter har denna distinktion inte gått att hålla. 

Den rättsekonomiska analysen av det nya förslaget har försvårats av att tillgången 

till siffror och beräkningar saknats i stor utsträckning. En rapport i form av en 

statlig offentlig utredning innehåller normalt så pass mycket beräkningar att det är 

möjligt att bilda sig en uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna. Det 

aktuella förslaget här har dock inte tagits fram i sådan grundlig form som en 

statlig offentlig utredning och saknar i allt väsentligt en ekonomisk analys. Det 

har inte heller varit möjligt för mig att inom ramen för denna uppsats samla in och 

göra nödvändiga beräkningar. 

8. BEGREPP 

Nedan följer en genomgång av några av de centrala begrepp som används i 

uppsatsen och som läsaren bör känna till och förstå innebörden av för att kunna 

tillgodogöra sig uppsatsen på bästa sätt. 
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8.1 Välstånd 

Med välstånd avses effektivitet mätt i pengar och ett exempel är 

bruttonationalprodukten som används för att mäta hur det går ekonomiskt för ett 

land. Det är främst detta mått jag kommer använda i analysen av det nya förslaget. 

8.2 Välfärd 

Med välfärd menas effektivitet mätt i nytta och det är således inte mängden 

pengar man är intresserad av utan vilken nytta dessa pengar kan skapa i händerna 

på en viss person. 

8.3 Transaktionskostnad 

Enkelt uttryckt är transaktionskostnader precis vad det låter som, alltså kostnader 

för att genomföra affärer eller utbyten av något slag. Om dessa kostnader är högre 

än den välfärdsvinst som kan uppnås genom en transaktion kommer parterna 

sannolikt inte vilja genomföra transaktionen. 

8.4 Tillsynsmyndighet (TSM) 

Kronofogden är tillsynsmyndighet i konkurser vilket innebär att de kontrollerar 

konkursförvaltarens arbete. I denna uppsats används både TSM och Kronofogden 

för tillsynsmyndigheten. 

8.5 Konkursdomstol 

I första instans är det tingsrätten på den ort där den konkursande personen är 

skriven, eller där företagets styrelse har sitt säte, som är konkursdomstol. 

8.6 Konkursförvaltare 

Konkursdomstolen utser en förvaltare, oftast advokat, med uppdrag att avveckla 

konkursboet och fördela pengarna. Förvaltaren står under tillsyn av TSM och är 

den som har mandat att fatta beslut rörande konkursboet. 
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8.7 Edgångssammanträde 

Konkursgäldenären ska idag uppge sina tillgångar under ed inför 

konkursdomstolen och detta kallas edgångssammanträde. Även andra än 

gäldenären kan tvingas avlägga ed om sin vetskap om tillgångar i en konkurs. 

8.8 Konkursgäldenär 

Med gäldenär avses en person som är skylig någon något. Både en fysisk och en 

juridisk person kan vara gäldenär. Konkursgäldenär är benämningen för den 

fysiska eller juridiska person som enligt beslut av konkursdomstolen är försatt i 

konkurs. 

8.9 Konkursborgenär 

Med borgenär avses en person som är berättigad att kräva något av någon. Samma 

beteckning används på såväl fysiska som juridiska personer. Konkursborgenär är 

benämningen på de som haft en fordran på en gäldenär som förklarats i konkurs. 

8.10 Konkursbo 

Tillgångarna efter en gäldenär som av konkursdomstolen förklarats i konkurs 

utgör konkursboet.  

9.  KONKURSFÖRFARANDET IDAG 

9.1 General- och specialexekution 

Efterlevnaden av civilrättsliga regler om betalningsskyldighet, och andra 

skyldigheter att fullgöra något, garanteras i sista hand av att gäldenärens egendom 

tvångsvis kan tas i anspråk.5 Om gäldenären är solvent, d.v.s. kan antas vara i 

stånd att betala sina skulder i den takt de förfaller, kan förfarandet ske relativt 

enkelt genom utmätning som innebär att endast så mycket av gäldenärens 

                                                
5 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 13. 



 12 

tillgångar behöver tas i anspråk som täcker betalning åt den borgenär som har 

ansökt om verkställigheten.6  

 

Om gäldenären inte kan antas vara i stånd att betala sina skulder i den takt de 

förfaller och denna oförmåga inte är tillfällig anses han vara insolvent. Detta är ett 

av kriterierna för att kunna försättas i konkurs.7 I detta läge anses principiellt att 

alla borgenärer ska få vara med och delta i exekutionen som därför kallas 

generalexekution, till skillnad från utmätning som kallas specialexekution. I en 

generalexekution tas således alla gäldenärens tillgångar i anspråk tvångsvis för att 

fördelas mellan de borgenärer som har fordringar att göra gällande mot 

gäldenären.8 

9.2 Syfte med konkurs 

Det framgår inte uttryckligen av förarbetena till 1987 års konkurslag vilket syfte 

som ligger bakom lagstiftningen men utan krav på närmare precisering kan man 

dock säga att syftet med en konkurs är att under ordnade former så långt som 

möjligt tillgodose borgenärskollektivets intressen på ett förutsebart sätt.9 Ett 

delsyfte här är att se till att utfallet för borgenärerna maximeras10 Ett annat syfte 

kan sägas vara att sätta stopp för den kapplöpning mellan borgenärer som kan äga 

rum innan en konkurs i form av olika indrivningsåtgärder och andra krav på 

gäldenären som många gånger förvärrar det ekonomiska läget för denna.11 Efter 

konkursbeslutet kan ingen borgenär skaffa sig företräde framför annan.12 

 

På det hela taget är konkurslagstiftningen en grundläggande beståndsdel i en 

marknadsekonomi som bygger på fri konkurrens. För att en marknadsekonomi ska 

                                                
6 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 13. 
7 Konkurslagen (1987:672) 1 kap. 2 §. 
8 Heuman, Lars, Specialprocess - Utsökning och Konkurs, 6 u, s. 158. 
9 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 25 f. 
10 SOU 2010:2 s. 39. 
11 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 25. 
12 En generell konkursrättslig princip är att det endast är de fordringar som en borgenär har mot 

gäldenären innan konkursbeslutet som kan göras gällande i konkursen. Det finns dock ett flertal 

undantag från detta. 
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fungera väl är det således på de flesta områden viktigt att aktörerna vet vad som 

gäller om någon aktör fallerar. På några viktiga områden vet vi dock inte med 

någon större säkerhet vad som skulle hända vid en konkurs och ett bra exempel på 

detta är bankområdet. Banklagskommittén presenterade i SOU 2000:66 ett förslag 

till en särskild konkurslag för banker och finansinstitut, Lag om administration av 

banker, vilket dock inte lett till någon lagstiftning. Visserligen skulle en bank i 

konkurs följa reglerna i den vanliga konkurslagen med tanke på den typ av 

verksamhet som bedrivs är det inte på långa vägar lika enkelt att reda ut alla 

tillgångar och skulder. Flertalet av våra svenska banker tillhör gruppen "too big to 

fail" och detta kanske är svaret på att några särskilda konkursregler inte tagits 

fram. Staten kan helt enkelt inte låta dessa banker gå i konkurs då detta skulle 

göra alltför stor skada på samhällsekonomin.13 

9.3 Grundläggande principer 

Konkursinstitutet bygger som nämnts på likabehandlingsprincipen som innebär att 

när flera borgenärer inte kan tillgodoses fullt ut ska de bära förlusterna 

proportionellt mot storleken av var och ens fordran på konkursboet.14 Detta är 

dock en sanning med modifikation eftersom reglerna i förmånsrättslagen delar 

upp borgenärerna i mindre grupper inom vilka denna princip följs mer eller 

mindre. Gällande de oprioriterade borgenärerna, alltså de som inte har någon 

säkerhet för sina fordringar, gäller likabehandlingsprincipen fullt ut. Efter en 

avslutad konkurs gäller sedan restskuldsprincipen som innebär att de skulder som 

inte till fullo betalats kvarblir.15 Detta spelar mindre roll för aktiebolag som i regel 

upplöses efter en konkurs medan det för privatpersoner, enskilda firmor och i 

vissa fall handelsbolag är av stor betydelse.16 

 

                                                
13 Jfr svenska statens övertagande av Götabanken 1993 och det kraftigt omdebatterade 

övertagandet av aktierna i Carnegie Bank 2008.   
14 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 27. 
15 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 27 f. 
16 Se beträffande aktiebolag aktiebolagslagen (2005:551) 25 kap. 50 § och beträffande 

handelsbolag lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 2 kap. 27 och 44 §§. 
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Två andra grundläggande principer på området är förutsebarhet och 

regeleffektivitet. Förutsebarhet kan sägas hänga ihop med att parterna måste 

kunna göra beräkningar på vad de kan få ut om det går dåligt för någon man har 

fordringar på och regeleffektivitet innebär att regelsystemet ska vara utformat så 

att det i sig inte för med sig trögheter eller alltför kostnadsdrivande mekanismer.17  

9.4 Vems intressen ska tillgodoses? 

Genom att utforma konkursreglerna på olika sätt kan lagstiftaren välja att 

tillgodose olika intressen. Debatten om vilken utformning som är den lämpligaste 

utifrån rättvise- och effektivitetssynpunkt har pågått länge och meningarna går 

isär.18 Vissa anser att man ska anlägga ett borgenärsinriktat perspektiv och således 

främst fokusera på det exekutiva förfarandet och försöka maximera utdelningen 

till borgenärerna. Andra menar att ett mer gäldenärsinriktat perspektiv, 

innebärande att man underlättar för lösningar som ger gäldenären möjligheter att 

driva verksamheten vidare och förhoppningsvis kanske undviker konkurs, är det 

bästa. Ett tredje samhällsinriktat perspektiv tar inte bara hänsyn till gäldenärer och 

borgenärer utan även andra intressen som sysselsättningen på orten, 

regionalpolitiska problem etc. Lägger man ihop dessa synsätt får man ett 

sammanfallande perspektiv som innebär att man inom ramen för det 

grundläggande borgenärsinriktade perspektivet även bör beakta 

gäldenärsperspektivet och möjligheten att låta verksamheten leva vidare, inte 

enbart för gäldenärens skull utan för att alla parter troligtvis kommer att få ut mer 

om verksamheten kan räddas.19 

9.5 Konkursförfarandet 

En konkurs börjar formellt med ett anhängiggörande vid tingsrätt som i detta 

inledande skede har som viktig uppgift att pröva konkursansökan. Lämnas 

konkursansökan in av gäldenären själv är prövningen inte särskilt omfattande och 

                                                
17 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 28. 
18 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 30. 
19 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 50 ff. 
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i regel klubbas konkursbeslutet snabbt igenom.20 Någon bevisning om obestånd 

krävs inte när det är gäldenären själv som lämnar in konkursansökan. När det är 

någon annan än gäldenären som lämnar in konkursansökan behövs däremot 

bevisning om obestånd men i de fall konkursansökningen är allvarligt menad 

använder sig borgenären ofta av någon av de obeståndspresumtioner som 

konkurslagen erbjuder och bevisningen underlättas härmed.21 

 

Efter konkursbeslutet får gäldenären själv inte längre råda över sina tillgångar och 

han kan således inte härefter ådra konkursboet mer skulder, annat än i vissa 

undantagsfall.22 

 

Konkursdomstolen ska så snart som möjligt efter konkursbeslutet utse en eller 

flera konkursförvaltare som ska sköta avvecklingen av konkursboet. Förvaltaren 

står under tillsyn av en tillsynsmyndighet som också får yttra sig innan domstolen 

utser förvaltare. Konkursförvaltaren har en i förhållande till borgenärerna 

självständig ställning och borgenärerna åsikt efterfrågas numera inte heller 

gällande valet av förvaltare, något som däremot var vanligt förr.23 I viktigare 

frågor ska emellertid förvaltaren höra särskilt berörda borgenärer om det inte finns 

något hinder mot det. Det kan tilläggas att förvaltaren i sådana viktiga frågor 

också ska höra gäldenären om det lämpligen kan ske.24 Förvaltarens ställning är 

principiellt självständig även i förhållande till tillsynsmyndigheten som 

visserligen har en del befogenheter vad gäller sitt uppdrag att övervaka att 

avvecklingen av konkursboet sker effektivt och utan onödiga dröjsmål men detta 

innefattar inte någon beslutanderätt i förvaltningsfrågor. 

 

                                                
20 Enligt lagtexten i konkurslagen (1987:672) 2 kap. 14 § ska ansökan prövas genast och 

uppskovsbeslut får som huvudregel inte meddelas. 
21 Konkurslagen (1987:672) 2 kap. 7-9 §§. 
22 Heuman, Lars, Specialprocess - Utsökning och Konkurs, 6 u, s. 197. I vissa fall kan 

rätthandlingar bli gällande mot konkursboet om medkontrahenten varit i god tro. 
23 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 36 f. 
24 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 36. 
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En konkursförvaltares verksamhet är i huvudsak inte att betrakta som 

myndighetsutövning. Vissa delar, t.ex. förvaltarens uppgifter enligt 

lönegarantilagen, anses dock utgöra myndighetsutövning.25 

 

Den förmögenhetsmassa över vilken gäldenären genom konkursbeslutet förlorar 

rådigheten bildar det som kallas för konkursboet, och är alltså en egen juridisk 

person. Förvaltarens huvuduppgifter är att omvandla konkursboets tillgångar till 

pengar för att sedan dela ut dessa till borgenärerna.26 

 

En av förvaltarens viktigaste uppgifter är att utreda boets tillgångar och skulder. 

Detta sker genom upprättande av en bouppteckning som gäldenären sedan ska 

beediga vid ett edgångssammanträde i domstol dit både förvaltare, 

tillsynsmyndighet och den sökande borgenären ska kallas. Edgångssammanträdet 

ska hållas tidigast en och senaste två månader efter konkursbeslutet.27 Förvaltaren 

ska också så snart som möjligt upprätta en förvaltarberättelse med uppgifter om 

bl.a. boets tillstånd och orsakerna till konkursen. Om gäldenären drivit en 

verksamhet är det ofta lämpligt att driva denna vidare under en tid för att inte 

orsaka onödig värdeförstöring. Förvaltaren är att anse som konkursboets 

ställföreträdare och är den som bl.a. har befogenhet att fatta de affärsmässiga 

besluten, inleda rättegång för tvistiga fordringar samt väcka återvinningstalan för 

boets räkning.28 

 

I de flesta konkurser som leder till utdelning räcker tillgångarna inte till andra 

borgenärer än de som har förmånsrätt. Förvaltaren har normalt ingen svårighet att 

ta reda på vilka dessa är och den här typen av fordringar är sällan tvistiga. Om 

konkursförvaltaren kommer fram till att tillgångarna verkar räcka till utdelning 

även till borgenärer med oprioriterade fordringar ska rätten besluta om ett 

bevakningsförfarande.29 Detta går ut på att förvaltaren ska få reda på vilka 

oprioriterade fordringar som finns och alla som anser sig ha en oprioriterad 
                                                
25 Prop. 1975/76:210 s. 192 och Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar, s. 53 f. 
26 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 37. 
27 Konkurslagen (1987:672) 2 kap. 24 § och 6 kap. 4 §. 
28 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 37. 
29 Konkurslagen (1987:672) 9 kap. 1 §. 
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fordran ska anmäla detta till tingsrätten. Om en borgenär med en oprioriterad 

fordran inte bevakar den i tid kan den ändå få göras gällande genom s.k. 

efterbevakning. Detta betyder dock inte att den får sämre prioritet än de fordringar 

som bevakats i tid men en extra avgift tas ut av den efterbevakande borgenären.30 

 

I konkurslagen finns bestämmelser som möjliggör för domstolen att vidta 

säkerhetsåtgärder genom vilka gäldenärens ekonomiska och/eller personliga 

rörelsefrihet begränsas. Det gäller visserligen redan automatiskt ett näringsförbud 

för en konkursgäldenär och för fysiska gäldenärer gäller att vissa tjänster inte får 

utövas av den som är försatt i konkurs.31 Utöver detta gäller att gäldenären inte 

utan rättens tillåtelse får lämna landet innan bouppteckningseden avlagts. Om det 

kan befaras att gäldenären kommer undandra sig någon skyldighet som föreskrivs 

i konkurslagen får förbud meddelas gäldenären att lämna orten respektive landet 

och vid en högre grad av misstanke kan gäldenärens pass konfiskeras. I yttersta 

fall kan rätten även besluta att gäldenären ska hämtas av polis eller häktas.32 

 10. Mer om aktörerna 

10.1 Domstolarna 

Konkursärenden handläggs idag av de allmänna domstolarna som det f.n. finns 48 

stycken av i första instans, kallade tingsrätter. Alla tingsrätter hanterar 

konkursärenden, de större har särskilda avdelningar för detta.33 Stockholms 

tingsrätt är den som handlägger flest konkursärenden, under 2012 inkom 1 918 av 

landets totala 11 324 konkursansökningar till dit.34  

 

En stor del av konkursärendena på tingsrätterna hanteras av tingsnotarier som i 

princip är de som håller i samtliga edgångssammanträden och fattar merparten av 

                                                
30 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 230. 
31 Se bl.a. lagen (1986:436) om näringsförbud. 
32 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 77. 
33 Domstolsverkets och Kronofogdemyndighetens slutrapport Ett mer rationellt 

konkursförfarande, s. 17, [cit. Slutrapporten]. 
34 Uppgiften är hämtat från Stockholms tingsrätts remissvar på Slutrapporten. 
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besluten i konkursärendena.35 En del remissinstanser har menat att detta är en för 

både samhället, domstolarna, advokatbyråerna och notarierna själva lyckad 

konstellation som skulle försämras genom den omfördelning av arbetsuppgifter 

som det nya förslaget förespråkar, mer om detta nedan.36 

10.2 Tillsynsmyndigheten 

Enligt 1 kap. 3 § konkurslagen ska förvaltningen av ett konkursbo stå under 

tillsyn av en tillsynsmyndighet (TSM) och i 7 kap. 25 § samma lag anges att det är 

Kronofogden som har denna uppgift. Kronofogden är en rikstäckande statlig 

förvaltningsmyndighet som även ansvarar bl.a. för frågor om verkställighet enligt 

utsökningsbalken samt betalningsföreläggande och handräckning (som förr låg i 

domstol). Kronofogdens tillsynsdel har 59 heltidsanställda tjänstemän fördelade 

på sju kontor över landet.37 TSM:s funktion var ursprungligen enbart 

kontrollerande och någon befogenhet att påverka konkursutredningen förelåg 

normalt inte. Efter kritik från bl.a. Justitieombudsmannen som gick ut på att 

möjligheten att utöva någon verklig tillsyn knappast fanns när tillsynen endast 

hade formen av eftergranskning utvidgades TSM:s befogenheter något.38 Idag har 

således förvaltaren en skyldighet att höra TSM innan vissa viktigare beslut fattas, 

även om det fortfarande är förvaltaren som har befogenhet att fatta besluten.39 

Hela denna ordning med "hörande" som finns i konkurslagen har fått en hel del 

kritik för att den är svårtillämpad, å ena sidan vill man inte att tillsynen endast ska 

ske i efterhand medan det å andra sidan är klart att TSM inte ska vara någon 

medförvaltare.40 Konkurstillsynsutredningen i slutet på 1990-talet kom med en del 

ganska långtgående och radikala förslag på ändringar inom detta område men 

                                                
35 HD kom dock i NJA 2011 s. 712 fram till att det utgjorde grovt rättegångsfel att tingsrätten 

bestått av en tingsnotarie vid prövningen av en konkursansökan.   
36 Se bl.a. REKONs remissyttrande, även Advokatsamfundet uppges vara av denna åsikt enligt 

uppgift på Insolvensrättsligt seminarium på Stockholms Centre of Commercial Law den 6 februari 

2014. 
37 Slutrapporten s. 18, uppgiften gäller för 2012. 
38 Se JO 1984/85 s. 325 och prop. 1986/87:90 s. 109 f. 
39 Prop 1986/87:90 s. 113 samt konkurslagen (1987:672) 7 kap. 10 §. 
40 Se dock NJA 2003 s. 99 och 2005 s. 443 där HD beslutade om nedsättning av arvode respektive 

skadestånd för förvaltare som inte iakttagit bestämmelserna om hörande tillräckligt.  
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detta har alltså inte förverkligats genom lagstiftning.41 TSM:s uppgift anges enligt 

konkurslagen 7 kap. 27 § vara att övervaka så att förvaltningen bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med konkurslagen och andra 

författningar. Det är alltså en mycket vag och allmänt hållen instruktion som inte 

ger mycket vägledning. Mikael Mellqvist är kritisk till utformningen av det 

nuvarande systemet med tillsynen och sammanfattar sin kritik under fyra punkter. 

För det första ger inte konkurslagen några tydliga besked om vad tillsynen ska 

syfta till, för det andra har TSM inga egentliga maktmedel att ta till, för det tredje 

saknas det en naturlig brygga mellan förvaltare och tillsynspersonal vilket leder 

till ömsesidig brist på förtroende och för det fjärde utgör TSM:s hemvist hos 

Kronofogden en hämsko eftersom tillsynsuppgifterna hamnar i skuggan av 

Kronofogdens mer centrala uppgifter. Dessutom blir det en form av kulturkrock 

när TSM:s myndighetsperspektiv och förvaltarens privaträttsliga perspektiv möts. 

Mellqvist beskriver det nuvarande läget som ett vapenstillestånd mellan aktörerna 

och menar att om inte tillsynens snarast förbättras är det kanske bättre att helt 

avskaffa den särskilda tillsynen.42  

10.3 Förvaltarna 

Som konkursförvaltare utser domstolarna nästan uteslutande advokater med stor 

erfarenhet av obeståndsrätt och affärsjuridik. En förvaltare måste förutom sin egen 

skicklighet också ha en bra organisation bakom sig som kan hantera allt det som 

hänger ihop med drift av ett företag såsom bokföring, inköp, försäljning och 

personaladministration.43 

 

Förvaltarens allmänna uppgifter är enligt 7 kap. 8 § konkurslagen att ta tillvara 

borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar 

en förmånlig och snabb avveckling av boet. Enligt andra stycket i samma lagrum 

ska detta dock inte hindra att förvaltaren vid avvecklingen av boet även beaktar 

                                                
41 SOU 2000:62. 
42 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 93 ff. 
43 Uppgifter från konkursförvaltarföreningens hemsida http://www.konkursforvaltarforeningen.se 

/index.php/konkurs-a-rekonstruktion 2014.02.10. 
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behovet av sysselsättningen på orten, om det kan ske utan att borgenärernas rätt 

nämnvärt förringas.44 

 

Konkursförvaltarna måste som nämnts höra med tillsynsmyndigheten innan de 

fattar vissa viktigare beslut men anses ändå ha en stor självständig 

bestämmanderätt över konkursboet och gentemot borgenärerna är förvaltarna helt 

självständiga.45 Den större delen av konkursförvaltarens arbete är inte 

myndighetsutövning men vissa beslut, t.ex. rörande lönegaranti, är det.46 

 

Förvaltarens kostnader och ersättning betalas av konkursboet före borgenärerna 

får betalat för sina fordringar och om inte konkursboets medel räcker får 

förvaltaren betalt av staten.47 

10.4 Konkursborgenärerna 

En borgenär som har en fordran på en gäldenär kan ansöka om att gäldenären ska 

försättas i konkurs om inte fordringen betalas i tid.48 För att konkursbeslut ska 

meddelas krävs det dock, när konkursansökan lämnas in av en borgenär, 

bevisning av denna om att gäldenären är på obestånd och alltså inte rätteligen kan 

betala sina skulder. Det är dock inte alltför ovanligt att en borgenär, utan att 

gäldenären nödvändigtvis har ont om pengar, ansöker om att gäldenären ska 

försättas i konkurs när denne trilskas med betalningen. I regel fungerar denna 

påtryckningsmetod effektivt och gäldenären betalar ofta hellre fordringen, även 

om den är tvistig i någon mån, än att riskera att bli indragen i ett 

konkursförfarande.49 

 

Borgenärer som har säkerhet för sina fordringar kallas prioriterade och dessa får 

ofta en hög utdelning för sina fordringar i en gäldenärs konkurs, självklart 

                                                
44 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 91. 
45 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 87 ff.  
46 Se RH 1993:27. 
47 Konkurslagen (1987:672) 14 kap. 2 §. 
48 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 47 ff. 
49 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 52. 
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beroende på kvalitén på säkerheterna.50 Borgenärer utan giltig säkerhet har endast 

vad man kallar för oprioriterade fordringar. Utdelningsfrekvensen för 

oprioriterade fordringar är mycket låg och endast i ett par procent av konkurserna 

sker någon utdelning till dessa.51 

 

Generellt sett skulle en ökning av konkurskostnaderna, som alltså betalas ur boet 

innan någon utdelning sker, i första hand drabba de oprioriterade borgenärerna, 

förutsatt att dessa skulle få någon utdelning alls i konkursen.52  

10.5 Konkursgäldenären 

Enligt konkurslagens öppningsparagraf innebär konkurs att en gäldenärs samtliga 

tillgångar tas i anspråk för att betala hans borgenärer. Detta stämmer beträffande 

juridiska personers konkurs men när det gäller en fysisk person i konkurs så finns 

särskilda regler för vad som inte får tas i anspråk, sådant som gäldenären behöver 

för att klara sig.53 Om det är en fysisk person som försätts i konkurs finns också 

de skulder som inte blir fullt betalda kvar även efter konkursen och den fysiska 

gäldenären kan alltså inte starta om på nytt skuldfri.54 

 

Ett aktiebolag som försätts i konkurs upphör att existera när konkursen är avslutad 

och de obetalda skulderna upphör likaså. Ägaren till konkursbolaget har därför 

ofta en mindre benägenhet än den fysiska konkursgäldenären att hjälpa till med 

konkursen men här finns det krav i lag på att bl.a. uppge samtliga tillgångar.55 

                                                
50 Welamson, Lars, Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 184 ff. 
51 Uppgiften hämtat från Upplysningscentralen UC på www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html 

2014.02.11. 
52 Konkurslagen (1987:672) 14 kap. 2 §. 
53 Konkurslagen (1987:672) 3 kap. 5 §. 
54 Jfr dock möjligheten till skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (2006:548). Welamson, Lars, 

Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u, s. 78 f. 
55 Konkurslagen (1987:672) 2 kap. 24 §. 
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11. RÄTTSSÄKERHET 

11.1 Vad är rättssäkerhet 

 "Någon entydig definition finns inte, men i allmänt språkbruk brukar 

benämningen innebära att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som 

innebär att den enskilde medborgaren har ett skydd mot godtyckliga ingrepp från 

samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att 

man inte döms utan tydligt stöd i lag och att alla medborgare oavsett 

samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt. Den enskilde 

medborgaren är även tillförsäkrad juridisk trygghet för sin person och egendom 

samt att rättsreglerna ska tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt." 

Nationalencyklopedin56 

 

”Rättssäkerhet, en effektivt och förutsebart upprätthållen rättsordning som ger 

den enskilde skydd för övergrepp från andra medborgare och från samhället 

självt.”  

Bonniers Lexikon57 

 

Rättssäkerhet är ett begrepp som förkommer i mänger av olika sammanhang. 

Under juristprogrammet talas det om rättssäkerhet på så gott som varje kurs, dock 

utan några närmare diskussioner av uttryckets egentliga innebörd. Rättssäkerhet 

kan beskrivas som något svävande och oantastligt i gränslandet mellan juridik, 

samhälle, moral och politik och mycket talar för att rättssäkerhet är en av 

juridikens, för att inte säga samhällets, viktigaste grundpelare. Det är förvånande 

att konstatera att det inte existerar någon entydig och klar definition av begreppets 

innebörd. I ordböckerna Juridikens termer58 såväl som i Juridikens begrepp59 

                                                
56 Nationalencyklopedin www.ne.se/lang/rättssäkerhet, hämtad 2014.02.14. 
57 Bonniers Lexikon band 16, Ahlgren, Lena (utg), 1997, s. 256. 
58 Bergström, Sture, Andersson, Torbjörn, Håstad, Torgny, Lindblom, Per Henrik, Juridikens 

termer, s. 147. 
59 Melin, Stefan, Juridikens begrepp, s. 323. 
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lyser begreppet med sin frånvaro och i de lexikon där ordet rättssäkerhet faktiskt 

återfinns skiljer sig formuleringarna åt.60 

11.2 Vems rättssäkerhet ska skyddas i en konkurs? 

För att kunna besvara frågan om konkursförfarandet är rättssäkert måste man först 

besvara två andra grundläggande frågor; vad är rättssäkerhet (se 11.1) och vems 

rättssäkerhet talar vi om. Inom straffrätten får det numera anses klargjort att 

rättssäkerheten i första hand rör skyddet för den som har begått ett brott och ska 

straffas, för att tillse att rättegång och bestraffning sker på ett korrekt vis både 

utifrån svensk lag, Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt vad som 

kan anses accepterat i ett demokratiskt samhälle. Det är alltså inte i första hand 

fråga om att skydda den som blivit utsatt för ett brott eller att se till att förövaren 

får sitt förtjänta straff, även om tillgången till effektiva rättsmedel kan sägas vara 

en del av ett rättssäkert samhälle.61 Flertalet av våra viktigaste straffrättsliga 

principer, varav vissa till och med är grundlagsfästa, handlar om att skydda den 

som har begått ett brott.62 

 

Inom konkursrätten är det inte lika klart vems rättssäkerhet som i första hand ska 

skyddas.63 Konkursgäldenären är visserligen i en utsatt situation där han förlorar 

rådigheten över mer eller mindre alla sina tillgångar och att detta sker på ett för 

honom rättssäkert sätt är självklart mycket viktigt. Till skillnad från brottmålen är 

dock inte syftet med konkursen i först hand vare sig preventivt eller bestraffande 

utan syftet är att konkursborgenärerna, som anses ha bättre rätt till gäldenärens 

tillgångar, ska kunna tillgodogöra sig dem.64  

 

                                                
60 Se not 56 och 57 i a.a. 
61 Jfr EKMR art 13, denna rätt enligt konventionen torde dock i första hand gälla till förmån för 

den som står anklagad och inte den drabbade. 
62 Se t.ex. legalitetsprincipen och rätten till domstolsprövning i 2 kap. 9-10 §§ Regeringsformen 

(1974:152).  
63 Jfr konkurslagen 1 kap. 1 § där det går att utläsa att lagens syfte är att borgenärerna ska kunna ta 

alla gäldenärerna tillgångar i anspråk för sina skulder, därmed dock inte sagt vem som behöver 

skyddas. 
64 Konkurslagen 1 kap. 1 §. 
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Det kan synas märkligt att borgenärernas rättssäkerhet måste skyddas men vid 

närmare eftertanke förefaller detta naturligt. Eftersom konkurs är det yttersta 

lagliga vapnet som en borgenär kan ta till för att få tillbaka pengar som 

gäldenären är skyldig så är det av yttersta vikt att detta vapen är riktigt skarpt. Om 

konkursen inte räcker till för att gäldenärens alla tillgångar ska bli åtkomliga för 

konkursborgenärerna så finns det inget annat medel att ta till. Resultatet av ett 

alltför tandlöst konkursförfarande skulle därför med all sannolikhet bli förödande 

för samhällsekonomin då det t.ex. skulle påverka räntorna, som i sin tur påverkas 

av risken med att låna ut pengar och i värsta fall skulle detta kunna leda till att det 

uppstår mer utbredda former av privat olaglig inkasseringsverksamhet. 

11.3 Företagens rättssäkerhet 

De definitioner av rättssäkerhetsbegreppet som behandlats har en sak gemensamt 

och det är att de alla talar om den enskildes rättssäkerhet. Räknas företag alltid 

som enskilda? Och vad gäller annars för ett företags rättssäkerhet? De allra flesta 

konkursborgenärer är företag, ofta aktiebolag, som alltså är juridiska personer 

men som trots detta allt som oftast räknas som enskilda i motsats till det allmänna 

som är stat och kommuner.65 På många områden görs det dock av förklarliga skäl 

skillnad mellan olika enskildas (fysiska och juridiska personer) rättigheter och här 

har fysiska personer nästan alltid samma eller bättre rättigheter än juridiska 

personer. Ett exempel på ett område där samma rättigheter gäller för båda dessa 

grupper är något överraskande Europakonventionen för mänskliga rättigheters 

första tilläggsprotokoll om skyddet för egendom, där vi kan konstatera att det är 

särskilt utskrivet att protokollet gäller för såväl fysiska som juridiska personer. 

11.4 Hur ska ett rättssäkert konkursförfarande vara utformat? 

När vi längre fram i detta arbete tittar på hur ett rättssäkert konkursförfarande bör 

vara utformat är det alltså främst utifrån borgenärernas perspektiv vi utgår. Vi 

söker således efter ett förfarande som är effektivt i den meningen att det är viktigt 

att alla konkursgäldenärens tillgångar kommer fram och kan säljas utan alltför stor 

värdeförstöring. Samtidigt som det är viktigt att allt görs noggrant är det minst 

                                                
65 Begreppet det allmänna som det används i regeringsformen (1974:152). 
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lika viktigt att det går snabbt så att inte konkurserna sprider sig som ringar på 

vattnet. För de ekonomiskt stabila prioriterade borgenärerna är detta ofta inte 

något problem men för de mindre oprioriterade borgenärerna, som ofta är 

leverantörer, kan förfarandets snabbhet innebära skillnaden mellan att leva vidare 

eller själv gå i konkurs. Med anledning av detta bör förfarandets snabbhet 

prioriteras, kanske till och med före den absoluta noggrannheten och definitivt 

före vikten av att varenda utdelningsbar krona kommer fram. 

12. RÄTTSEKONOMI 

12.1 Allmänt  

Rättsekonomi handlar om att hitta den samhällsekonomiskt mest effektiva 

lösningen på hur begränsade resurser ska användas.66 Eftersom konkurs är ett 

område där tillgångarna minst sagt är begränsade och det ofta är konkurrerande 

anspråk på samma tillgångar torde rättsekonomi vara av stort intresse för området. 

Något en hårddragen rättsekonomisk teori inte tar hänsyn till är dock 

rättviseaspekten och frågan vem som egentligen borde ha rätt till vissa tillgångar. 

12.2 Deskriptiv och normativ rättsekonomisk analys 

Rättsekonomi använder sig av ekonomisk teori för att analysera rättsliga regler 

och brukar delas in i en deskriptiv och en normativ del. Den deskriptiva delen 

försöker beskriva de ekonomiskt effektiva lösningarna på olika juridiska problem 

och den normativa svarar på frågor varför vi bör utforma rätten så att den 

ekonomiska effektiviteten främjas.67 I detta arbete kommer jag främst att ägna 

mig åt den deskriptiva delen eftersom den slutrapport jag har som grund för 

arbetet syftar till att effektivisera konkursförfarandet. 

12.3 Effektivitet 

I nationalekonomin talas det ofta om effektivitet i termer av Pareto och Kaldor-

Hicks. Dessa mått på effektivitet kommer inte att användas här utan istället 

                                                
66 Henriksson, Per, Sakrättsliga moment och dess ekonomiska konsekvenser, s. 38. 
67 Dahlman, Christian, Glader Marcus, Reidhav David, Rättsekonomi - En introduktion, s. 67 f. 
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kommer fokus ligga på välstånd och välfärd. Medan välstånd är effektivitet mätt i 

pengar är välfärd effektivitet mätt i nytta.68 Det är viktigt att kunna skilja på 

välstånd och välfärd. Välstånd är ett mått på produktion och används ofta för att 

mäta om något är effektivt för samhället t.ex. om en ny lag gör att mer varor och 

tjänster produceras (BNP) medan välfärden mäter den nytta som saker (t.ex. 

pengar) gör i viss mans hand. Denna nytta ser olika ut beroende på vem som har 

saken/pengarna. Jämför stycket om avtagande marginalnytta av pengar nedan.  

12.4 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnader förklaras ofta som kostnader för genomförandet av något 

och höga sådana kostnader anses i många fall vara boven som gör att 

transaktioner som skulle vara gynnande för alla inblandade parter ändå inte blir 

av.69 Slutrapporten som utgör grunden för denna uppsats har som nämnts två 

övergripande mål; dels ska domstolarna avlastas från onödiga arbetsuppgifter och 

dels ska kostnaderna för själva konkursförfarandet minska. Syftet att minska 

kostnaderna innefattar både att totalt sett sänka kostnaderna men också, eller 

kanske i första hand, att sänka statens kostnader för konkursförfarandet. Den del 

av kostnaderna för konkursförfarandet som legat på staten kan inte ses som 

transaktionskostnader i den mening vi använder uttrycket här eftersom denna del, 

oavsett hur hög den blir, inte är något som påverkar borgenärernas vilja att 

använda sig av förfarandet. Däremot den del av kostnaderna som betalas av 

konkursboet och därigenom indirekt av borgenärerna är att betrakta som 

transaktionskostnader. Höga transaktionskostnader i konkursförfarande kan leda 

till att borgenärer inte finner det lönt att söka en gäldenär i konkurs därför att det 

ändå blir så låg utdelning. I förlängningen leder detta till att företag som inte bär 

sig ekonomiskt ändå kan finnas kvar och konkurrera med de företag som gör det, 

något som stör konkurrensen på marknaden och kan skada de livskraftiga 

företagen. 

                                                
68 Dahlman, Christian, Glader Marcus, Reidhav David, Rättsekonomi - En introduktion, s. 197 f. 
69 Dahlman, Christian, Glader Marcus, Reidhav David, Rättsekonomi - En introduktion, s. 73 ff. 
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12.5 Avtagande marginalnytta av pengar 

Lagen om pengars avtagande marginalnytta innebär att en viss summa pengar hos 

en rik person inte är till lika stor nytta som samma summa hos en fattig.70 Detta är 

värt att hålla i minnet när det kommer till diskussionen om vem som ska bära 

kostnaderna för konkursförfarandet, staten eller borgenärerna? Och om svaret blir 

borgenärerna finns det då anledning att lägga en större del av kostnaderna på de 

prioriterade eller oprioriterade? 

13. TIDIGARE UTREDNINGAR 

13.1 Domstolsutredningen SOU 1991:106 

Utredningens förslag innebar i huvudsak att konkursdomstolen endast skulle ha 

hand om konkursprövningen, utseende av förvaltare och de frågor som hade 

direkt samband härmed men att domstolen härefter skulle avsluta ärendet för egen 

del. Domstolen skulle sedan, om det behövdes och efter särskilt yrkande, sätta ut 

och hålla edgångssammanträde, besluta om häktning, handlägga mål om tvistiga 

fordringar, kontroversiella arvodesfrågor, klander av slutredovisning osv.  

 

De mer okontroversiella frågorna skulle flyttas från domstolarna till 

tillsynsmyndigheten som skulle handlägga konkursärendet, fatta beslut om 

reseförbud, skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig pass och hämtning. 

Tillsynsmyndigheten skulle även besluta om avskrivning av konkurser, 

arvodesfrågor som inte var tvistiga och utdelningsförslag när inga invändningar 

framställts. Förvaltarna skulle enligt förslaget överta ansvaret för bevaknings- och 

anmärkningsförfarandet samt bouppteckningssammanträdet (som skulle ersätta 

det tidigare edgångssammanträdet). 

 

Domstolsutredningens förslag gick i huvudsak ut på att avlasta domstolarna från 

en mängd sådana frågor som lika gärna kunde handläggas av en 

förvaltningsmyndighet för att på så vis spara rättsväsendets resurser till de 

kvalificerade frågorna som verkligen krävde deras juridiska kompetens.  

                                                
70 Dahlman, Christian, Glader Marcus, Reidhav David, Rättsekonomi - En introduktion, s. 119 f. 
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De flesta remissinstanserna var positiva till förslaget och en del ansåg till och med 

att ytterligare funktioner och beslutsfattande kunde överföras till 

tillsynsmyndigheten. En del av utredningen väckte dock häftiga reaktioner och det 

var föreslaget att låta tillsynsmyndigheten fatta beslut om inskränkningar av 

gäldenärens rörelsefrihet, med motiveringen att rättssäkerhetsskäl starkt talade för 

att dessa frågor skulle avgöras av domstol. 

 

Förslaget har inte lett till ändring. 

13.2 Konkurstillsynsutredningen SOU 2000:62 

Utredningen föreslog att konkursärenden även fortsättningsvis skulle handläggas 

löpande vid domstol som skulle besluta om flertalet viktigare frågor men vissa 

beslutsfunktioner skulle överföras till tillsynsmyndigheten i syfte att renodla 

domstolarnas verksamhet. Förslaget innehöll bl.a. en del där det obligatoriska 

edgångssammanträdet inför domstol skulle avskaffas och ersättas med ett 

skriftligt bekräftande av bouppteckningen vid ett bouppteckningssammanträde 

hos konkursförvaltaren.  

 

Förslaget synes inte ha varit lika djärvt som sin föregångare Domstolsutredningen 

men ledde ändå inte till någon ändring i konkursförfarandet. 

13.3 Insolvensutredningen SOU 2010:2 

Denna utredning skulle ta fram förslag på hur företagsrekonstruktionsförfarandet 

kunde förbättras och samordnas med konkursförfarandet. Utredningen föreslår 

bl.a. att 1987 års konkurslag och 1996 års lag om företagsrekonstruktion helt 

upphävs och ersätts med en ny gemensam lag, Insolvenslagen. Av intresse för 

denna uppsats innebar förslaget också att bouppteckningseden skulle göras 

fakultativ så att ed endast skulle behöva avläggas för de fall förvaltaren, 

tillsynsmyndigheten eller någon borgenär begärde det. I övriga fall skulle 

konkursgäldenären istället skriftligen bekräfta bouppteckningens riktighet vid ett 

bouppteckningssammanträde inför konkursförvaltaren. 
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Den nya lagen föreslogs träda i kraft i början på 2012 men troligtvis beroende på 

att en del av remissvaren var mycket negativa till att upphäva den gamla 

konkurslagen helt och hållet har förslaget inte lett till någon ändring.71 

14. SLUTRAPPORTENS FÖRSLAG 

14.1 Sammanfattning 

Under en längre tid har ansvarsfördelningen för konkurser mellan domstol, 

tillsynsmyndighet och konkursförvaltarna varit föremål för diskussion. Inget av de 

tidigare förslagen har dock genomförts men enligt rapporten så är ett tungt 

vägande skäl för att ännu en gång utreda konkursprocessen att domstolarnas 

verksamhet behöver renodlas för att säkerställa att de resurser som domstolarna 

tilldelas till större del kan användas till domstolarnas kärnverksamhet - den 

dömande verksamheten.72 Vidare uppges syftet vara att öka effektiviteten och 

därmed spara kostnader för det allmänna. I dagens konkursförfarande sker 

nämligen en del dubbel- och trippelarbete genom att aktörerna i flera avseenden 

hanterar och bedömer samma frågor.  

14.2 Edgångssammanträdet 

14.2.1 Generellt om edgångssammanträdet 

Gäldenären ska idag inför rätten avlägga en obligatorisk bouppteckningsed.73 Om 

gäldenären är en juridisk person avläggs eden av den eller de ställföreträdare som 

förvaltaren bestämmer. Edgångssammanträdet föreslås i den nya slutrapporten 

flyttas över från domstol till konkursförvaltaren. I stället för att avlägga ed inför 

en domare ska gäldenären skriftligen inför förvaltaren få intyga att de tillgångar 

han har uppgivit är korrekta. Detta innebär i sin tur att brottet gäldenären kan begå 

genom att falskeligen uppge sina tillgångar ändras från grov oredlighet mot 

borgenärer eller grovt försvårande av konkurs, båda med maxstraffet sex års 

fängelse, till normalgraden av dessa brott, med maxstraff två års fängelse.74 Att 
                                                
71 Se bl.a. Ackordcentralens remissyttrande. 
72 Slutrapporten s. 6. 
73 Konkurslagen (1987:672) 3 kap. 6 §. 
74 Brottsbalken (1962:700) 11 kap. 1-2 §§ samt 15 kap. 1 och 10 §§. 



 30 

lämna falska uppgifter under ed kan utgöra mened men då uppgifterna som 

lämnas rör en konkursbouppteckning döms istället för den grövre varianten av 

brotten oredlighet mot borgenär eller försvårande av konkurs och det är alltså 

meneden som gör brottet grovt.75 En gäldenär är dock inte skyldig att lämna 

uppgifter som skulle avslöja att han har begått brott.76 

 

Liksom den större delen av våra straffrättsliga bestämmelser ska edgången inför 

domstol i första hand vara preventiv och syftet är således att avhålla gäldenären 

från att lämna falska uppgifter, inte att straffa honom om han gör det. Enligt 

rapporten tar edgångssammanträdena idag mycket tid i anspråk för domstolarna 

men det är sällan det faktiskt kommer fram några nya uppgifter där.77 Författarna 

av rapporten har tolkat detta som att edgången normalt inte behöver hanteras av 

domstolen och föreslår därför att den flyttas över till förvaltaren men att 

förvaltaren, Kronofogden och borgenärerna ska ha rätt att begära att gäldenären 

ska avlägga eden inför domstol om de anser det nödvändigt. Domstolen ska 

bifalla denna begäran om det föreligger särskilda skäl.78 

 

Den nu aktuella slutrapporten är som tidigare nämnts inte den första att föreslå en 

ändring av detta slag och detta mer än egna ställningstaganden ser ut att ha 

påverkat författarna av rapporten. Det diskuteras inte huruvida det faktum att det 

sällan kommer fram ny information vid dagens edgångssammanträden är ett 

tecken på att edgången faktiskt har den preventiva effekt som det är tänkt.  

14.2.2 Synpunkter på förslaget om edgångssammanträde 

En annan viktig synpunkt i denna diskussion är att gäldenärens förtroende och 

vilja att samarbeta med förvaltaren troligtvis kommer påverkas negativt av den 

omständigheten att förvaltaren på ett tidigt stadium i konkursen måste kräva att 

gäldenären avlägger ed i domstol istället för att endast underteckna 

                                                
75 Slutrapporten s. 47. 
76 NJA 2001 s. 563. 
77 Se Domstolsutredningen SOU 1991:106, Del A, s. 129, där det konstateras att det "är en allmän 

erfarenhet bland personer som sysslar med konkurser att det är mycket sällan som det kommer 

fram någon ny uppgift i samband med edgången".  
78 Slutrapporten s. 50 ff. 
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bouppteckningen. Detta är ju detsamma som att säga att han inte litar på 

gäldenären. Här skulle ett lämpligare förslag möjligen vara att huvudregeln blir 

edgångssammanträde inför domstol men att förvaltaren ges möjlighet att besluta 

att detta inte är nödvändigt från fall till fall. Det finns dock fortfarande en risk att 

resultatet blir detsamma så att en gäldenär som tvingas avlägga ed inför domstol 

känner att detta inte är det normala. 

 

Den psykologiska effekten av att man som gäldenär ska stå inför rätten och 

avlägga ed på att tillgångarna som uppges är de sanna bör heller inte underskattas. 

Oaktat att straffet blir hårdare, för det är troligen inte alltför många icke juridisk 

skolade som uppmärksammar detta på förhand, är det inte otänkbart att just 

domstolsupplevelsen, med gäldenären själv i centrum för rättens uppmärksamhet, 

avhåller gäldenären att uppge falska tillgångar. Måhända tänker gäldenären i 

banor som "tänk om de märker att jag ljuger" och sannolikt tar han allvarligare på 

dessa tankar i domstolen är på konkursförvaltarens kontor. 

14.2.3 Edgångssammanträdet ur rättssäkerhetsperspektiv 

För att borgenärerna ska få ut så mycket som möjligt i konkursen är det viktigt att 

det finns effektiva sätt att ta reda på vilka tillgångar gäldenären faktiskt har. 

Edgångssammanträdet är ett av dessa och om det sker i domstol, så att gäldenären 

under straffansvar tvingas uppge sina tillgångar, får detta anses tillfredställa de 

krav på rättssäkerhet som från borgenärernas synpunkt kan göras gällande 

eftersom vi inte tillåter kroppsstraff i Sverige. Systemet gör således vad systemet 

kan för att alla tillgångar ska föras fram i ljuset, möjligen kan diskuteras hur stor 

skillnad det skulle göra om straffet för att inte uppge sina korrekta tillgångar 

skulle höjas ordentligt, dock skulle straffet då knappast stå i proportion till den 

skada som skett. Att undanhålla tillgångar från borgenärerna i en konkurs har idag 

samma straffskala som stöldbrotten i brottsbalken och att straffa hårdare än så är 

svårt att motivera. 

 

Huruvida det nya förslaget om att flytta edgångssammanträdet till 

konkursförvaltaren är rättssäkert beror delvis på hur svårt det är för borgenärerna 

att få edgången förlagd inför domstol och delvis på hur mycket snabbare 

förfarandet kommer bli än tidigare. Enligt rapportens förslag ska domstolen 
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endast bifalla en borgenärs begäran om edgång i domstol om det finns särskilda 

skäl och detta talar för en restriktiv bedömning i frågan. Det bör således inte räcka 

med att någon av borgenärerna endast påstår att gäldenären undanhåller tillgångar 

utan någon form av bevisning som pekar på detta bör också kunna föras fram. 

Förslaget får på denna punkt anses vara genomtänkt så till vida att effekterna som 

författarna till förslaget vill uppnå, att minska domstolarnas inblandning i dessa 

frågor, skulle förringas om det för domstolsprövning räckte med att varje 

borgenär som inte hyser tilltro till gäldenärens vilja att göra rätt för sig skulle ha 

mandat att få edgången förlagd inför domstol. Det kan nog anses ligga i sakens 

natur i ett konkursmål att borgenärerna inte litar på gäldenärens vilja att göra rätt 

för sig. Här ska påpekas att konkursförvaltarna i ungefär var tredje eller fjärde 

konkurs idag underrättar ekobrottsmyndigheten om misstanke om brott i samband 

med konkursen.79 Antalet som fälls är dock okänt liksom det inte framgår om 

brottsmisstankarna rör tillgångar som undanhålls eller något annat. 

 

En annan fråga som rör rättssäkerheten kring det nya förslaget om 

edgångssammanträde inför förvaltaren är den om offentlighet och tillgänglighet. 

Enligt förslaget ska nämligen inte vare sig borgenärer eller tillsynsmyndighet 

kallas till sammanträdet och detta motiveras dels med att det skulle ställa krav på 

att förvaltaren har tillgång till stora sammanträdeslokaler och dels att det i 

dagsläget är mycket ovanligt att vare sig borgenärer eller tillsynsmyndigheten 

närvarar vid edgångssammanträdet.80 På denna punkt är förslaget enligt min 

mening inte vidare rättsäkert och även om det inte hör till vanligheten att 

borgenärer närvarar vid edgångssammanträdena i domstol idag så förekommer det 

sannolikt fall då det är viktigt för borgenärerna att kunna vara med för att känna 

att de med egna ögon får se och höra vad gäldenären uppger, detta inte mindre 

eftersom borgenärerna inte tillfrågas om vilken förvaltare som ska utses i 

konkursen. Om förvaltaren är okänd för borgenärer med stora fordringar på 

gäldenären finns säkerligen intresse för borgenärerna att själva kunna följa 

konkursprocessen på egen hand. 

 

                                                
79 Se Ekobrottsmyndighetens remissvar s. 1. 
80 Slutrapporten s. 53 f. 
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För att sammanfatta denna punkt anser jag alltså att avgörandet för om förslaget 

kan godtas är hur mycket snabbare förfarandet blir än tidigare. På flera punkter 

innebär förslaget en försämring, bland annat i form av sämre offentlighet och 

större risk att tillgångar undanhålls men som tidigare sagts kan en ökad snabbhet 

väga upp dessa nackdelar. 

14.3 Myndighetsutövning 

14.3.1 Myndighetsutövning och konkurs 

Det framgår inte klart av förarbetena till Regeringsformen vad som är 

myndighetsutövning men en i Sverige vanlig definition är hämtad från den gamla 

förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290) och lyder "utövning av befogenhet att för 

enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller 

annat jämförbart förhållande".81 

 

Av 12 kap. 4 § andra stycket Regeringsformen följer att förvaltningsuppgifter kan 

lämnas över till både juridiska personer och enskilda individer men om uppgiften 

innefattar myndighetsutövning får ett överlämnande endast göras med stöd av lag. 

Konkursförvaltarna har redan idag en förvaltningsuppgift som innefattar 

myndighetsutövning och det är lönegarantihandläggningen, där lagstöd finns i 

lönegarantilagen. Förvaltarens uppgifter utöver detta anses dock inte utgöra 

myndighetsutövning.82 

 

Om ytterligare uppgifter flyttas över till förvaltarna finns anledning att fundera 

över om uppgifterna utgör myndighetsutövning. Att ett beslut utgör 

myndighetsutövning är de flesta överens om men även tidigare beredning och 

handläggning kan utgöra myndighetsutövning. 

14.3.2 Skadestånd 

Konkursförvaltarens skadeståndsansvar regleras idag i 17 kap. konkurslagen. I 

princip svarar en konkursförvaltare endast för egna fel, skadeståndsanspråk mot 

det allmänna kan således normalt sett inte grundas på förvaltarens agerande. I de 

                                                
81 Hellners, Tryggve och Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, s. 119. 
82 Wallin, Gösta, Palmér, Eugène, Konkurslagen, s. 17:4. 
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fall som förvaltaren ägnar sig åt myndighetsutövning med stöd av lag kan dock 

staten ådras skadeståndsskyldighet.83 

 

De uppgifter som enligt förslaget skulle överföras till konkursförvaltarna från 

domstol är främst bouppteckningssammanträden och delar av 

bevakningsförfarandet. Båda dessa uppgifter skulle innefatta ett beslutsfattande, 

men även de mer förberedande åtgärderna skulle vara så pass intimt förknippade 

med besluten att de sannolikt skulle anses utgöra myndighetsutövning och staten 

skulle därmed kunna ådras ett skadeståndsansvar. Det skulle principiellt kunna ses 

som ett problem att staten ska behöva bli skadeståndsansvarig för fel som ett 

privat rättssubjekt begår men för att bemöta detta kan ifrågasättas varför en 

konkursförvaltare, som enligt lag måste vara väl lämpad för sitt uppdrag, skulle 

begå fler fel än vad en motsvarande tjänsteman på en myndighet? Det ligger i så 

fall närmare till hands att tro att den kunniga konkursförvaltaren i högre grad än 

tjänstemannen på förvaltningsmyndigheten fattar korrekta beslut. 

 

Vad som i praktiken skulle kunna bli problematiskt är om en större del av 

förvaltarens affärsmässiga befattning med konkursboet börjar omfattas av 

myndighetsutövningsbegreppet. I förvaltarens arbete ingår många gånger att driva 

ett konkursföretag under en viss tid och om det blir svårt att dra gränser för vilka 

affärsmässiga beslut som utgör myndighetsutövning kan det bli problem. HD har i 

NJA 1990 s. 112 klargjort att skadestånd för myndighetsutövning kan utgå även 

för råd och upplysningar som anses culpösa. Det vore inte önskvärt med en 

utveckling där en förvaltares affärsmässiga råd och upplysningar kan ådra staten 

skadeståndsansvar, detta då situationer skulle kunna uppstå där en mottagare av 

dessa råd eller upplysningar kan ta affärsmässiga risker på statens bekostnad.84 

                                                
83 Wallin, Gösta, Palmér, Eugène, Konkurslagen, s. 17:3. 
84 T.ex. skulle borgenärer som fått råd eller upplysning från förvaltaren kunna ta risker på statens 

bekostnad. 
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14.4 Tillsynsmyndigheten på dubbla stolar 

14.4.1 Idag - tillsynsmyndighet 

Av 1 kap. 3 § konkurslagen framgår att en förvaltares hantering av ett konkursbo 

står under tillsyn av tillsynsmyndigheten och av 7 kap. 25 § samma lag följer att 

Kronofogden är tillsynsmyndighet. I tillsynsuppdraget följer särskilt att 

Kronofogden ska tillse att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. 

Tillsyn sker i dagsläget i samtliga konkurser men omfattningen anpassas med 

beaktande av väsentlighet och risk. I samtliga konkurser ska åtminstone en 

grundtillsyn ske medan det i särskilda fall bedöms att en mer aktiv och djupare 

granskning är nödvändig.85 

14.4.2  Det nya förslaget - både tillsyns- och beslutsmyndighet 

Enligt slutrapportens förslag ska Kronofogden fortfarande agera 

tillsynsmyndighet på samma sätt som tidigare. Utöver detta ska som nämnts även 

en del beslutsfattande uppgifter överflyttas från tingsrätterna, främst rörande 

edgångssammanträde och bevakningsförfarande men också rörande förvaltarens 

arvode. Detta gör att Kronofogden enligt det nya förslaget kommer sitta på dubbla 

stolar och helt klart ha mer att säga till om. 

 

Arbetsgruppen bakom slutrapporten har dock inte velat skära av rätten till 

domstolsprövning helt och föreslår därför att Kronofogden endast ska få fatta 

beslut i de arvodesfrågor som inte är tvistiga. Att avgöra tvistiga frågor ska 

genomgripande i hela förslaget lämnas åt domstolarna. Jämför med vad som ovan 

behandlats om rätten för borgenärer att kräva edgång inför domstol där det i vart 

fall blir upp till domstolen att pröva frågan även om edgång inte skulle tillåtas för 

att särskilda skäl saknas. 

 

Det mest problematiska med denna del av förslaget är inte att tillsynen från en 

fristående kontrollmyndighet blir lidande utan att förvaltarnas självständighet 

gentemot Kronofogden blir det. Förvaltarna ska enligt lag ha sådan erfarenhet och 

skicklighet som krävs för uppdraget och är ofta bra lämpade att fatta viktiga 

                                                
85 Kronofogdens hemsida www.kronofogden.se/tillsynikonkurs.html 2014.02.17. 
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affärsmässiga beslut.86 I viktiga frågor ska dock förvaltaren, också enligt lag87, 

höra med tillsynsmyndigheten vad deras åsikt i frågan är och även om inget står 

om att förvaltaren måste rätta sig efter tillsynsmyndighetens åsikter blir det av 

naturliga skäl svårare för förvaltaren att gå emot den myndighet som sedan ska 

besluta om hans arvode. Det finns alltså en risk att förvaltarna följer 

tillsynsmyndighetens åsikter i frågor på områden där förvaltaren själv har bättre 

insikt, endast för att förvaltaren inte vill stöta sig med den som ska besluta om 

arvodet. 

 

Även från tillsynsmyndighetens sida finns risk att det blir svårare att motivera en 

nedsättning av arvodet för en förvaltare som har följt tillsynsmyndighetens 

åsikter.88 

 

Kronofogden bevakade fram tills för några år sedan statens fordringar i en 

konkurs och intog i och med detta ofta rollen som borgenär. Eftersom staten som 

borgenär hade ett eget intresse i konkursen var det vi denna rollfördelning inte 

lämpligt att utöka Kronofogdens beslutsfattande arbetsuppgifter på 

konkursområdet. Numera har Skatteverket övertagit rollen som statens vakthund 

och denna problematik är alltså inte längre aktuell.89 

 

I förslaget motiverar författarna riktigheten i det föreslagna med att det på andra 

områden finns exempel där kontroll- och beslutmyndighet är densamma. 

Rapporten saknar dock en uppföljning av konsekvenserna för dessa andra 

områden och verkar således utgå ifrån att förändringen varit av godo.  

 

För att jämföra det nya förslaget med det system vi har idag verkar det ändå inte 

som vi kommer se några dramatiska skillnader. Kronofogden yttrar sig idag 

frivilligt över nästan alla arvodesyrkanden som förvaltarna inger och rätten följer 

allt som oftast Kronofogdens åsikter. Det är mycket ovanligt att domstolen på eget 
                                                
86 Konkurslagen (1987:672) 7 kap. 1 §. 
87 Konkurslagen (1987:672) 7 kap. 10 §. 
88 Liknande åsikter diskuteras i Domstolsutredningen SOU 1991:106 s. 135 f. 
89 Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/varauppgifter/ 

borgenarsrollen den 2014.02.17. 
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initiativ beslutar om nedsättning av förvaltarens arvode. Under 2012 var det 

endast i fyra procent (286 av 7 127) av de avslutade konkurserna som 

Kronofogden inte tillstyrkte arvode i enlighet med förvaltarens yrkande och i 80 

procent av dessa beslutande tingsrätten också om nedsättning av 

förvaltararvodet.90 

 

Eftersom flera av remissinstanserna varit kritiska till just den del av förslaget som 

gick ut på att låta kronofogden ta över uppgifter från domstolarna är det här 

intressant att göra en kort jämförelse med utmätningsförfarandet. Skillnaderna är 

förvisso stora mellan konkurs- och utmätningsförfarandena men några viktiga 

likheter finns också. Den allra viktigaste likheten är att det i båda fallen rör sig om 

att tillgångar tvångsvis tas i anspråk. En konkurs är visserligen mer omfattande 

eftersom alla tillgångar här tas i anspråk men en utmätning är också något som får 

anses mycket ingripande för en gäldenär. En viktig skillnad är också vem som 

beslutar i första instans; i konkurs är det tingsrätten men i utmätning är det 

Kronofogden. Eftersom vi har konstaterat att båda förfarandena är väldigt 

ingripande för gäldenären är frågan varför det ena ligger hos domstol och det 

andra hos en förvaltningsmyndighet? Faktum är att utmätningsförfarandet förr 

också låg i domstol men för att effektivisera och snabba upp processen flyttades 

det från domstolen till Kronofogden. Tvistiga frågor i utmätningsförfarandet, till 

exempel om någon hävdar äganderätt till egendom som utmätts för annans skuld, 

prövas av tingsrätt vilket är precis vad som föreslås ske enligt det nya förslaget 

om konkursförfarandet. Det enda kvarvarande skillnaden mellan konkurs och 

utmätning som skulle kunna motivera olika handläggningsmyndigheter är det 

större antalet borgenärer och fordringar i konkursen. Detta torde dock vara frågor 

som kräver administrativt arbete och något hinder att detta utförs av Kronofogden 

istället för domstolen är svårt att finna.  

                                                
90 Slutrapporten s. 79 f. 
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14.5 Kostnader 

14.5.1 Allmänt om konkurskostnader 

Domstolarnas och Kronofogdens handläggning av konkursärenden betalas i 

huvudsak av skattemedel och detta är således inte en kostnad som direkt drabbar 

konkursborgenärerna.91 Det nya förslaget innebär dock som nämnts att ett flertal 

uppgifter ska flyttas över från domstolarna till konkursförvaltarna som enligt 

konkurslagen 14 kap. 2 § tar betalt ur konkursboet innan någon annan får sina 

pengar och det är först om konkursboets medel inte räcker till att betala 

konkurskostnaderna som staten betalar dessa. 

 

En given konsekvens av förslagets förverkligande är alltså att konkursboet 

kommer få betala en större del av konkurskostnaderna och en mindre del kommer 

således finnas kvar för utdelning till konkursborgenärerna, varav de oprioriterade 

alltså är de som först kommer drabbas. Beakta dock vad som sagts tidigare om att 

oprioriterade borgenärer mycket sällan får någon utdelning redan som det ser ut 

idag och i realiteten är det därför de prioriterade borgenärerna som borde ha mest 

att invända mot det nya förslaget. Dessa skulle dock ändå möjligtvis kunna 

acceptera en något mindre utdelning om förfarandet blir snabbare så att pengarna 

kommer in tidigare, något som är ett av målen med förslaget. Eftersom 

domstolarnas inblandning i konkurserna minimeras blir inte domstolarnas långa 

handläggningstider lika avgörande för hur lång tid förfarandet tar. Att få betalt 

snabbt i en konkurs kan många gånger vara viktigare för borgenärerna än att få 

fullt betalt eftersom borgenärerna själva har skulder att betala.  

14.5.2 Tidigare lagändringar i syfte att öka utdelningen i konkurser 

Något som kan tyckas anmärkningsvärt med det nya förslaget är att det delvis 

förringar de för borgenärerna positiva försök som gjordes att öka utdelningarna i 

konkurser genom ändringarna i förmånsrättslagen 2004. Tidigare har staten bl.a. 

haft allmän förmånsrätt för skatter och avgifter men denna förmånsrätt togs alltså 

bort 2004 och enligt beräkningarna skulle detta leda till en ökning av utdelning till 

                                                
91 Med undantag för ansökningsavgift m.m. som erläggs av den borgenär som lämnar in 

konkursansökan. 
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oprioriterade borgenärer från tre procent av konkurserna till närmare tio procent.92 

Det bör påpekas att skattefordringar i konkursbolag ofta uppgår till betydande 

belopp och i början av 2000-talet fick staten in runt en halv miljard kronor genom 

förmånsrätten för skattefordringar.93  

 

Eftersom utdelning till oprioriterade borgenärer idag inte sker i tio procent av 

konkurserna utan fortfarande i mellan två och tre procent är det rimligt att ställa 

frågan varför de förväntade effekterna uteblev. Ett svar på denna fråga kan höra 

ihop med att det fortfarande inte går att återvinna inbetalda skatter och avgifter 

enligt konkurslagen 4 kap. 1§ 2 st. och att företrädare för juridiska personer som 

av oaktsamhet inte betalt in skatter och avgifter i tid kan bli personligen 

betalningsansvariga enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) 59 kap. Det finns 

således ett incitament för gäldenären och dess ansvariga ställföreträdare att innan 

en konkurs betala av så mycket som möjligt av skatteskulderna för att på så vis 

undvika att privat behöva betala dessa. I prop. 2002/03:49 diskuteras om 

återvinningsförbudet för skatter och avgifter ska tas bort men eftersom 

konsekvenserna av detta inte tillräckligt utretts blev inget av detta. Lagrådet var 

av åsikten att ett behållande av återvinningsförbudet direkt skulle motverka syftet 

med avskaffandet av förmånsrätten och det ser ut som lagrådet fick rätt.94 

Tilläggas kan också att Kronofogdemyndigheten, som är en av aktörerna bakom 

den nu aktuella förslaget, var kritiska till slopandet av statens förmånsrätt för 

skatter och avgifter, något som sannolikt hängde samman med myndighetens 

dåvarande roll som bevakare av statens fordringar i konkursmålen. 

14.5.3 Rättsekonomiskt perspektiv på kostnadsfördelningen 

Först ska här diskuteras frågan om det är rättsekonomisk mest effektivt att 

kostnaderna för konkursförfarandet ligger på staten eller på borgenärerna eller 

möjligen fördelat mellan dessa. Ligger kostnaderna på staten helt och hållet är 

                                                
92 Prop. 2002/03:49 s. 73. 
93 Prop. 2002/03:49 s. 71. 
94 Prop. 2002/03:49 s. 74. Någon statistik över antalet fall av utdömt företrädaransvar för 

skatteskulder har jag inte lyckats finns och jag kan således inte att uttala mig med säkerhet om 

huruvida lagrådets tes är korrekt. Företrädaransvar är inte brottmål utan handläggs av 

förvaltningsdomstolarna varför inte Brottsförebyggande rådet har någon statistik över detta.  
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detta sannolikt något som borde öka borgenärers vilja att söka gäldenären i 

konkurs då denna inte kan betala sina skulder och inte heller ser ut att kunna göra 

det inom överskådlig framtid. Konkursförfarandet är ju i detta läge att se som en 

av staten avlönad inkasserare. Detta i sin tur leder till att ekonomiskt osunda 

företag försvinner från marknaden så att ekonomsikt stabila företag har bättre 

chanser att överleva. Gäldenärens egen vilja att söka sig själv i konkurs lär inte 

påverkas av detta.  

 

Om kostnaderna istället ligger på borgenärerna lär detta leda till att borgenärerna 

väntar längre innan de söker gäldenären i konkurs, i hopp om att gäldenären ska 

kunna betala frivilligt. Detta kommer i sin tur leda till att fler företag som inte bär 

sig ekonomiskt verkar på marknaden. 

 

Rättsekonomiskt skulle det sålunda vara mer effektivt för samhället om staten bar 

större delen av konkurskostnaderna, förutsatt att statens kostnader för dessa var 

lägre än den välfärdsvinst som samhället gjorde genom att osunda företag 

försvann fort från marknaden. Denna välfärdsvinst skulle t.ex. bestå i att de sunda 

företagen gjorde mer i vinst och därför betalade mer i bolagsskatt. 

 

Ett alternativt synsätt är att det är rätt att borgenärerna i högre utsträckning än 

tidigare bär kostnaderna för en konkurs. Detta eftersom det medför att de som tar 

risker i ett bolag också internaliserar riskerna för konkurs och därmed kanske ger 

mindre kredit om risken är hög och vice versa. Risken med detta är att det blir än 

svårare för nya aktörer att komma in på marknader och det gynnar de som redan 

är stora och starka.  

15. INSOLVENSFÖRORDNINGEN 

15.1 Den nuvarande insolvensförordningen 

Den nu gällande EU-rättsliga insolvensförordningen trädde i kraft den 31 maj 

2002 och gäller i alla EU-länder med undantag för Danmark. Syftet med 

förordningen är att förhindra att parter för över tillgångar från en medlemsstat till 

en annan eller väljer jurisdiktion för förfarandet för att få en förmånligare 
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ställning, så kallad "forum shopping".95 Förordningen innebär inte någon 

harmonisering av de materiella konkursreglerna, som kan skilja sig åt väsentligt 

mellan olika medlemsstater, utan gör det istället möjligt att alltid kunna väcka ett 

huvudinsolvensförfarande i den medlemsstat där gäldenären har sina 

huvudsakliga intressen, så kallat COMI (centre of main interest).96 Ett 

huvudinsolvensförfarande gäller tillgångar i alla medlemsländer förutsatt att något 

sekundärförfarande inte inletts tidigare i en annan medlemsstat. 

Sekundärförfarande kan väckas i alla medlemsstater men måste väckas innan 

huvudinsolvensförfarandet och kommer endast att gälla tillgångarna i den 

medlemsstaten.97 

 

Enligt denna nuvarande insolvensförordning ska enligt lagtexten vissa uppgifter 

skötas av domstol men enligt begreppsförklaringarna i artikel 2.d. i förordningen 

menas med detta uttryck domstol eller annan myndighet som har behörighet att 

inleda insolvensförfarande eller att fatta beslut under förfarandet. Eftersom 

insolvensförordningen i princip bara reglerar inledandet av ett konkursförfarande 

stämmer såväl vår nuvarande konkurslagstiftning som det nya förslaget överens 

med detta då det är konkursdomstolen som ska fatta beslut om inledande av ett 

konkursförfarande. Vem som sedan sköter uppgifter under konkursens gång är 

inte något insolvensförordningen reglerar. 

15.2 Den nya insolvensförordningen 

En ny eller i vart fall reviderad insolvensförordning är på ingång. Kommissionen 

lade fram ett förslag på en uppdaterad insolvensförordning i december 2012 där 

fokus ligger på att öka möjligheterna för företag och privatpersoner med tillfälliga 

ekonomiska svårigheter att få en andra chans samt att bättre samordna huvud- och 

sekundärförfaranden, något som varit problematiskt under den nuvarande 

förordningen.98 Detta ligger i linje med det svenska förslaget som kom genom 

Insolvensutredningen i SOU 2010:2 där konkurslagen och lagen om 

                                                
95 EUT L 160, 30.6.2000, s. 3. 
96 EUT L 160, 30.6.2000, s. 4. 
97 EUT L 160, 30.6.2000, s. 3 f. 
98 Regeringens faktapromemoria 2012/13:FPM59 s 2 ff. 
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företagsrekonstruktion föreslås införlivas i samma lag för att på så sätt visa på att 

företagsrekonstruktionen verkligen ska vara ett alternativ till konkurs. Det 

svenska förslaget har ju dock som bekant inte förverkligats. 

 

Samarbetet medlemsländerna emellan är också något som föreslås öka i det nya 

förslaget till insolvensförordning och här är det möjligt att det skulle uppstå vissa 

samarbetsproblem om slutrapportens förslag skulle bli verklighet. I vissa av 

medlemsländerna sköter domstolar mer eller mindre hela konkursprocessen och 

dessa kanske skulle ha svårt att förlika sig med det faktum att de måste lyda en 

svensk konkursförvaltare eller förvaltningsmyndighet när ett 

huvudinsolvensförfarande inletts i Sverige. Vidare skulle det kunna bli problem 

om konkursförvaltarna får på sig sådana uppgifter som insolvensförordningen 

förutsätter ligger på domstol. En trilskande domstol i ett medlemsland skulle till 

exempel kunna vägra vidkomma en begäran från en svensk konkursförvaltare om 

det i förordningen står att begäran ska komma från domstol eller myndighet (så 

som det alltså står i den nuvarande förordningen). 

 

Det är av yttersta vikt att Sveriges företrädare i förhandlingarna om den nya 

insolvensförordningen uppmärksammar detta potentiella problem och en enkel 

lösning skulle vara att ändra begreppsapparaten i insolvensförordningen något så 

att även konkursförvaltare med uppgifter enligt lag får samma befogenheter som 

domstolar och myndigheter när det gäller att driva ett huvudinsolvensförfarande. 

16. REMISSVAR 

16.1 REKON (Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet) 

16.1.1 Yttrandet från REKON 

REKON har ca 360 medlemmar och representerar således merparten av nu 

verksamma konkursförvaltare i Sverige. 

 

REKON är kritiska till förslaget överlag. Till att börja med påpekar man att det är 

omdiskuterat huruvida det har varit en bra utveckling att söka renodla 

domstolarnas verksamhet genom att flytta olika förfaranden till andra 
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myndigheter eftersom domstolarna härigenom dräneras på kompetens inom dessa 

områden. Man är också kritiska till att ett antal notarieplatser kommer gå 

förlorade genom det nu aktuella förslaget och att den utbildning som notarierna 

får i konkursmålen är värdefull för både domstolar, advokatbyråer och 

myndigheter. 

 

Vad gäller förslaget att utöka tillsynsmyndighetens uppgifter skriver REKON att 

detta saknar motsvarighet inom andra myndighetsområden där tvärtom den 

generella utvecklingen, särskilt för tillsynsmyndigheter, har varit att centralisera, 

renodla och förtydliga tillsynsansvaret för att på så sätt bygga upp mer kompetens 

och effektiva arbetsmetoder. REKON hävdar att det remitterade förslaget innebär 

att grundsatsen om separation mellan den som utför åtgärder i konkurshanteringen 

och den som granskar detta blir "knäsatt på ett sätt som inte framstår som 

acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt". 

 

Gällande edgångssammanträdet anser REKON att detta även fortsättningsvis bör 

ske i domstol, dels eftersom det publika inslaget som offentlighetsprincipen 

kräver kommer gå förlorad om förfarandet flyttas till förvaltaren, dels för att det 

skärper respekten för konkursförfarandet och dels för att det är ofta 

förekommande att förvaltaren får fram fler uppgifter när det framhålls att 

gäldenären ska avlägga ed vid domstolen på sina uppgifter. 

 

REKON konstaterar vidare att kostnaderna för förfarandet inte kommer minska 

totalt sett men att statens kostnader kommer minska på bekostnad av att 

borgenärernas kostnader kommer öka. Något ställningstagande i denna fråga görs 

dock inte. 

 

Slutligen menar REKON att en bärande förutsättning för ett fungerande 

konkursinstitut är att det har borgenärernas förtroende, inte minst internationellt. 

Redan misstanken om risk för ökad rättsosäkerhet kan vara förödande. 

Internationellt är domstolens inblandning i konkurshanteringen av central 

betydelse för rättssäkerheten och de föreslagna ändringarna torde därför framstå 

som avvikande inte minst i förhållande till närliggande EU-länder. För att 

upprätthålla konkursförfarandets legitimitet och förtroende i samhället och i 
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förhållande till utländska aktörer är domstolens inblandning och kunskap i 

förfarandet av mycket stor vikt. 

16.1.2 Kommentar på yttrandet från REKON 

REKON har avgett ett till synes ärligt svar på vad de anser om det nya förslaget. 

Det är dock anmärkningsvärt att riksorganisationen för konkursförvaltarna inte är 

mer intresserade av att ta tillvara sina medlemmars intressen. Förslaget innebär 

ändå att fler uppgifter kommer på konkursförvaltarna vilket också innebär mer 

pengar - något riksorganisationen inte verkar ha beaktat alls. Tvärtom synes 

REKON anse att de på ett objektivt sätt ska ha synpunkter på förslaget och detta 

är måhända beundransvärt men knappast något som en praktiserande förvaltare 

skulle önska att hans riksorganisation ägnade sig åt. Förslaget har gått på remiss 

till aktörer på alla olika positioner i konkursförfarandet, från förvaltare och 

domstolar till borgenärer. Vissa remissinstanser har inte några egna intressen i 

frågan och kan/bör därför svara objektivt på vad de anser om förslaget. När 

däremot parter som har egna intressen tillfrågas kan det nog anses lämpligare om 

de intar en partsroll när de svarar, det är knappast troligt att någon annan kommer 

tillvara ta konkursförvaltarnas intressen som faktiskt också innefattar att dra in 

pengar.  

16.2 ACKORDCENTRALEN 

16.2.1    Yttrandet från Ackordcentralen 

Ackordcentralen ställer sig positiva till det mesta i förslaget. Vissa dubier har man 

haft mot att Kronofogden ska ha både besluts- och tillsynsfunktion men här 

konstaterar man ändå att eftersom det alltid finns en möjlighet att begära att få 

saken prövad i domstol så överväger fördelarna nackdelarna.  

 

Gällande edgångssammanträdet utrycks en viss oro över att det viktiga samarbetet 

mellan gäldenären och förvaltaren kan försvåras när förvaltaren i vissa fall känner 

sig tvingad att begära edgång inför domstol istället för det normala 

undertecknandet bouppteckningen. Ackordcentralens erfarenhet är också att 

huvuddelen av gäldenärerna känner en viss nervositet över att inställa sig vid 

tingsrätten och avlägga ed inför en domare och sammanfattningsvis är man därför 

tveksam till denna del av förslaget. 
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Angående förvaltarens arvode anser Ackordcentralen att rättssäkerhetskravet är 

uppfyllt i och med att tvistiga ärenden kommer att prövas av tingsrätten. Eftersom 

tillsynsmyndigheten sällan motsätter sig det av förvaltaren begärda arvodet är det 

således mer effektivt att låta Kronofogden fatta beslut i dessa ärenden. 

 

Ackordcentralen ställer sig också positiva till att bevaknings- och 

anmärkningsförfarandet flyttas från domstol till förvaltaren. Eftersom förvaltaren 

är den som är bäst insatt i ärendet är det normalt han som bäst kan avgöra om ett 

bevakningsförfarande är nödvändigt. Det är också lämpligt att förvaltarens 

organisation sköter hanteringen av inkommande material i bevakningsförfarandet 

eftersom detta ändå i slutändan måste komma förvaltaren tillhanda. 

16.2.2 Kommentar på yttrandet från Ackordcentralen 

Det är anmärkningsvärt att Ackordcentralens inställning till förslaget skiljer sig så 

från REKONs. Överlag verkar Ackordcentralen vara mer positiva till förändringar 

som faktiskt underlättar ärendegången och mindre bekymrade över sådana 

problem som ankommer på andra att lösa t.ex. fortbildningen av nya förvaltare 

genom notarietjänstgöring. Yttrandet ser ut som man kan förvänta sig av en aktör 

som arbetar praktiskt med förfarandet och sålunda berörs av de flaskhalsar som 

förfarandet dras med idag. 

16.3 EKOBROTTSMYNDIGHETEN (EBM) 

16.3.1     Yttrandet från EBM 

EBMs synpunkter är främst kopplade till konkursrelaterad brottslighet och arbetet 

med att förebygga denna och myndigheten uppger att övriga frågor inte är av 

intresse för dem. EBM framhäver att den organiserade brottsligheten gör allt 

större insteg på konkursområdet genom att aktiebolag bildas och förvärvas enbart 

för att användas i olika brottsupplägg för att sedan överges med en målvakt som 

formell företrädare och konkurs som slutpunkt. Med denna typ av brottslighet 

följer också att hot och andra former av påtryckningar mot konkursförvaltare har 

blivit allt vanligare och det är mot denna bakgrund som EBMs synpunkter ska 

förstås. 
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EBM är således kritiska mot att edgångssammanträdet flyttas från domstolen och 

anser inte heller att det är tillräckligt att förvaltarna i enskilda fall kan begära att 

domstolen tar upp edgången. Under förutsättning att förvaltarna verkligen begärde 

att domstolen tog över edgången uppger EBM att de skulle kunna tänka sig den 

föreslagna ordningen men med den risk som finns att förvaltarna av resursskäl 

slentrianmässigt avstår från att påkalla sammanträde även om det skulle vara 

motiverat ur brottsutredningssynpunkt ställer sig myndigheten tveksamma till 

förslaget. 

 

Vidare anses EBM att det mot bakgrund av den ökning av hot och andra 

påtryckningar som inledningsvis framhållits skulle finnas skäl att överväga att 

oftare än idag utse fler än en förvaltare i en konkurs eftersom en ensam förvaltare 

är klart mer sårbar. Det bör också bli lättare för en förvaltare att bli entledigad i de 

fall påtryckningar sker till en sådan grad att konkursutredningen kan bli lidande. 

EBM är positiva till att utseende och entledigande av förvaltare även 

fortsättningsvis ska göras av domstol. 

16.3.2  Kommentar på yttrandet från EBM 

EBM har en helt annan typ av synpunkter på förslaget än någon av de övriga 

svarande det är således svårt att väga dessa mot varandra. EBM borde ha 

presenterat någon form av statistik över exempelvis antalet hot och påtryckningar 

i konkurser för att mottagaren skulle kunna bilda sig en uppfattning om hur stora 

de påtalade problemen faktiskt är. Så som nu är finns det stor risk att EBMs 

synpunkter inte tas på sådant allvar som de kanske bör, men å andra sidan är det 

också möjligt att EBM överdriver problemen för att i vart fall få någon reaktion. 

16.4 SVENSKA BANKFÖRENINGEN 

Bankföreningen har endast svarat mycket kort men eftersom det är intressant vad 

företrädarna för borgenärssidan tycker om förslaget är det ändå av intresse att 

behandla deras svar. Bankföreningen uppger att de stödjer och välkomnar 

förslagen som tas upp avseende den formella hanteringen av konkursärenden och 

inte har några särskilda synpunkter att anföra på det föreslagna.  
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Det får anses som anmärkningsvärt att inte Bankföreningen har några synpunkter 

på de delar av förslaget som innebär att kostnader för förfarandet kommer flyttas 

över från staten till borgenärerna och den enda slutsatsen som kan dras av detta är 

att Bankföreningen troligen inte förstått innebörden av förslaget i dessa delar. 

16.5 SWEDBANK 

Swedbank har också inkommit med ett kort yttrande men i motsats till 

Bankföreningen är de inte helt positivt inställda till förslaget. Swedbank uppger 

att de är oroliga att utdelningen till borgenärerna kommer bli lägre då förvaltarens 

kostnader riskerar att bli högre. Swedbank anser också att det är viktigt att de 

funktioner som flyttas från tingsrätt till förvaltare fortfarande ska vara offentliga i 

den bemärkelsen att borgenärerna och andra intressenter ska ha möjlighet till 

fortsatt insyn och detta gäller inte minst bouppteckningssammanträdet hos 

förvaltaren där slutrapportens förslag är borgenärer inte ska ha möjlighet att 

närvara.  

16.6 DOMSTOLARNA 

Både tingsrätter och hovrätter har svarat på remissen och här kommer endast ett 

urval av svaren kort behandlas. Överlag är domstolarna positivt eller mycket 

positivt inställda till förslagen. 

16.6.1  Hovrätten över Skåne och Blekinge 

Hovrätten är positivt inställd till förslaget och särskilt att avskaffa 

edgångssammanträdet i domstol då detta många gånger fungerar som ett 

utredningssammanträde idag. Hovrätten uppger dock att de saknar en 

konsekvensanalys och att avsaknaden av en sådan gör det mycket svårt att fullt ut 

överblicka konsekvenserna av förslaget. Vad gäller ekonomiska konsekvenser 

menar hovrätten att det t.ex. kan ifrågasättas om det inte kommer innebära en risk 

för ökade kostnader när förvaltare tar över olika uppgifter från tingsrätt. 

Angående delegation av myndighetsutövning till förvaltaren bör det också 

tydliggöras vad som gäller ifråga om statens skadeståndsansvar då detta är oklart.  
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16.6.2    Attunda tingsrätt 

Tingsrätten är mycket positivt inställd till förslaget och anser att de föreslagna 

ändringarna ligger helt i linje med den utveckling som skett de senaste åren mot 

att från domstolarna föra bort uppgifter som inte har med dömande att göra. 

Konstruktionen med både tillsyn och beslutfunktion hos samma myndighet menar 

tingsrätten inte utgör något problem då detta idag finns hos t.ex. 

Finansinspektionen. 

 

Angående det sista vill författaren påpeka att Finansinspektionens roll som både 

tillsyns- och beslutmyndighet har varit omdiskuterad i den s.k. Carnegie-affären 

2008.99 

16.6.3     Stockholms tingsrätt 

Tingsrätten är positiv till förslaget men påpekar att det är viktigt att tvistiga frågor 

alltid avgörs av domstol som första instans. Vidare påpekas att Stockholms 

tingsrätt är den tingsrätt i landet som hanterar flest konkursmål och för detta 

ändamål har man inrättat en särskilt konkursenhet inom domstolen, något som bör 

beaktas vid en kommande utredning om konkursförfarandet ska koncentreras till 

ett mindre antal av landets tingsrätter i framtiden. 

17. DEBATTEN I MEDIA 

Normalt får det nog betraktas som sällsynt att i svensk dagspress kunna läsa om 

ett lagförslag angående konkursförfarandets förändring men under mars månad 

2014 har det faktiskt blossat upp en debatt kring detta. Svenska Dagbladet har den 

17 och 21 mars haft helsidor om frågan med rubriker som "Experter sågar svensk 

konkurslag" och "Kronofogden vill ha mer makt över konkursprocess".100 I den 

första artikeln uttalar sig docenten i civilrätt Marie Karlsson Tuula, 

rekonstruktionsexperten Peter Smedman och advokaten Rolf Åbjörnsson kritiskt 

om slutrapportens förslag och menar att förslagets förverkligande skulle leda till 

att utländska borgenärer tappar förtroendet för vårt svenska rättssystem. Istället 
                                                
99 Mer om detta på www.fi.se/upload/45_Sanktioner/10_Finansiella_foretag/ 

carnegie_beslut_081110.pdf. 
100 Efendic, Negra, Tiberg, Anna, Svenska Dagbladet Näringsliv, sida 4 den 17 mars 2014 och sida 

8 den 21 mars 2014. 
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för att lägga över fler uppgifter på förvaltningsmyndigheter borde vi fokusera på 

att få mer specialiserade förvaltare och domstolar och på så sätt höja kvalitén och 

få ner kostnaderna för konkursprocessen. I den senare artikeln försvarar aktörerna 

bakom slutrapporten, alltså Kronofogden och Domstolsverket, sitt förslag med att 

konkursförvaltarna idag saltar sina räkningar på borgenärernas och 

skattebetalarnas bekostnad och att konkurserna idag hanteras av oerfarna 

tingsnotarier. Genom att fler uppgifter flyttas över till Kronofogden menar man att 

mycket av det dubbelarbete som görs idag undviks och domstolarna kan istället 

lägga mer kraft på den dömande verksamheten. 

18. EGET FÖRSLAG 

18.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag presentera mitt eget förslag till hur konkursförfarandet 

skulle kunna utformas och varför. Förslaget är av tids- och utrymmesskäl inte 

fullständigt utan syftet är endast att presentera lösningar på några av de frågor 

som varit mest omdiskuterade i de senaste offentliga utredningarna. Mitt förslag 

är delvis en kompromiss mellan vad jag anser är bra och vad som är genomförbart 

och anledningen till detta är att jag under detta arbetes gång har läst alltför många 

bra förslag som förkastats därför att det fanns alltför starka motståndare. Ett 

förslag som objektivt sett är utmärkt men som, av politiska eller andra skäl, ändå 

aldrig har någon chans att förverkligas är måhända intressant ur akademisk 

synpunkt men knappast mer än så. I kompromissen har jag tagit hänsyn till de 

stundtals starka åsikter som aktörerna på konkursområdet gett uttryck för gällande 

tidigare förslag, inklusive slutrapporten som behandlats här ovan. 

 

En bärande förutsättning för ett välfungerande konkursinstitut är att det 

framförallt har borgenärernas förtroende, såväl nationellt som internationellt. På 

flera svenska rättsområden har det tidigare saknats ett internationellt förtroende. 

Ett exempel var handel med finansiella värdepapper och valutor där England 

tillhörde de länder som inte ville handla med Sveriges värdepapper eftersom 

Sverige inte kunde svara på vad som händer med ett nettingavtal vid konkurs och 

företagsrekonstruktion. Här var den svenske lagstiftaren tvungen att agera relativt 
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snabbt med ny lagstiftning i 5 kap. lagen om handel med finansiella instrument 

(1991:980) eftersom den engelska marknaden för värdepapper var så viktig även 

för svenska värdepapper.  

 

Internationellt sett är domstolars inblandning i konkurser ett centralt inslag och på 

grund av rättssäkerhetsskäl och konkursförfarandets säregna utformning, jämfört 

med vanliga tvistemål och brottmål, har många länder valt att ha specialdomstolar 

som hanterar konkursärendena. Ett svenskt förslag som går tvärtemot en sådan 

utveckling är knappast något som ökar utländska investerares intresse för den 

svenska marknaden.  

18.2 Förslaget i huvuddrag 

Konkursbeslutet ska även fortsättningsvis meddelas av domstol. Denna punkt är 

en av få där de flesta är överens och det finns därför ingen anledning att ändra på 

detta, inte heller från internationell synpunkt. Av rättssäkerhetsskäl ska dock 

notarier först under sitt andra tjänsteår, förutsatt att det inte är mål som kräver 

särskilt erfarenhet, vara behöriga att meddela konkursbeslut som ensamdomare.  

Idag gäller att en tingsnotarie som har tillräcklig kunskap och erfarenhet enligt 18 

§ första stycket 5 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion får förordnas 

att på eget ansvar handlägga konkursärenden enligt konkurslagen. Enligt tredje 

stycket andra meningen i samma paragraf får dock ett sådant förordnande inte 

avse ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver 

särskild erfarenhet. 

 

Konkurshandläggningen ska koncentreras till ett mindre antal domstolar i landet. 

Dessa domstolar ges då möjlighet att lägga konkursärendena på en egen avdelning 

så att de inte stör den övriga målhanteringen och härigenom säkerställs också en 

fortsatt hög kompetens inom konkursområdet på dessa domstolar. De notarier som 

är intresserade av konkurs kan söka sig till dessa domstolar vilket också 

säkerställer fortbildningen av framtida förvaltare. Genom att gäldenärer i mindre 

företagskonkurser, enligt nedan, ges möjlighet att befrias från 

edgångssammanträde inför domstol är det också ett mindre bekymmer att vissa 

kommer ha längre resväg till de domstolar som hanterar konkurser. 
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Edgångssammanträdet ska som huvudregel ligga kvar i domstol men 

konkursförvaltaren ges rätt i enskilda fall besluta att edgång inte är nödvändig när 

det gäller mindre företag och privatpersoner i konkurs. I dessa fall ska det räcka 

med att gäldenären skriftligen inför förvaltaren intygar bouppteckningens 

riktighet. Vad som ska anses utgöra mindre företagskonkurser överlämnas till 

rättstillämparen att avgöra med beaktande av antalet anställda, storleken på 

skulderna m.m. Företag med endast en eller ett par anställda bör normalt räknas 

som ett mindre företag här medan ett företag med över tio anställda endast i 

undantagsfall bör räknas som mindre. På detta sätt torde domstolarnas arbetsbörda 

minska märkbart då det med fog får antas att den större delen av de företag som 

går i konkurs idag är mindre sådana.101 Vidare är utländska investerare inte i 

särskilt hög grad intresserade av vad för regler som gäller för dessa mindre bolag 

och privatpersoner så detta är inte heller något som riskerar att minska vår 

attraktionskraft gentemot dessa. När det gäller större företag finns det sannolikt 

oftare borgenärer som kan ha intresse av att närvara vid ett edgångssammanträde 

och då detta sker i domstol ska intresserade ges möjlighet att närvara. Vid 

bouppteckning hos förvaltaren ska borgenärerna inte ges möjlighet att delta utan 

vid missnöje härvid får de begära edgång inför domstol. Domstolen ska bifalla en 

sådan begäran om det finns skäl att anta att gäldenären undanhåller tillgångar. 

 

Tillsynsmyndighetens framtida roll tillhör en av de svårare frågorna att ta 

ställning till. Rent principiellt och även av rättssäkerhetsskäl är det högst tveksamt 

om en tillsynsmyndighet också ska vara beslutsmyndighet. Den utveckling vi ser 

idag går mot att förvaltarna allt oftare hör med tillsynsmyndigheten innan de fattar 

beslut vilket i praktiken innebär att det blir tillsynsmyndigheten som många 

gånger styr de viktigare besluten. Detta är olämpligt ur flera aspekter men främst 

därför att tjänstemännen på tillsynsmyndigheten normalt saknar den kunskap som 

behövs för att driva och avveckla företag. Om vi utöver detta skulle lägga över 

beslutet om förvaltarens arvode på tillsynsmyndigheten innebär detta knappast att 

myndighetens inflytande över förvaltarna minskar utan snarare tvärt om. Av ovan 

                                                
101 För statistik över konkurser se www.uc.se/statistik/konkursstatistik/riks--och-lansstatistik.html 

2014.03.22. 
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anförda skäl ska tillsynsmyndigheten i fortsättningen endast vara just 

tillsynsmyndighet på liknande sätt som idag. Beslut om förvaltarens arvode ska 

även fortsättningsvis fattas av konkursdomstolen. 

 

Ansvaret för bevaknings- och anmärkningsförfarandet övergår från domstolen till 

förvaltarna. Detta är naturligt eftersom det är förvaltaren som i slutänden ska 

hantera dessa uppgifter och det är då en onödigt administrativ och 

kostnadskrävande väg att gå via domstolen. Nackdelen här blir att allmänhetens 

tillgång till en del handlingar försämras eftersom det som inkommer till 

förvaltaren inte blir allmänna handlingar. Här kan dock kompletterande regler om 

partsinsyn, enligt rättegångsbalkens mönster, användas för att garantera att i vart 

fall involverade parter ska ha rätt till alla handlingar som inkommer i ärendet. 

Allmänhetens intresse av att ta del av handlingar i konkursärenden torde inte vara 

så stort att det föranleder en annan bedömning i denna fråga. 

 

En något större del av förvaltarens arbete än tidigare kommer innefatta 

myndighetsutövning vilket aktualiserar frågan om statens skadeståndsansvar för 

myndighetsutövning. Här kan dock konstateras att det inte finns anledning att anta 

att de mycket kunniga konkursförvaltarna skulle ådra staten större skadestånd än 

myndigheter med hög arbetsbelastning. Eftersom staten kommer spara en del 

pengar på att uppgifter flyttas över från domstolarna till förvaltarna är också 

rimligt att staten får ta på sig ett något större ansvar här. 

 

Sammanfattningsvis kommer alltså konkursdomstolarna ha kvar uppgifterna att 

besluta om konkurs, utse förvaltare och besluta om förvaltarnas arvoden. 

Edgångssammanträdet förblir obligatoriskt i alla konkurser som inte rör mindre 

företag eller privatpersoner där istället förvaltaren ges möjlighet att bestämma om 

edgång är nödvändigt. Konkursdomstolarna blir färre men i gengäld bör 

kompetensen hos dessa öka då de i större grad än tidigare får hantera mer 

omfattande konkurser. 
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18.3 Konkurskarantän och proaktiva åtgärder 

Ägare till konkursande bolag ska inte längre få köpa tillbaka bolagets tillgångar. 

Genom införandet av en s.k. konkurskarantän102 förhindras att bolag medvetet 

drivs i konkurs i syfte att kunna skriva av lån för att sedan starta upp på nytt under 

annat namn. 

 

Idag är det inte ovanligt att tidigare ägare köper tillbaka ett konkursbolags 

tillgångar. Även om det finns flera intresserade budgivare är det vanligen den 

tidigare ägaren som vet mest om bolaget och sålunda vet vad det är värt. Jämför 

detta med en auktion på en begagnad bil som flera personer är intresserade av. 

Den som inte vet så mycket om bilen vågar ju inte bjuda lika högt som någon som 

vet allt om den.  

 

Konkurskarantän har varit under diskussion i början av 1980-talet103, då främst i 

syfte att förhindra organiserad ekonomisk brottslighet, och numera finns det spår 

kvar av detta i form av det automatiska näringsförbud som inträder för gäldenärer 

i konkurs. Vad som skulle behövas är en konkurskarantän med syfte att motivera 

ägarna till gäldenärsbolagen att inte ge upp så lätt. Ägare som vet att även om 

bolaget går i konkurs så kommer de kunna köpa tillbaka tillgångarna för mindre 

pengar än vad bolaget hade i skulder har ju inte någon större motivation att driva 

det första bolaget vidare. Konkurskarantän för tidigare ägare i kombination med 

utökade möjligheter till företagsrekonstruktion är sålunda något som behövs för 

att minska antalet onödiga konkurser. 

 

Utifrån borgenärssynpunkt kan det möjligen vara svårt att förlika sig med det 

faktum att konkursboet inte ska få sälja tillgångarna till den som betalar mest men 

långsiktigt förlorar troligen borgenärskollektivet mer pengar genom att antalet 

konkurser är högre än vad de skulle göra genom att konkursboet inte alltid får 

högsta möjliga pris för tillgångarna. 

                                                
102 Se artikel i Svenska Dagbladet den 17 mars 2014 där Rolf Åbjörnsson förespråkar införandet 

av konkurskarantän (se not 100 i.a.a.). 
103 Se Riksdagens betänkande 1981/82:LU31. 
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19. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH 

 SLUTSATSER 

19.1 Sammanfattande diskussion 

Konkursförfarandet behöver förändras men de förändringar som föreslås i den 

slutrapport som Kronofogdemyndigheten och Domstolsverket presenterat går i fel 

riktning. De ändringar som föreslås leder till ett konkursförfarande som styrs av 

tjänstemän på en förvaltningsmyndighet som inte har den kunskap och erfarenhet 

som krävs för att effektivt driva och avveckla företag. Om förslaget förverkligas 

finns vidare risk att utländska investerare förlorar förtroende för den svenska 

marknaden då beslut tas på lägre och mindre kvalificerad nivå än de är vana vid. 

På unionsrättslig nivå kan det bli problem om förslaget genomförs oförändrat 

eftersom den nya insolvensförordningen i hög utsträckning förutsätter att det är 

domstolar som beslutar i konkursärenden och sålunda finns risk att det blir 

domstolar som ges behörighet att fatta beslut med verkan i andra medlemsländer. 

 

Förslaget saknar i stort en ekonomisk konsekvensanalys vilket gör det svårt att 

bedöma om någon ekonomisk vinning finns att hämta. De beräkningar som finns i 

slutrapporten berör endast hur många arbetstimmar som idag ägnas åt konkurser 

på de olika myndigheterna och domstolarna men sett ur ett större perspektiv, där 

hänsyn tas även till risken för uteblivna utländska investeringar och osäkerhet på 

kreditmarknaden, utgör sannolikt några besparade arbetstimmar här eller där en 

försvinnande liten del. 

 

Förslaget innebär möjligtvis en direkt besparing för staten på kort sikt genom att 

arbetsuppgifter som idag utförs av statligt avlönade domstolar istället övertas av 

de privat avlönade förvaltarna. Samhällsekonomiskt riskerar detta dock att leda 

till ett sämre företagsklimat där fler osunda företag får existera och konkurrera 

med de sunda och livskraftiga. Borgenärerna kommer troligen vänta längre med 

att söka en gäldenär i konkurs då förfarandekostnaderna ökar och utdelningen 

minskar.  
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Det är i första hand de oprioriterade borgenärerna som kommer att få mindre 

utdelning när konkurskostnader ökar, förutsatt att dessa skulle fått någon 

utdelning alls. Det här är klart kontraproduktivt med de insatser lagstiftaren 

tidigare gjort för att öka utdelningen till oprioriterade borgenärer, bland annat 

genom att ta bort statens förmånsrätt för skatter och avgifter. En sådan här 

utveckling riskerar att leda till att leverantörer inte vågar sälja varor på kredit utan 

återtagandeförehåll och för att återtagandeförbehållen ska vara giltiga kan inte 

köparen ha tillåtelse att använda det levererade materialet innan det är betalt, 

något som skulle påverka effektiviteten i vissa branscher, t.ex. bygg, avsevärt. 

 

Ett effektivt konkursförfarande bör vara snabbt och tillräckligt effektivt för att inte 

större tillgångar ska kunna undanhållas borgenärerna. Snabbheten får anses vara 

prioriterad och särskilt gäller detta i de fall där mindre borgenärer är inblandade 

eftersom dessa ofta inte har lika stabil ekonomi som de större och därmed inte 

klarar att ligga ute med pengar lika länge. Genom mitt eget förslag snabbas 

konkursförfarandet upp i de mindre konkurserna i och med avskaffandet av det 

obligatoriska edgångssammanträdet, förvaltarens övertagande av bevaknings- och 

anmärkningsförfarandet samt centraliseringen av konkursdomstolarna. Genom att 

minska antalet domstolar som handlägger konkurser ökar vi både effektiviteten 

och kompetensen hos dessa samtidigt som vi får ett konkursförfarande som 

internationella aktörer känner igen sig i och respekterar vilket förhoppningsvis 

ökar den svenska marknadens attraktionskraft. 

19.2 Slutsatser 

Det nya förslaget leder inte till någon högre rättssäkerhet i den bemärkelse 

uttrycket används här, alltså ur borgenärernas synpunkt. Borgenärerna får det 

sämre både genom att kostnaderna för konkursförfarandet ökar och genom att 

tillsynsmyndigheten får större inflytande över förvaltarna. 

 

Rättsekonomiskt går det möjligen att spara några arbetstimmar hos handläggande 

myndigheter men i ett större perspektiv blir det inte någon besparing för 

samhället. Med ett dyrare och mindre effektivt konkursförfarande kommer 

kreditgivning och kreditförsäljningen minska vilket riskerar att bromsa hela den 



 56 

ekonomiska utvecklingen. Det finns också en risk att utländska investerare 

undviker att investera i Sverige. 

 

Om den nya insolvensförordningen behåller samma begreppsapparat som den 

gamla kan det bli problem genom att det förutsätts att beslut med verkningar i 

andra medlemsländer fattas av domstol eller myndighet. Med det nya förslaget 

kan sådana beslutsbefogenheter hamna hos konkursförvaltarna som då inte enligt 

insolvensförordningen kommer ha behörighet att på ett effektivt sätt driva ett 

huvudinsolvensförfarande från Sverige. 

 

Genom att istället genomföra de ändringar jag själv föreslår ovan i kapitel 18 kan 

konkursförfarandet effektiviseras samtidigt som kompetensen och det 

internationella förtroendet bör öka. 
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