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1. INLEDNING 

1.1. Syfte 

I litteratur och utredningar så finns det sparsamt med material som behandlar 

konkursförvaltares arbete i praktiken. En beskrivning av verkligheten för 

konkursförvaltarna, hur de ser på sitt arbete och de förutsättningar som de arbetar 

under finns inte samlat. Syftet med detta examensarbete är att beskriva den 

verklighet som förvaltarna arbetar i, främst utifrån ett upplevelsebaserat material. 

1.2. Frågeställningar 

De frågor som kommer att tas upp i examensarbetet kommer att belysas främst 

utifrån förvaltarens praktiska verklighet. De frågor som varit mest framträdande 

under intervjuerna och som kommer att besvaras i arbetet är: 

1. Hur blir man en konkursförvaltare och vilka krav är det som ställs? 

2. Arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. 

3. Tillsynen av konkursförvaltarna hur fungerar det i praktiken? 

1.3. Disposition 

Uppsatsen börjar med en kort inledning för att sedan ta upp de frågeställningar som 

kommer att behandlas i examensarbetet. Syfte, metod och källkritik har egna 

kapitel för att sedan övergå till att förklara de frågeställningar som arbetet handlar 

om. Metodval behandlas i ett eget kapitel som följs av källkritik då det mesta av 

arbetets information kommer att vara baserat på intervjuer. Urval av 

intervjupersoner har ett eget kapitel liksom begrepp för att underlätta för läsaren att 

förstå uppsatsen. Avgränsningar kommer därefter för att arbetet inte ska bli för stort 

och ohanterbart. Den största delen av uppsatsen handlar om konkursförvaltaren där 

varje frågeställning har egna kapitel och underkapitel för de fall extra beskrivning 

krävs. Tillsynmyndigheten får också ett kapitel och även ett kapitel som behandlar 

tillsynsmyndigheten i Finland för att påvisa skillnader. I slutet beskriver jag utifrån 

mina egna slutsatser hur jag ser på förvaltarnas verklighet samt ger några förslag 

till en del aktuella frågor i det sista kapitlet. 
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1.4. Metodval 

Konkursförvaltares arbete i praktiken är ett ämne som inte belysts så mycket i 

litteraturen och därför har valet stannat på att inhämta information främst genom 

personliga intervjuer. I första hand kommer jag att bygga en grund för vad det är 

för reglering som styr konkursförvaltaren genom traditionell juridisk metod 

(rättsdogmatisk) där man söker genom lag, förarbeten, praxis och juridisk doktrin 

försöker fastställa vad som är gällande rätt och därefter görs en analys av resultatet. 

Enligt den juridiska metoden används rättskällehierarkin där en överordnad 

rättskälla används till förmån framför en lägre.  

Denna metod kommer inte räcka till då jag avser att behandla detta ur en praktisk 

synvinkel för att få en mer fördjupad bild avseende vissa frågeställningar ur 

förvaltarnas synvinkel och meningen är att beskriva verkligheten baserat på hur 

förvaltarna upplever verkligheten. För att få ett levande material har jag valt att 

främst arbeta med intervjuer (empirisk metod) och då främst intervjuat förvaltare 

som arbetat med konkurser men också andra sakkunniga, organisationer och 

myndigheter som kommer i kontakt med förvaltarna.  

Intervjuerna har skett vid ett personligt möte under ca 1-2 timmar i diskussionsform 

där jag utgått från en mall av frågeställningar där de intervjuade fritt har fått berätta 

utifrån deras erfarenheter. Prioriteten har varit att få så upplevelsebaserat material 

som möjligt och därför har jag innan intervjun förklarat att de inte kommer att 

citeras specifikt utan deras tillåtelse och att deras information kommer att vara till 

underlag för en summering av vad jag får ut av alla intervjuer för att de inte ska 

känna en begränsning i vad de vill eller bör säga. Däremot har jag förklarat att 

deras namn kommer att vara med i källförteckningen över vilka som blivit 

intervjuade inför examensarbetet. Eftersom detta ämne inte har belysts i vidare 

utsträckning finner jag att det ändå kan vara av ett stort allmänt intresse att få en 

inblick i en verksamhet som annars inte är så känd för omvärlden om man inte själv 

är med i den, speciellt ur en praktisk synvinkel. Den problematik som i vissa fall 

finns kommer att beskrivas utifrån förvaltarnas synvinkel och därför berättigar 

metodvalet. 
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1.5. Källkritik 

Metodvalet har varit en källa till funderingar utifrån moraliska och etiska 

värderingar innan jag började med mina intervjuer, då det finns en risk att 

uppsatsen inte kommer innehålla så mycket källhänvisningar eftersom mycket av 

den information som presenteras kommer att vara anonym och användas som ett 

underlag till hur jag uppfattar verkligheten utifrån intervjupersonernas berättelser. 

Detta kan innebära ett problem där trovärdigheten för den information som 

presenteras i uppsatsen kan i vissa fall kännas undermålig då explicita 

källhänvisningar inte kommer att finnas med i samma utsträckning som om jag valt 

att citera respektive intervjupersons utsagor i arbetet. Om jag hade valt att intervjua 

förvaltarna och citera dem med namn så skulle riskerna vara stora att det skulle 

hämma frispråkigheten och ärligheten i svaren.  

Utifrån detta resonemang så har jag valt ovan nämnda metod vid mina intervjuer 

vilket har känts helt rätt då frispråkigheten från de intervjuade har varit ovärderlig 

som informationskälla. Det negativa med detta förfarande är bristen på 

källhänvisning men fördelarna har varit desto större med en öppenhjärtlighet i hur 

de intervjuade upplever sin situation som förvaltare angående tillsyn, arbetsmiljö, 

branschen och samarbetet med olika myndigheter. Min förhoppning är att de 

personer som jag valt att intervjua har en tyngd i sig då de är ett urval av de främsta 

inom respektive område och att jag i över 20 år arbetat med försäljning vilket gett 

mig en vana att insamla information via intervjuer ska uppväga avsaknaden av 

källhänvisning.  

1.6. Urval av intervjupersoner 

De konkursförvaltare som intervjuats har varit ett urval bland de mest erfarna 

förvaltarna, yngre förvaltare och även en del kvinnliga förvaltare som är en stor 

minoritet, för att få med så många olika aspekter som möjligt från denna 

yrkesgrupp. Har också försökt sprida ut det på flera olika advokatbyråer och därför 

kan det vara så att flera ytterst lämpliga förvaltare inte blivit tillfrågade på grund av 

tidsbrist. För att kunna göra så många intervjuer som möjligt har jag valt främst 

personer som befinner sig i Stockholm med omnejd, de som hörts via telefon har 

varit av praktiska skäl och presenteras specifikt i källhänvisningen.  
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Intervjuer har också gjorts med andra aktörer som berör konkursförvaltarna som 

olika tingsrätter, Tillsynsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rekonstruktör- & 

Konkursförvaltarkollegiet i Sverige samt Advokatsamfundet. Högsta Domstolens 

ordförande har främst hörts som före detta konkursförvaltare men också som 

sakkunnig med en speciell inblick. Detta gäller också lagmannen på Gotlands 

tingsrätt som främst hörts som lagman men också som sakkunnig i övrigt inom 

konkursförfarandet. 

1.7. Avgränsningar 

För att begränsa uppsatsens storlek har en del avgränsningar gjorts. Arbetet ska 

belysa hur verkligheten ser ut idag främst genom förvaltarnas ögon och därför 

kommer endast lite historik tas upp om det inte fyller en funktion i ett beskrivande 

syfte för att få en bättre förståelse till materialet. Av praktiska skäl har intervjuer 

skett med förvaltare i Stockholm med omnejd och endast frågeställningar som rör 

konkursförvaltning. För att begränsa arbetets storlek och omfattning kommer 

endast frågeställningarna nämnda ovan att tas upp i arbetet. Internationella 

jämförelser kommer inte heller att tas upp förutom i en frågeställning och 

anledningen till detta kommer att förklaras senare i arbetet. 

1.8. Begrepp 

Här kommer de centrala begreppen med hänvisande lagstöd att listas upp så att 

läsaren kan tillgodogöra sig uppsatsen på bästa sätt. 

Ackordcentralen skapades för över 150 år sedan av landets köpmannaföreningar 

och ägs av en stiftelse. Arbetar främst med företag som har lönsamhetsproblem, 

rekonstruktioner och konkurser samt remissinstans inom dessa 

verksamhetsområden.
1
 

Bouppteckning är en förteckning över konkursboets alla tillgångar och skulder 

enligt konkurslagen (1987:672) (KL). 

                                                 
1
 http://www.ackordscentralen.se/sv/Om-oss/Ackordscentralen. 

http://www.ackordscentralen.se/sv/Om-oss/Ackordscentralen
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Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, 

ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i för att utreda ekonomisk 

brottslighet.
2
  

Hörande, vid viktiga frågor ska förvaltaren höra Tillsynsmyndigheten men det är 

fortfarande förvaltaren som ensam fattar beslutet. Denna regel är omdebatterad och 

kommer att belysas närmare i kapitlet om tillsyn. 7 kap. 10 § KL. 

Rekonstruktör - & konkursförvaltarkollegiet i Sverige (Rekon). Föreningen bildades 

1986 för konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet. Ändamålet är att 

bredda samarbetet mellan de lokala kollegierna, att verka för en ändamålsenlig 

lagstiftning i obeståndsfrågor och en enhetlig tillämpning i hela landet. Rekon 

håller utbildningar inom obestånd och är även remissorgan. 

RUBICON (rutiner brottsutredningar i konkurs), en sammarbetsgrupp som består 

av EBM, TSM, Rekon, Ackordcentralen och sedan hösten 2015 även 

Skattemyndigheten.
3
 RUBICON startade på 1990-talet efter ett gemensamt initiativ 

mellan åklagare och konkursförvaltare. Möten sker i seminarieform 1-2 gånger per 

år i syfte att underlätta samarbete avseende konkursrelaterad brottslighet.  

Taxekonkurs är en enklare konkurs där konkursförvaltaren får ett standardarvode på 

10 600 kronor exklusive moms. Oftast ett bolag som redan är tömt på tillgångar och 

inte sällan ett led i kriminell verksamhet. 

Tillsynsmyndigheten (TSM), Kronofogden är tillsynsmyndighet och har som 

uppgift att granska konkursernas hantering, att det sker enligt gällande regler och 

på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltaren är skyldig att höra TSM inför viktiga frågor 

men de har ingen beslutsrätt. 

Återvinning, en otillbörlig betalning eller undandragande av tillgångar som kan tas 

tillbaks till boet genom återvinning enligt 4 kap. KL. 

                                                 
2
 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, s. 8 ff. 

3
 Ekobrottsmyndigheten, Årsredovisning 2015, s. 26. 
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2. BAKGRUND 

2.1. Konkursens syfte 

Konkursinstitutet är en mycket viktig del i det kapitalistiska samhällssystemet och 

har en avgörande betydelse för företagsamheten i stort. Konkursens viktigaste 

funktion är att förhindra en kapplöpning mellan borgenärerna om gäldenärens 

tillgångar och se till att det sker under ordnade former. Konkursinstitutet anses ha 

en stor indirekt betydelse för den allmänna kreditordningen speciellt eftersom 

konkursreglerna är till för att motverka ett illojalt handlande. Särskilt viktigt är 

återvinningsreglerna, som syftar till att återställa illojala transaktioner av 

gäldenären som skett före konkursen.
4
 

2.2. Konkursförfarandet i korthet 

Enligt 2 kap. 1 § KL ska en skriftlig ansökan om konkurs inges till en 

konkursdomstol som utser en förvaltare efter bifall från TSM och regleras i 7 kap. 

1-2 §§ KL. Konkursdomstolen är den tingsrätt där sökanden är skriven eller där 

bolaget har sitt säte. Förvaltaren företräder konkursboet och har befogenhet att 

ensam fatta alla beslut som rör boet. Förvaltarens uppgift är främst att utreda boet, 

dvs. ta reda på vilka tillgångar och skulder som finns samt förteckna dessa i en 

konkursbouppteckning, 7 kap. 13 § KL. Vidare åligger det på förvaltaren att bl.a. 

sälja boets tillgångar, driva frågor om återvinning och att upprätta ett 

utdelningsförslag. I utdelningsförslaget skall förvaltaren ange vilka borgenärer som 

kommer i fråga för utdelning och den utdelning som dessa föreslås att få. 

Förvaltaren ska dessutom lämna information till borgenärerna om konkursen och 

lämna redovisning för sin förvaltning. Förvaltaren skall också i en 

förvaltarberättelse redogöra för konkursens bakgrund, boets ställning och flera 

andra förhållanden som är av intresse.
5
 För de fall det förekommer misstanke om 

brott ska dessa omedelbart anmälas enligt 7 kap. 16 § KL.  

                                                 
4
 Welamson Lars, Konkursrätt, s. 3. 

5
 Welamson Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 35 ff. 
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3. KONKURSFÖRVALTAREN 

3.1. Kvalifikationskravet 

Konkurslagen ställer stora krav på den som utses. Enligt 7 kap 1 § KL ska en 

förvaltare ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, förvaltare 

ska i övrigt vara lämplig för uppdraget. Denna lagregel är inte så tydlig och säger 

inte vad det är för krav som avses. Den information som är av intresse hittar man 

främst i förarbetet till 1980 års reform av KL.
6
 Där slogs det fast att en förvaltare 

förutom rättslig specialistkompetens inom flera områden också skulle besitta en för 

ändamålet lämpad kontorsorganisation. Vidare förklarades det att uppdragen borde 

koncentreras till en ganska begränsad grupp av personer. Inför den nya KL har det 

förtydligats att förvaltarna ska ha en specialistkompetens.
7
 I rättspraxis bekräftas att 

de som utses till förvaltare ska vara specialister och att uppdragen ska förbehållas 

en begränsad krets.
8
 Vad som sagts i förarbetena rörande specialistkravet har höjts 

till norm genom rättstillämpningen.  

Enligt 7 kap 3 § första stycket KL ska TSM höras innan rätten utser en eller flera 

förvaltare. En av TSM:s viktigaste uppgifter är att påverka vem som ska utses till 

konkursförvaltare i en viss konkurs och det kan vara helt avgörande för konkursens 

resultat att handläggningen sköts av rätt förvaltare.
9

 Enligt TSM ska en 

konkursförvaltare ha särskild insikt och erfarenhet som innebär att han eller hon bör 

väljas bland sådana personer som i sin verksamhet är särskilt inriktade på 

affärsjuridiska frågor. En förvaltare bör förutom allmänna juridiska kunskaper 

dessutom ha goda insikter i företagsekonomi, bokföring och redovisning. Det är 

särskilt viktigt i sådana företagskonkurser där rörelsen under en tid drivs vidare 

efter konkursutbrottet. Vidare måste förvaltaren väl känna till arbetsrättsliga och 

arbetsmarknadspolitiska förhållanden på orten för att eventuellt kunna främja 

sysselsättningen enligt 7 kap. 8 § andra stycket KL, så länge inte borgenärernas rätt 

förringas nämnvärt. Sådana förhållanden måste förvaltaren kunna ta hänsyn till 

exempel när denne ska ta ställning till om en rörelse ska drivas under konkursen 

                                                 
6
 Prop. 1978/79:105, s. 156 ff. 

7
 Prop. 1986/87:90, s. 109. 

8
 NJA 1998 s. 685, NJA 1999 s. 665 och NJA 2007 s. 471. 

9
 Nr 8/09/TSM, Konkursförvaltarkretsen, Dnr 801 4916-09/121. 
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och om den har förutsättningar att leva vidare. Det krävs också att förvaltaren har 

sådana kunskaper i straffrättsliga frågor att hon/han klarar av att undersöka om 

gäldenären kan misstänkas för brott mot borgenärerna eller annan brottslighet. Till 

detta kommer att förvaltaren måste pröva om en gäldenär bör åläggas 

näringsförbud.  

Det finns inget formellt krav att en förvaltare ska ha avlagt juristexamen. De 

allmänna kvalifikationskraven medför ändå att endast de som är jurister samt 

ledande tjänstemän på ackordcentralen bör komma i fråga som förvaltare. I enstaka 

undantagsfall kan möjligen någon annan förordnas, om den personen antingen har 

förvärvat behövliga kunskaper på annat sätt eller annars uppfyller de särskilda krav 

som en viss konkurs ställer. Kraven på förvaltarna kan medföra att en lämplig 

person inte finns tillgänglig på konkursorten och då bör konkursdomaren enligt 

förarbetena inte tveka att förordna en specialiserad förvaltare från annan ort. De 

ökade kostnaderna för resor m.m. kan väga lätt i jämförelse med de 

effektivitetsvinster som kan uppnås.
10

 Det kan också bli aktuellt med specialiserade 

förvaltare från annan ort när det handlar om t.ex. konkurser i rederirörelser, 

lantbruksrörelser, konkurser med miljöfarlig verksamhet, komplicerade 

koncernförhållanden eller misstänkt grov ekonomisk brottslighet. 

3.2. Kraven på konkursförvaltarna i praktiken 

I praktiken är det endast advokater som har specialiserat sig på konkurser som 

förordnas till förvaltare samt tjänstemän på Ackordcentralen. På byråerna och 

Ackordcentralen börjar biträdande jurister, normalt efter tingsmeritering att arbeta 

under konkursförvaltarna med enklare sysslor för att sedan få mer och mer ansvar. 

TSM har utvecklat en praxis att man ska ha arbetat med konkurser i 5 år för att få 

egna förordnanden vilket innebär att de flesta jurister har hunnit bli advokater när 

de får egna konkurser. Alla parter som blivit intervjuade tycker det är en god 

ordning då det krävs 5 år att hinna få den erfarenhet och kompetens som krävs för 

att kunna ta egna konkurser. Under denna tid hinner de blivande förvaltarna att 

handskas med många ärenden inom de vanligaste konkurstyperna och utvecklar en 

                                                 
10

 Prop. 1978/79:105, s. 157, och Kronofogden, Handbok för konkurstillsyn 2008, 1.2.4.3. 
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erfarenhet och kunskap att kunna handskas med de vanligaste 

problemställningarna. Under denna tid kan man under handledning få den rutin som 

krävs och som inte går att lära sig bakom en skolbänk. Här är alla förvaltare eniga 

att det krävs praktisk erfarenhet och magkänsla för att förstå hur man ska agera som 

förvaltare.  

Förvaltaryrket har många situationer som kräver att man ska kunna hantera många 

olika frågor där det finns olika intressen. Exempelvis om man ska sätta hänglås på 

företaget så att det inte försvinner varor? Det kan innebära att personalen och 

ledningen känner att förvaltaren misstror dem med en sämre samarbetsvilja som 

följd. Ska företaget drivas vidare en period för att det ska kunna gynna boet och i så 

fall i vilken omfattning? Personal som ringer hela tiden och vill veta hur det går 

med deras lönegarantiersättning då de har personliga utgifter som måste betalas 

samtidigt som en lönegarantiutredning pågår. Varor och inventarier som måste 

inventeras och säljas av, till vem och till vilket pris? Ska förvaltaren ta ett bud eller 

vänta? Ska man väcka en återvinningstalan? Detta är bara några av de 

frågeställningar som måste hanteras samtidigt som det hela tiden finns en tidspress 

att det ska ske skyndsamt. I början av en konkurs är det många moment som måste 

göras. Konkurser med en levande verksamhet och tillgångar kräver tidigt en väldigt 

stor arbetsinsats med många beslut som måste fattas under tidspress. Hantering av 

stora rörelsekonkurser kräver att förvaltaren är duktig på lagarbete där dennes 

funktion är att vara lagledare.
11

 Detta kräver en god juridisk kompetens och många 

andra egenskaper som inte har med juridik att göra. De egenskaper enligt 

förvaltarna som är viktigast förutom en god juridisk kunskap är att man ska vara: 

Affärsmässig, att kunna driva ett företag och göra affärer som gagnar boets bästa. 

För att få igenom detta krävs ett bra affärssinne och god människokännedom. 

Beslutsförhet, våga fatta beslut då det i många fall är olika intressen som ska vägas 

för och emot. Många gånger måste obekväma beslut fattas eller beslut som kan 

innehålla risker vilket kräver en stark integritet bland förvaltarna. 

                                                 
11

 Lindskog Stefan, Några synpunkter på konkursförvaltning i samband med rörelsekonkurser, Från 

Advokatens Verkstad. Med anledning av Sveriges advokatsamfunds hundraårsjubileum, s. 304. 
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Helhetsperspektiv, att snabbt kunna sålla ut det väsentliga vilket kräver en hel del 

struktur i arbetsmetodiken och analytisk förmåga. 

Som en förvaltare sa: “Pengarna ska in och det är det primära målet. Vi är riktigt 

duktiga på att hitta pengarna och få in dem i boet”, vilket egentligen sammanfattar 

hela konkursen. Det primära är att få in så mycket pengar som möjligt och då krävs 

mer än juridiska egenskaper för att lyckas. 

3.3. Organisation 

Konkursförvaltaren ska förfoga över en väl utvecklad kontorsorganisation med 

resurser för bokföring och redovisning.
12

 Närmare beskrivning än så får man inte 

från förarbetena och det har upprepats i praxis.
13

 Det kan skilja mellan olika 

förvaltarbyråer vad som anses vara en väl utvecklad organisation. Förvaltarna anser 

att det ska vara helst fler än 2 förvaltare på byrån för att kunna utbyta information 

och några biträdande jurister som kan handha enklare konkurser och bistå 

förvaltarna. En sekreterare och en revisor anses också behövas i en 

förvaltarorganisation. Någon som är duktig på lönegaranti är efterfrågat och 

handlägger byrån många konkurser vill man gärna ha den personen anställd, annars 

används en konsult som är specialist. Det finns även mindre förvaltarbyråer som 

har en mindre organisation och vad som anses vara utvecklad kontorsorganisation 

ses lite olika från förvaltarnas sida beroende på vilken organisation de själva har. 

De finns de som anlitar konsulter som är experter inom konkurser och försöker 

hålla minimalt med egen personal vilket gör att de inte är lika känsliga om 

konjunkturen är låg avseende konkurser. Att förvaltarna har ett stort nätverk är 

också positivt och de kan rekommendera varandra om det skulle uppstå 

jävsituationer som förhindrar att det tar en konkurs.  

De förvaltarbyråer som har en stor organisation är beroende av att få in många 

konkurser och gärna några stora som kan sysselsätta personalen under en längre tid. 

Genom att ha bra rutiner och rätt mjukvara som underlättar hanteringen ökar 

effektiviteten och möjligheterna att klara av större konkurser. De riktigt stora 

                                                 
12

 Prop. 78/79:105, s. 156. 
13

 NJA 1998 s. 685. 
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företagen som går i konkurs har oftast redan hört sig för innan konkursansökan 

inges över vilka förvaltare som har organisation att klara av deras konkurs då det 

endast är ett fåtal konkursbyråer som har den kapaciteten i landet. Annars har TSM 

bra kontroll och insikt över vad förvaltarna klarar av inom deras organisation. Nya 

förvaltare får i början mindre konkurser och sedan brukar TSM efter hand föreslå 

att förvaltarna får större och större konkurser och på så sätt “tänjer” man på 

gränserna hela tiden för att se vilken kapacitet förvaltarna och deras organisation 

klarar av. Enligt TSM ska en organisation bl.a. klara av att administrera flera 

konkurser samtidigt utan att tappa tempo i någon av dem samt kunna sköta 

pågående drift i flera konkurser samtidigt och driva in mycket stora volymer 

fodringar.
14

 

4. HUR BLIR MAN FÖRVALTARE 

4.1. Förvaltarlistan - historik 

Innan fastighetskrisen i början av 1990-talet fördelades antalet konkurser på antal 

“pinnar”. En förvaltare fick inga egna konkurser tilldelade utan det var “pinnarna” 

som styrde detta. I Stockholm fanns det ca 26 “pinnar” som alla konkurser 

fördelades på. Stora advokatfirmor som hade många förvaltare kunde ha flera 

pinnar vilket innebar att fördelningen av konkurser skedde mellan en begränsad 

krets av advokatbyråer och förvaltare. Innan 1989 låg antal konkurser stadigt runt 

5000 st/år i hela landet, när fastighetskrisen startade 1990 så ökade konkurserna 

drastiskt fram till 1992 med en topp på över 20 000 konkurser det året.
15

 Denna 

pinnfördelning spräcktes i Stockholm när Delphi 1992 startade en egen 

konkursavdelning, med TSM:s medgivande då antalet förvaltare behövde ökas för 

att kunna handskas med den massiva tillströmningen av konkurser. TSM var 

nödgad att göra något åt den ohållbara situation som då var för att kunna ta hand 

om alla konkurser som kom in. TSM sökte upp olika advokatfirmor med en 

förfrågan om de kunde ta konkurser och då var kraven på de nya förvaltarna inte 

                                                 
14

 Kronofogden, Handbok för konkurstillsyn, 2008, 3.1.1.5. 
15

 Welamson Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 29. och 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-

utveckling/Indikatorer-for-hallbar-utveckling/21312/21319/Aldre-indikatoruppsattning-2001-

uppdaterad-2006/Nystartade-foretag-och-konkurser/#. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Indikatorer-for-hallbar-utveckling/21312/21319/Aldre-indikatoruppsattning-2001-uppdaterad-2006/Nystartade-foretag-och-konkurser/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Indikatorer-for-hallbar-utveckling/21312/21319/Aldre-indikatoruppsattning-2001-uppdaterad-2006/Nystartade-foretag-och-konkurser/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Indikatorer-for-hallbar-utveckling/21312/21319/Aldre-indikatoruppsattning-2001-uppdaterad-2006/Nystartade-foretag-och-konkurser/
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höga så länge de kunde ta hand om konkurserna. Av praktiska skäl skapades en 

lista över alla förvaltare som var lämpliga.  

Idag är det högre krav på de som vill vara med på listan och det har i Stockholm 

skapats en ordning att efter man arbetat med konkurser i ca 5 år ansöker man hos 

TSM om att få egna förvaltaruppdrag. Det gör man genom att skicka ett CV samt 

en lista på handlagda konkurser, varefter en personlig intervju med TSM 

genomförs. Har man klarat de kraven kan man bli uppsatt på listan som lämplig att 

få handlägga egna konkurser, det kan ses som ett slags förordnande att vara 

konkursförvaltare.
16

 Denna ordning kan skilja sig i olika delar av landet men listor 

över lämpliga förvaltare finns generellt hos alla tingsrätter.  

4.2. Specialiseringskravet och listan 

När TSM hade skaffat fler förvaltare för att ta hand om den stora tillströmningen så 

blev det ett problem när konkurserna minskade igen i mitten av 90-talet och TSM 

ansåg att det fanns ett överskott av förvaltare. Genom att ta bort en del förvaltare 

från listan ville man att förvaltarna som var kvar lättare skulle kunna bibehålla 

specialistkompetensen genom att de fick fler konkurser att arbeta med. De 

förvaltare som togs bort var i och för sig lämpliga och hade under flera år arbetat 

med konkurser men avsikten var att begränsa antalet förvaltare för att bibehålla 

specialiseringskravet.  

JK riktade skarp kritik gentemot TSM i södra Sverige när myndigheten ville 

begränsa konkursförvaltarkretsen.
17

 “Det kan inte ifrågasättas utan att hovrätten 

genom de tre nämnda besluten gjort ställningstaganden som avsetts vara generella 

såväl vad avser avvisandet av TSM:s tanke att utmönstra konkursförvaltare för att 

hålla antalet på en viss nivå, som TSM finner lämplig, som beträffande 

lämpligheten hos de förvaltare vilkas lämplighet prövats. Detta måste TSM ha 

förstått; att ifrågasätta det vore närmast en oförskämdhet. Det är mot den 

bakgrunden TSM:s och kronofogdemyndighetens fortsatta agerande måste 

                                                 
16

 Jansson och Zamani, Hur kan konkursförvaltare utses - oacceptabelt med dagens brist på 

uttryckligt lagstöd, Dagens Juridik, 2014-06-18, 10:37. 
17

 Justitiekanslern, beslut 2005-10-06, dnr 930-03-21. 
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bedömas.” Vidare skriver JK att listan som sådant inte har en legal funktion, 

tingsrätten behöver inte höra TSM när en förvaltare ska utses som redan finns med 

på listan. Vad som idag gäller om listan sammanfattas bra i slutet av JK:s yttrande. 

“Den av TSM upprättade listan över lämpliga konkursförvaltare har dock inte haft 

någon självständig rättslig status för utseendet av förvaltare; det är rätten som i 

varje enskilt fall beslutar om vem som skall utses. Listan har enbart den innebörden 

att den som har förtecknats på denna kan förordnas utan att TSM behöver höras av 

rätten i varje enskilt fall. När någon stryks från listan torde innebörden därav vara 

att denne inte kan utses till konkursförvaltare utan att TSM har hörts enligt 7 kap. 3 

§ första stycket KL. Den omständigheten att en person inte är upptagen på TSM:s 

lista över godkända konkursförvaltare innebär inte att denne är exkluderad från att 

få förvaltaruppdrag så länge som kvalifikationskraven i 7 kap. 1 § KL är uppfyllda, 

jfr NJA 1981 s. 764”. 

4.3. Listan idag 

Idag lever den inofficiella listan vidare och fungerar bra då tingsrätterna på ett 

enkelt och snabbt sätt kan förordna förvaltare till konkurserna utan att behöva höra 

TSM. Det vanligaste vid en ny konkurs är att konkursdomstolen tar den förvaltare 

som står på tur om inte borgenären eller gäldenären har efterfrågat en specifik 

förvaltare. För de fall det i ansökan finns en efterfrågad förvaltare brukar denne 

utses om det inte föreligger några hinder. Listan kan ligga i en vanlig pärm där 

förvaltarens önskemål antecknats, såsom föräldraledighet, endast styrda konkurser 

eller inga nya uppdrag.  

Nacka tingsrätt har valt att endast gå på turordning efter listan oavsett om det finns 

en efterfrågad förvaltare eller inte för att undvika intressekonflikter. Tingsrätten 

kan i rena undantagsfall ta en efterfrågad förvaltare om det finns 

samordningsfördelar, exempelvis om det finns flera bolag som har samband med 

varandra och att det skulle gynna boet. Den ordning som Nacka tingsrätt tillämpar 

är inte omtyckt bland förvaltarna då de anser att de konkurser som fås på begäran är 

en bekräftelse på att de gjort ett bra jobb och att de åtnjuter ett gott rykte vilket är 

deras främsta konkurrensmedel. Om alla konkursdomstolar skulle göra som Nacka 

tingsrätt idag och endast gå efter listan tror flera förvaltare att de inte skulle klara 
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sig ekonomiskt eftersom begärda uppdrag är viktiga för deras sysselsättning. De 

flesta äldre förvaltare som intervjuats får sina uppdrag mestadels på begäran av 

borgenärer eller gäldenärer och inte via listan. Alla framgångsrika konsulter lever 

på sitt förtroende vilket är extra viktigt när det finns få uppdrag och det är något 

som förvaltarna anser att Nacka tingsrätt motverkar.  

Listan har varit en stor källa till debatt då det inte finns lagstöd för dess existens 

utan den har tillkommit för att underlätta för tingsrätterna vid utseende av 

konkursförvaltare. En blivande förvaltare har få möjligheter att få egna uppdrag via 

tingsrätterna om hon/han inte finns med på listan, vilket gör att det är av största vikt 

att komma med på förvaltarlistan. Det finns inga officiella krav på hur man ska 

göra för att komma med och det går inte att överklaga om man inte kommer med på 

listan eller stryks från densamma. Speciellt känsligt är det för de förvaltare som 

sitter med en stor organisation om de blir borttagna från listan vilket gör att 

personal kan bli övertalig om de inte får tillräckligt många uppdrag via 

förfrågningar. För de fall förvaltarna skulle bli av med sitt förordnande så skulle de 

flesta gå över till att arbeta med affärsjuridik med ett stort ekonomiskt bortfall i 

deras verksamhet. 

4.4. Auktorisation 

Att hamna på förvaltarlistan är avgörande för en blivande konkursförvaltare och för 

de som är med på listan är det viktigt att vara kvar för att få nya uppdrag. Eftersom 

det inte finns någon reglering kring denna lista är det svårt att veta vad för krav som 

ställs för att komma med på listan. Dessutom är förfarandet rättsosäkert då det inte 

finns möjlighet att överklaga om man inte kommer med eller stryks från listan. Ett 

sätt att få ordning på detta problem är att se till att man har auktoriserade 

konkursförvaltare. Det skulle innebära att det finns tydliga regler för vilka krav som 

ställs på förvaltarna och hur de ska utses. Formerna för överklaganden av olika 

beslut kring auktorisation ska vara tydlig med en rättsäkerhet för alla parter och 

likabehandling i hela landet.  

I en debattartikel som tar upp frågan om auktorisation finns det förslag på tre olika 

modeller. Advokatsamfundet eller REKON tar in och utesluter förvaltare efter 
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prövning. Överklaganden av dessa beslut görs till HD. Andra alternativet är att 

TSM sköter detta med referensar från REKON eller vissa borgenärer. Dessa beslut 

ska vara överklagbara. Tredje alternativet är att tingsrätt prövar frågor om 

auktorisation som första instans, vilka kan överklagas utan prövningstillstånd.
18

  

Bland förvaltarna är det splittrat i denna fråga om auktorisation. De flesta 

förvaltarna anser att det skulle vara bra om det finns tydliga ramar för vad som ska 

gälla och gärna se möjligheter till överklagande om man skulle bli utesluten eller 

inte komma med på listan. En del förvaltare ser nackdelar om man var tvungen att 

bevisa sin lämplighet för att behålla auktorisationen, vilket skulle skapa större 

osäkerhet än dagens system med ett livstids förordnande. Detta är en fråga som 

många förvaltare inte funderat närmare på och det kan bero på att det inte berör 

dem eftersom de sitter i en trygg position. 

5. FÖRVALTARNAS ARBETSUPPGIFTER 

För att förstå hur förvaltarnas arbetssituation kan se ut kommer en konkurs i grova 

drag att beskrivas ur ett praktiskt perspektiv. 

5.1. Att få en konkurs 

Vid Stockholms tingsrätt blir förvaltarna tillfrågade i ca 8 av 10 fall redan i 

konkursansökan. I Göteborg är de flesta konkurser utan sökta förvaltare vilket 

innebär att situationen kan vara olika runt om i landet. Ibland händer det att 

förvaltaren blir tillfrågad om hon/han kan ta konkursen av någon av konkursboets 

parter innan konkursansökan skickats in. Fördelen med det är att förvaltaren hinner 

förbereda sig inför konkursbeslutet. De flesta förvaltarna får sina förfrågningar via 

rekommendationer från exempelvis revisionsbolag, banker eller andra juridiska 

ombud. Inte sällan kan en gäldenär ha hört talas om en bra förvaltare och begärt 

förvaltaren i sin konkursansökan. 
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 Morgell Nils-Bertil, Är det dags att formalisera konkursförvaltarlistorna?, s. 514 ff. 
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5.2. Beslut  

När en konkursansökan kommer in till tingsrätten så skickas den vidare via e-post 

till TSM som brukar svara inom någon timme. Om det är en tillfrågad förvaltare 

som redan finns med på listan behövs ingen lämplighetsprövning vilket underlättar 

beslutet. Om ingen förvaltare är begärd i konkursansökan tas nästa förvaltare från 

listan enligt turordning om inte TSM har synpunkter på en lämpligare förvaltare 

inför den specifika konkursen. Det kan exempelvis handla om större konkurser eller 

vissa branscher där en förvaltare med specialkompetens är lämpligare. När 

konkursbeslutet är fattat blir förvaltaren varse om det omgående och då träder den 

mest hektiska perioden av konkursen in för förvaltarna då många åtgärder måste 

vidtas inom en kort period.  

5.3. Ta kontroll över boet 

Förvaltaren måste omgående ta över alla tillgångar och inventera dessa. Kungörelse 

att gäldenären är försatt i konkurs sker någon dag efter beslutet. Det innebär att det 

är av största vikt att omgående kontakta bankerna för att de inte ska kunna hävda 

god tro vid överföringar som inte är sanktionerad av förvaltaren och sedan föra 

över alla tillgångar i banken till ett klientmedelskonto. Samtidigt som förvaltaren 

ser över alla tillgångar för att göra en bouppteckning måste förvaltaren också ta 

kontroll över boet för att se vilka förutsättningar boet har och sätta sig in i vilka 

viktiga beslut som måste fattas snabbt. Det kan vara rent praktiska beslut för att 

säkra boets tillgångar exempelvis ett slakteri där elen är avstängd och kylrummen 

börjar bli för varma. Kor som måste mjölkas innan de blir sjuka eller att mata 

djuren i en zooaffär. Kontakta fordonsregistret för att se vilka fordon som finns och 

personal som behöver informeras.  

Ett av de viktigaste besluten är om en verksamhet ska fortsätta genom en så kallad 

”fortsatt drift” av konkursboet, vilket innebär att konkursboet övertar det 

ekonomiska ansvaret för verksamheten. Inför ett sådant beslut måste budget 

upprättas och en noggrann avvägning av de risker det kan medföra. Här finns 

oändligt många problem som kan dyka upp vilket innebär att förvaltaren måste 

våga fatta snabba beslut. Det har också hänt att leverantörer eller anställda varit 

hotfulla gentemot förvaltarna när de kommer ut till konkursföretaget. Det innebär 
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att förvaltarna måste ha en stark integritet och flexibilitet för att kunna bemöta 

allehanda situationer. Många förvaltare samarbetar med konsulter som åker ut till 

konkursbolaget för att inventera och värdera alla omsättningsbara tillgångar. 

Konsulterna kan i många fall också hjälpa till att omvandla tillgångarna till pengar 

då de har ett kontaktnät för försäljning. 

5.4. Bouppteckning och edgångssammanträde 

Tidpunkt för edgångsammanträde utsätts alltid i samband med konkursbeslutet och 

är med i beslutet. Edgångssammanträdet hålls inom 1 till 2 månader från 

konkursbeslutet. En vecka innan edgångssammanträdet ska en bouppteckning vara 

klar där boets alla tillgångar och skulder redovisas. För att förvaltaren ska få 

information om bolaget så krävs det ett samarbete med konkursgäldenären. 

Gäldenären kan vara i personlig knipa eller ha råkat ut för omständigheter som 

denne inte klarat av att handskas med.
19

 Här kan det handla om personliga tragedier 

där gäldenären kan bli av med sin bostad som är belånad eller utvecklat en psykisk 

ohälsa med följd av att det är svårt att nå fram till gäldenären. I exempel som dessa 

är det av vikt för gäldenären att ha en förvaltare som är duktig och med en 

personlighet som gör att ett samarbete kan frodas. En stor del av framgången i en 

konkurs är att förvaltaren snabbt kan få ut så mycket information från gäldenären 

som möjligt och då är det en fördel om förvaltaren också besitter en social 

kompetens. Förvaltaren måste innan edgångssammanträdet ha klart för sig vilka 

tillgångar och skulder boet har. Det innebär att en hel del utredningar måste göras 

inom en kort tid och den viktigaste informationskällan är oftast den fysiska 

gäldenären eller ställföreträdaren för konkursbolaget. När förvaltaren sorterat ut all 

information om boets tillgångar och skulder i en bouppteckning ska gäldenären vid 

ett edgångssammanträde hos konkursdomaren under ed intyga att bouppteckningen 

stämmer. Det ska noteras att det är den fysiske gäldenären eller ställföreträdaren för 

bolaget som uppger konkursboet med tillgångar och skulder. Ytterst har 

konkursförvaltaren inte detta ansvar. Gäldenärens intyg görs under straffansvar.
20
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Edgångssammanträdet tar ca 10 till 15 minuter och är ren formalitet som oftast 

handläggs av en notarie. Många förvaltare brukar skicka sina biträdande jurister när 

de har viktigare ärenden att sköta vilket ger en bra träning för blivande förvaltare 

att handlägga edgångssammanträden och även för notarierna att lära sig 

konkurshanteringen i domstolen. För gäldenärens är det ett större allvar och det 

händer att det tillkommer ytterligare information avseende boets tillgångar som inte 

nämnts tidigare.  

Edgångssammanträdet har varit föremål för olika utredningar och förslagen har 

varit att det ska ske hos förvaltarna istället för att främst minska arbetsbördan hos 

domstolarna. Enligt insolvensutredningen föreslås att bouppteckningseden ska ske 

skriftligt hos förvaltaren om förvaltaren begär det. Det är ett förslag som alla 

förvaltare förkastar enhälligt då relationen till gäldenären kommer att påverkas 

negativt när förvaltaren begär ett skriftligt intyg.
21

 Som det är idag finns det inga 

alternativ att undvika ett edgångssammanträde och förvaltaren har ett starkt 

påtryckningsmedel utan att det belastar sammarbetet med gäldenären. Med tanke på 

att det sällan tillkommer ny information under edgångssammanträdet bör den 

avskräckande effekten ha fått sin verkan.  

Något som också påpekats från förvaltarna är att utländska investerare kan dra sig 

för att investera i Sverige då de är vana att domstolarna har en mer framträdande 

roll i ett insolvensförfarande. Att ytterligare minska domstolarnas involvering anser 

de är negativt då den ordning som finns idag med edgångssammanträde fungerar 

bra även om det kan ses som ren formalia. Förvaltarna märker att det för 

gäldenären finns ett stundens allvar inför ett edgångsammanträde som inte ska 

underskattas. Domstolarna har generellt varit positiva till att flytta 

edgångssammanträdet till förvaltaren då de anser att de ska sköta tvister och inte 

som idag agera brevlåda i konkurser samt att tillsynen sköts av TSM och då behövs 

inte deras insyn. 
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5.5. Lönegaranti 

I de företag som har anställda har dessa rätt till lönegaranti för arbete högst tre 

månader före konkursen och för uppsägningslön. Uppsägningslönen är beroende av 

vad som regleras i 11 § lagen om anställningsskydd (1982:80), dock är lönegarantin 

för högst 8 månader totalt. Det är förvaltaren som fattar beslut om lönegaranti och 

då måste det göras en lönegarantiutredning, att rätt till lönegaranti föreligger och 

för att förhindra fusk. Det är vanligt att det skickas in fel uppgifter om inkomster, 

anställningstid eller personal som inte arbetat eller ens existerar. Därför är det av 

vikt att en lönegarantiutredning sköts snabbt men också effektivt så att det inte 

utbetalas fel belopp då det kan röra sig om omfattande summor.  

Personalen är i många fall beroende av lönegarantipengarna för att klara sitt 

uppehälle speciellt när de inte fått ut sin lön under en längre tid. En hel del tid kan 

gå till att prata med oroliga människor som befinner sig i personliga tragedier och 

behöver ha ut sin lönegarantiersättning. Lönegarantiberäkningar och utredningar 

kring de anställda kan vara komplexa och det krävs en hel del erfarenhet för att 

kunna göra det snabbt och effektivt. Det kan ligga ekonomisk brottslighet bakom 

lönegarantikrav vilket kräver att förvaltaren har gjort en noggrann utredning innan 

utbetalning kan ske. Oftast har förvaltarna egna anställda som sköter detta men 

även konsulter som specialiserat sig på lönegaranti förekommer. 

5.6. Omsätta boets tillgångar och driva in skulder 

Förvaltarens huvuduppgift är att snabbt omsätta alla tillgångar i boet till likvida 

medel för att försöka få ut så stor utdelning som möjligt till borgenärerna. För att få 

ut så mycket som möjligt av boets tillgångar krävs ett starkt affärssinne från 

förvaltarens sida. Många gånger vill förvaltaren kunna göra snabba affärer vilket 

gör att det finns utrymme för förhandling av priset om köparen är snabb. Inte sällan 

är det gäldenären själv eller någon närstående som vill köpa konkursboet. Värt att 

notera är att om närstående ska köpa krävs som huvudregel att auktion hålls.
22

 Det 

medför ofta att förvaltaren snabbt kan få in pengar samt att det kan finnas 

förutsättningar att företaget kan drivas vidare och de anställda då kan behålla 
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jobben. Enligt 7 kap. 8§ 2 st. KL ska förvaltaren ta hänsyn till om det är möjligt att 

främja sysselsättningen utan att borgenärens intresse nämnvärt förringas när boet 

ska avvecklas. I praktiken är det en regel som tillämpas mycket sällan. När det 

handlar om fastigheter eller större tillgångar kan det krävas långa förhandlingar och 

avancerade värderingar innan en försäljning kommer till stånd.  

Skulder ska drivas in och utbetalningar som skett innan konkursen granskas om det 

kan vara föremål för återvinning. Återvinning är inte en avveckling av boet utan en 

åtgärd som följer av konkursutredningen och upprättande av förvaltarberättelse. 

Återvinningsfrågor kan vara mycket komplexa och många gånger har förvaltare 

drivit frågor som skapat praxis inom affärsjuridiken. När det gäller väckande av 

talan för återvinning är det ett av de tillfällen som förvaltaren ska höra TSM.
23

 

Flera förvaltare känner sig begränsade med denna regel då TSM oftast är tveksam 

till att driva en återvinningstalan när det gäller mindre summor under ca 50-60 000 

kr. Även om förvaltaren ensam är ansvarig för besluten finns risken att om 

förvaltaren förlorar återvinningstvisten kan arvodet för den åtgärden inte betalas ut 

till fullo då TSM kan hävda att det var en onödig åtgärd eller att det var oskickligt. 

Mer om detta kommer att tas upp i kapitlet om tillsyn.  

Det har spridits bland juridiska ombud att förvaltare sällan driver återvinningstalan 

avseende mindre belopp vilket innebär att de rekommenderar sina klienter att inte 

acceptera krav om återvinning eftersom risken är liten att tvisten går till rättegång. 

Förut visste man inte om förvaltaren skulle driva igenom en stämningsansökan 

oavsett belopp vilket gjorde att många betalade för att undvika en rättegång, den 

avhållningseffekten är inte lika stor nu till förmån för de som sätter i system att 

driva företag i konkurs. För förvaltarna är återvinningsfrågorna en av de mest 

problematiska som en förvaltare kan ställas inför då det kan röra sig om mycket 

pengar samtidigt som det sällan finns givna svar. Processerna i domstolen kan ta 

lång tid och fördröja konkursen med år samtidigt som förvaltaren inte alltid är säker 

på om hon/han får ut ersättning för all den tid som investerats då utslaget är 

oförutsägbart. En annan osäkerhetsfaktor för förvaltaren är hur inställningen från 
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TSM kommer att vara angående arvodet om förvaltaren förlorar 

återvinningstvisten. 

5.7. Redovisning och avslut 

5.7.1. Förvaltarberättelsen 

Enligt 7 kap. 15 § KL ska förvaltaren inom 6 månader författa en förvaltarberättelse 

som skickas till rätten, TSM och de borgenärer som begärt det för att klargöra 

anledningen till boets tillstånd och en tidpunkt när obeståndet kan antas ha inträtt. I 

förvaltarberättelsen ska en översikt över tillgångar och skulder upprättas. Om det 

finns skäl för återvinning eller om det förekommit brister i tidigare redovisning ska 

det också redovisas. Misstanke om brott ska också redovisas i förvaltarberättelsen 

och skälen till detta.
24

 Förvaltarberättelsen utgör också ett underlag för en eventuell 

brottsutredning. Anstånd med att författa en förvaltarberättelse går att få när det 

finns särskilda omständigheter. 

5.7.2. Halvårsberättelse 

För att rätten och TSM ska kunna löpande hålla sig orienterade om hur konkursen 

fortlöper ska förvaltaren till rätten lämna en halvårsberättelse varje 6 månader efter 

edgångssammanträdet fram till konkursens slut. I halvårsberättelsen ska förvaltaren 

redovisa, alla transaktioner under perioden, varför konkursen inte är avslutat och 

vilka åtgärder som har gjorts för att avsluta konkursen.
25

 Det går inte att få anstånd 

med halvårsberättelsen utan den måste inges i tid. Halvårsberättelsen regleras i 7 

kap. 20 § KL. 

5.7.3. Sluthandlingarna 

Sluthandlingar är ett gemensamt begrepp för ett antal handlingar som förvaltaren 

ska upprätta vid sitt avslut av konkursen. Det är bl.a. en slutredovisning, 

redogörelse enligt 7 kap. 17 § KL, arbetsredogörelse med arvodesframställning 

samt hemställan om avskrivning om det inte finns några tillgångar eller 
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utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse. TSM ska granska alla uppgifter, 

slutredovisningen, avge ett utlåtande samt yttra sig över arvodesfrågan.
26

 

En medelstor konkurs tar ca 3 år för förvaltaren att slutföra och efter att TSM 

granskat sluthandlingarna och tingsrätten kungjort avslutet har det gått ca 4 år. 

6. BROTTSANMÄLAN 

6.1. Förvaltarens anmälningsplikt 

Konkursförvaltaren har skyldighet vid misstanke av brott, att omedelbart anmäla 

det till åklagare, 7 kap. 16§ KL. Det handlar främst om brott mot borgenärer, brott 

som kan föranleda näringsförbud samt brott som sker i samband med 

näringsverksamheten och som inte är av ringa betydelse. Brott som sker i samband 

med näringsverksamheten kan t.ex. vara skattebrott men bör inte stanna där utan 

det beror helt på vad näringsverksamheten varit involverad i. Här kan också tänkas 

t.ex. smuggling, insiderbrott, människohandel och annan brottslighet som inte är av 

ringa betydelse. Även miljöbrott ska anmälas till rätt tillsynsmyndighet vid 

misstanke. Förvaltaren har ett ansvar att göra en egen utredning enligt en 

hovrättsdom där det framkommer att oavsett om det redan ligger en anmälan så kan 

förvaltaren göra en egen utredning.
27

 Förvaltarens utredning kan pågå så länge den 

kan tillföra något nytt eller avstå vidare utredning om förvaltaren kommer fram till 

samma slutsats. Förvaltarens brottsutredning ska pågå tills det framkommer rätt 

misstankenivå för en brottsanmälan därefter ligger ansvaret på åklagaren för vidare 

utredning. Fortsatt utredning från förvaltarens sida kan medföra att arvode inte 

utgår för denna del. Att förvaltare inte får betalt för utredningstid är inte ovanligt 

speciellt om det inte leder till en anmälan vilket gör att många förvaltare lägger ner 

minimalt med tid för att utreda brott. 

6.2. Ekobrottsmyndigheten 

EBM är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet uppdelade i 7 olika distrikt 

över hela landet. Deras uppdrag är att bekämpa ekobrott i Sverige och har även ett 
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ansvar att samordna andra myndigheters insatser på området samt vara ett 

kunskapscentrum kring ekonomisk brottslighet.
28

 EBM består mestadels av 

polisutredare, revisorer och åklagare som bedriver utredningar i projektform. EBM 

har 3 olika utredningsnivåer, först mängdärenden som inte ska ta mer än 8 timmar 

att utreda, sen projektärenden som tar mellan 8 till 80 timmar att utreda och sist 

särskilt krävande projektärenden som tar den tid det krävs och handlar om grov 

brottslighet eller komplicerade utredningar som kräver särskilda insatser.  

Förvaltarna anser att EBM inte är kapabla till att utreda mer komplicerade 

bolagsbrott och därför endast koncentrerar sig på bokföringsbrott och insiderbrott. 

Övriga brott som t.ex. mot borgenärer eller trolöshet mot huvudman anser de inte 

att EBM klarar av då förvaltarna sällan ser några åtal väckas eller att utredningarna 

snabbt läggs ner.  

EBM å sin sida försöker disponera den tid man har på ett så effektivt sätt som 

möjligt vilket gör att oredlighetsbrotten som har relativt svåra rekvisit inte är det 

som prioriteras när samma person kan dömas för bokföringsbrott med liknande 

straffvärde. EBM anser att man har blivit bättre i sin kommunikation gentemot 

förvaltarna då det är något som varit efterfrågat under RUBICON-mötena. Några 

förvaltare kan hålla med om att de nu får reda på om åtal väckts eller om ärendet 

lagts ner, medan större delen av förvaltarna fortfarande anser att de har en mer eller 

mindre obefintlig kommunikation med EBM.  

Ett problem som fortfarande kvarstår är att EBM inte informerar förvaltarna vilket 

ärendenummer som deras anmälan får vilket gör det svårt för förvaltaren att veta 

vilket ärende det handlar om när EBM lämnar besked. Det finns också synpunkter 

på att förvaltarnas anmälningar är bristfälliga och att mer material skulle kunna 

bifogas till anmälan.  

6.3. Förvaltarnas anmälningsvilja 

Konkursförvaltarna är specialister inom sitt område och har oftast stora kunskaper 

om hur företag har drivits och anledningen till varför de går i konkurs. Det ligger i 
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sakens natur att de skapar en sådan kunskap då de till förvaltarberättelsen måste 

utreda orsakerna till obeståndet. De har en god kunskap om hur företag drivits och 

de affärsmässiga beslut som har fattas och var gränserna går för ett illojalt 

handlande gentemot bolaget. När de utreder ett bolag som gått i konkurs upptäcker 

de snabbt om något inte stämmer eller som en förvaltare sa “man kan lukta till sig 

konstigheter” vilket gör att när de väl gör en anmälan till EBM har de oftast starka 

grunder för en anmälan.  

Förvaltarna anser att borgenärernas intressen inte tas till vara och att det sällan 

händer något med deras anmälningar som rör brott mot borgenärer. Det kan röra sig 

om stora summor som borgenärer blir av med och förvaltarna anser också att det 

inte finns något större borgenärsintresse. Önskemål har framförts att EBM ska driva 

in borgenärernas pengar och föra borgenärernas skadeståndstalan vid väckande av 

åtal.  

Oro har också uttalats för att ärliga företag har svårt att konkurrera med företag som 

hela tiden går i konkurs och som utarmar näringslivet då de sällan får tillbaks sina 

pengar i konkurserna eller vid åtal. Mycket av den kriminella verksamheten finns 

att hitta i taxekonkurserna och viljan från förvaltarna att utreda dessa är väldigt låg. 

De som sätter i system att tömma bolag kommer undan utan repressalier eftersom 

riskerna att åka fast är minimala. Anledningen att förvaltarna inte utreder 

taxekonkurser beror på att TSM är negativt inställda till att det ska kosta pengar för 

en brottsutredning i en konkurs där det inte finns några tillgångar och där staten ska 

stå för kostnaderna. Här har jag upplevt en resignation från förvaltarnas sida och de 

tycker att det känns meningslöst att göra anmälningar men gör det som de är 

skyldiga att göra utan några som helst förhoppningar att något kommer att hända.  

7. FÖRVALTARNAS ARBETSMARKNAD  

Förvaltarmarknaden har varit dålig de senaste åren eftersom det är relativt få 

konkurser, 2015 var det totalt 7 085 konkurser samtidigt som det är många 

förvaltare som ska dela på alla konkurser.
29

 Innan fastighetskrisen i början av 1990-
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talet fördelades alla konkurser i Stockholm på ca 26 “pinnar”, hösten 2015 fanns 

det 126 förvaltare på listan i Stockholm som delade på alla konkurser. TSM får inte 

neka förvaltare som uppfyller kraven på lämplighet vilket gör att förvaltarkretsen 

ökar på bekostnad av de stora förvaltarbyråerna som har svårt att få den mängd 

konkurser till sin verksamhet som krävs för att de anställda ska få den erfarenhet 

och specialistkunskap som ställs på förvaltarkåren. För en jurist som vill börja 

arbeta med konkurser är det viktigt att hamna på en förvaltarbyrå som har ett 

ständigt flöde av konkurser. Den blivande förvaltaren måste hantera en mängd 

konkurser för att få den erfarenhet som krävs för att styrka sin lämplighet efter 5 år. 

Det är av vikt att de seniora förvaltarna har ett så starkt renommé att de kan bidra 

med tillräckligt många konkurser att organisationen kan bestå. De konkurser som 

förvaltarna får från listan nuförtiden är inte tillräckligt för att organisationen ska ha 

full sysselsättning. När en blivande förvaltare har arbetat med konkurser i 5 år kan 

hon/han göra en ansökan hos TSM att bli upptagen på listan som konkursförvaltare 

för att få egna förordnande. Här kan det skilja sig från byrå till byrå hur det 

förfarandet går till men de som blir förvaltare förväntas att bli delägare och även 

godkännas av de övriga förvaltarna på byrån för att få ansöka om att bli upptagna 

på listan. Delägarkravet grundar sig på att de jurister som blir egna förvaltare kan 

nu bidra med fler konkurser till byråns organisation samtidigt som byrån nu kan få 

igen den investering som den gjort i den nya förvaltaren. En ny förvaltare kommer 

också att tära på företagets ansvarsförsäkring och som en förvaltare sa “så kan man 

orsaka mer skada än nytta eftersom man är så självständig” samt behöva ligga ute 

med pengar i konkurser vilket gör att delägarskap är en naturlig väg att gå om man 

blir förvaltare. Av 126 förvaltare på listan i Stockholm är endast 19 kvinnor vilket 

är en kraftig underrepresentation. De senaste 20 åren har kvinnor varit 

överrepresenterade på juristlinjen och dessutom är det fler kvinnor än män som tar 

examen.
30

 En förklaring till det är att förvaltarjobbet kräver en ständig närvaro då 

det finns en hel del tider som måste hållas under en konkurs som till exempel 

bouppteckning och halvårsberättelser. Att vara föräldraledig i 6 månader är mycket 

svår som delägare eftersom man som förvaltare är ensamt ansvarig för sina 

konkurser. Hur man ska lösa karriär och barnafödande är den största frågan för 
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unga kvinnor som vill bli förvaltare på byråer. Flera av de intervjuade kvinnliga 

förvaltarna skaffade barn när de jobbade i en myndighet eller hos Ackordcentralen 

innan de blev egna förvaltare. Förvaltarkretsen är inte stor och de flesta förvaltarna 

känner till varandra och vilka konkurser som de får, de som är mest intresserade av 

konkurskungörelser är säkerligen förvaltarna själva. För de yngre förvaltarna som 

är under 45 år finns ett nätverk där de byter erfarenheter med varandra. Många av 

dagens förvaltare är närmare pensionsåldern vilket innebär att ett generationsskifte 

kommer att ske inom en snar framtid. Enligt förarbeten bör en förvaltare endast i 

undantagsfall få nya förordnanden när de kommit i pensionsålder.
31

 Det medför att 

förvaltarna får räkna med att börja trappa ner runt 65 års ålder.  

8. FÖRVALTARNAS ARBETSKLIMAT 

I början av en konkurs är det många arbetsmoment som måste göras så fort 

förvaltaren får sitt förordnande. Speciellt när det är en större konkurs krävs det att 

man har en rutinerad organisation då förvaltaren kommer behöva hjälp från 

ekonomer, jurister och sekreterare. Den första tiden är hektisk med mång snabba 

beslut och långa dagar. Normala arbetsveckor existerar inte och många förvaltare 

har fått ställa in semestrar och andra privata åtaganden för att kunna hantera nya 

konkurser. Den massiva arbetsbördan när en konkurs kommer in är också en del av 

tjusningen med arbetet där förvaltaren är i mitten och handfast måste styra upp och 

organisera upp arbetet. Som en förvaltare målande beskrev sin roll “att man ibland 

är som en modern diktator”. Förvaltaren har oinskränkta befogenheter att styra boet 

och sitter oftast ensam med sina beslut samtidigt som hon/han är fullt ansvarig för 

boet. I 17 kap. 1 § 1 st. KL stadgas förvaltarens skadeståndsansvar gentemot boet, 

konkursgäldenär eller en borgenär, att förvaltaren ska ersätta skada som denne 

orsakat genom culpa eller brottsligt handlande. Denna regel gäller endast skador 

som förvaltaren orsakar vid fullgörande av förvaltningsuppdraget. Bedömningen 

ska dock ske på ett nyanserat sätt och med hänsyn till de speciella förhållanden som 

är i konkursen.
32

 Det kan vara relativt svår att påvisa skada då det i ett konkursbo 
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regelmässigt uppstår förluster. 
33

I boets tillgångar kan det handla om avsevärda 

belopp vilket innebär att pressen på förvaltarna är stor men det verkar också vara en 

del av tjusningen med arbetet. Förvaltarna är väldigt positiva till sitt yrkesval och 

ingen av dem har nämnt att de hellre skulle vilja göra något annat. Att vara 

förvaltare innebär ett fritt arbete där den ena dagen inte den andra lik, det finns 

alltid problem och frågeställningar som måste behandlas. Många svåra juridiska 

knäckfrågor blandat med praktiska vardagsproblem gör det till ett omväxlande 

arbete. Det som kan uppfattas som negativt är att förvaltarna alltid har en press på 

sig från flera olika håll. Byråkrati kan hämma snabba beslut vilket kan upplevas 

som ett problem när snabba beslut måste fattas och man måste höra TSM. 

9. KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 

9.1. Uppdrag 

Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet och har egen enhet som arbetar med 

tillsyn av konkurser. TSM:s huvuduppgift är att övervaka att förvaltningen sker 

lagenligt och på ett ändamålsenligt sätt. I deras arbetsuppgifter ingår också att 

kontrollera hur förvaltaren sköter sina åtaganden avseende samråd och information. 

En annan viktig funktion som TSM ska fylla är att se till att avvecklingen av 

konkursen inte fördröjs i onödan. TSM ska också ge råd och information samt se 

till att det blir en så enhetlig och rättsäker tillämpning som möjligt. Därutöver att 

rationalisera konkursförfarandet och även ge råd till förvaltaren när de samråder 

inför viktigare förvaltningsfrågor. TSM ska också se till att arbetsmarknads- och 

regionalpolitiska intressen beaktas i konkursen. I förarbetena förespråkades att 

TSM ska ha en lokal förankring av tillsynen så att de enkelt kan komma i kontakt 

med förvaltarna.
34

   

Under 14 år hade TSM arrangerat olika konferenser tillsammans med förvaltare 

och personal från domstolar. Trots att deltagarna betalade sina egna platser blev det 

skriverier i pressen som ifrågasatte TSM:s objektivitet gentemot förvaltarna när 

konferenserna avslutades med middag och alkohol. TSM fick utstå en del kritik i 
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media att deras oberoende skulle påverkas gentemot förvaltarna och efter 2014 har 

det inte arrangerats några seminarier tillsammans.
35

 Detta är något som flera 

förvaltare har uttryckt är synd då det sällan finns tillfälle att gemensamt diskutera 

olika frågor och gå igenom nyheter. 

9.2. Organisation 

TSM består av 7 kontor som har hand om 4 olika distrikt fördelade på Mellersta, 

Norra, Östra och Södra tillsynsteamet. De är ca 45 personer som arbetar med 

tillsynen varav 15 är i Stockholm, det stora flertalet är jurister eller ekonomer.
36

 

Dessa brukar av förvaltarna helt fel kallas för “tillsynsfogdar eller TSM-fogde”, 

som blivit ett vedertaget begrepp inom förvaltarkåren. De har ingen egen 

befattningsbenämning inom Kronofogden och kommer vidare att benämnas 

tillsynsperson. 

9.3. Hantering av ärenden 

Tillsynspersonalen på TSM har fördelats så att varje person är ansvarig för en eller 

några konkursbyråer (byråansvar). De ansvarar för hanteringen och tillsynen av 

deras förvaltare och de konkurser de arbetar med. Byråansvaret varar en period för 

att sedan bytas. TSM arbetar med ett datasystem som heter Kontiki och är 

Kronofogdens e-tjänst för konkursförvaltare. Förvaltaren loggar in med sitt bank-id 

och skickar allt via internet med innebörden att det inte behövs någon 

pappershantering. I början när TSM introducerade systemet var förvaltarna kritiska 

men har snabbt anammat systemet. Idag är det fler än 90 % som använder e-

tjänsten men det finns fortfarande de förvaltare som skickar in sina uppgifter via e-

post eller fax. E-tjänsten är en del av TSM:s aktiva arbete att minska 

hanteringstiden för konkurserna samt förenkling av rutiner. TSM har som krav att 

försöka vara klara med slutgranskning av konkurserna och yttrande till tingsrätten 

inom 6 veckor vilket de uppnått i 92 % av fallen.
37
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 Kronofogdemyndigheten, Årsredovisning 2015, s. 44. 

http://www.dn.se/ekonomi/kronofogden-festar-med-dem-som-ska-kontrolleras/


 

32 

10. TILLSYN 

På grund av konkursens ingripande natur har den i Sverige alltid i viss utsträckning 

stått under statens kontroll. Länge var det domstol eller en särskilt utsedd 

konkursdomare som hade den yttersta tillsynen över konkursförvaltningen. Den 

närmare tillsynen sköttes under en lång tid av ett särskilt offentligt kontrollorgan, 

rättens ombudsman, som vanligen var en advokat. Den ordningen avlöstes från och 

med 1980 när Kronofogden utsågs till särskild tillsynsmyndighet. När den statliga 

tillsynen i konkurs tillkom 1980 framhölls att TSM normalt inte ska ha någon 

befogenhet att påverka konkursförvaltningen i det enskilda fallet. Portalparagrafen 

7 kap. 8§ KL är grunden för all tillsyn som TSM utövar, att förvaltaren ska ta till 

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

främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. Domstolen tar inte befattning 

med själva konkursförvaltningen annat än när det gäller vissa rättsliga frågor, t.ex. 

prövning av tvistiga frågor.
38

 

Den offentliga tillsynen över konkursförvaltningen fyller främst tre syften: 

• Att verka för att det ekonomiska utfallet i utdelningskonkurser optimeras samt 

kontrollera att konkurskostnaderna är skäliga. 

• Att kontrollera att reglerna i KL och närliggande författningar iakttas. 

• Att bevaka vissa allmänna intressen som beivrande av brottslighet och hänsynen 

till anställda. 

TSM:s uppgift är att utföra en granskning av varje enskild konkurs främst genom 

en efterkontroll men också att löpande få in halvårsberättelser och genom 

förvaltarnas skyldighet att höra TSM vid viktiga frågor.
39

 Tillsynen är både formell 

och materiell. Den formella kontrollen består i bevakning av att förvaltaren avger 

föreskrivna redovisningar och en granskning av dessa. Den materiella kontrollen 

består i en övervakning av att förvaltningen bedrivs effektivt och i enlighet med 
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 SOU 2000:62, s. 312 ff. 
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 Tillkom med den nya lagen 1987, 7 kap. 10 § KL. 
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gällande författningar och i övrigt på ett lagenligt sätt. Förutom kontrollfunktionen 

har TSM en mer allmän uppgift att ge information och råd i konkursfrågor. Mer 

konkreta uppgifter finns också stadgade i konkurslagen som till exempel TSM:s 

medverkan vid prövningen av förvaltarens arvodesyrkande, beslut i tvister om 

gäldenärens beneficium
40

 och underhåll. Eftersom TSM har uppgifter från alla 

konkurser som skett tidigare har de en bra överblick hur förvaltningen ska ske och 

vad som är rimligt. Förvaltarna är generellt skeptiska till denna form av tillsyn som 

är idag, förslag från deras sida har varit att tillsynen kan skötas som i Finland, en 

liten tillsynsmyndighet med spetskompetens som styr upp hur verksamheten ska 

bedrivas och efter vilka normer eller som Finansinspektionen bedrivs i Sverige. 

Finansinspektionens syfte är inte att granska alla företag då det skulle bli orimligt 

dyrt för samhället. Deras prioritering ligger i styrning av marknaden där stort 

ansvar läggs på företagen. Undersökningar på eget initiativ, stickprov eller via 

anmälningar.
41

 

11. HÖRANDEREGELN 

TSM:s funktion var från början praktiskt taget enbart kontrollerande och några 

befogenheter att påverka hade TSM normalt inte. Denna ordning kritiserades dock 

bl.a. av JO.
42

 Kritiken gick främst ut på att det knappast fanns någon möjlighet att 

utöva reell tillsyn när den var en ren efterhandsgranskning. Genom 1987 års 

lagstiftning infördes därför en skyldighet för förvaltaren att i viktigare frågor höra 

TSM i 7 kap. 10 § KL, även särskilt berörda borgenärer t.ex. innehavare av panträtt 

ska höras om det inte finns hinder och gäldenärer om det är lämpligt för att undvika 

skadeståndsansvar.
43

 I förarbetena har det betonats att detta inte får uppfattas som 

någon egentlig begränsning av förvaltarens självständighet.
44

 Principen är att det 

fortfarande är förvaltaren som fattar besluten och tar ansvar för dem. De frågor som 

anses vara viktiga för att förvaltaren ska höra TSM är främst om förvaltaren avser 

att skicka in en stämningsansökan eller sälja boets rörelseverksamhet.  Om 
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 Den nödvändiga egendom man har rätt att behålla vid utmätning eller konkurs.  
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 JO 1984/85:1, s. 325. 
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 NJA 2001 s. 99 och NJA 2005 s. 442. 
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förvaltaren avser att lägga ner ett krav med ett större belopp är också en fråga som 

är typisk för höranderegeln. Generellt är det frågor som är av avgörande vikt och 

som rör stora belopp som främst avses för hörande. Om förvaltare behöver mer tid 

för att utreda lönegaranti eller misstanke om brott är det bra att ha hört TSM innan 

för att förankra sitt arvode. Det finns ingen uttalad mall för alla frågor som anses 

vara av vikt och det är en något som varje förvaltare måste utveckla en känsla för. 

Här har jag upplevt att förvaltarna hör TSM för att få ryggen fri och att de sällan får 

något konkret svar från TSM.  

När det är komplicerade frågeställningar så saknas kompetens hos TSM, något som 

alla förvaltare är enhälliga om i sin kritik. Här anser förvaltarna att det är en stor 

brist då rådgivningen och hörandet tappar sin funktion om förvaltaren inte kan få 

relevanta underlag för att sina beslut och uppfattar då TSM som ett hinder och en 

tidstjuv. Här skiljer det sig beroende på vilken tillsynsman som förvaltarna har, de 

flesta har mycket goda kunskaper om lagrummen i KL, problemet är att de inte har 

den affärsjuridiska kunskapen och praktisk erfarenhet av hur konkurser bedrivs. 

Förvaltarna anser att kompetensen skiljer sig mellan de som arbetar på TSM. Det 

som uppskattas är att TSM har kunskap om hur andra förvaltare har gjort i olika 

frågor och att de kan delge förvaltarna hur andra har löst situationen. För att 

höranderegeln ska bli effektiv så anser förvaltarna att TSM bör anställa några 

experter som kan bistå med relevant kunskap i svåra frågor. Här finns det kritik 

från förvaltarnas sida att det oftast är ren formalia att höra TSM och de förväntar 

sig inget svar. För de fall en förvaltare underlåter att höra TSM har det enligt 

tidigare praxis kunnat påverka deras arvode.
45

  

En annan synpunkt är att TSM inte har något ansvar utan och att det är förvaltaren 

som ensam står skadeståndsansvarig fast de hört TSM. Många förvaltare anser att 

det är en onödig regel som mest ställer till det för dem och hämmar dem i sin 

yrkesutövning när vissa beslut måste fattas fort men de känner att de måste höra 

TSM vilket gör att de tappar momentum. Höranderegeln är mycket omdiskuterad 

och något som förvaltarna har starka åsikter om samtidigt som det skiljer sig en del 

hur de äldre och de yngre förvaltarna ser på TSM. De förvaltare som var med under 
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1990-talet har generellt en mer negativ bild av höranderegeln och tycker det har en 

mer hämmande effekt av deras yrkesutövning än de yngre förvaltarna. En del äldre 

förvaltare anser att den yngre generationen “sitter i knät” på TSM och är oroliga att 

förvaltarna i framtiden ska tappa sin självständighet gentemot TSM. De yngre 

förvaltarna anser att de anpassat sig till systemet och försöker utnyttja 

möjligheterna med TSM. De anser också att det kan vara bra med att höra TSM för 

då kan man stanna upp och tänka efter vilket blir som en egenkontroll. De yngre 

förvaltarna har oftast inte samma motstånd till att utnyttja TSM för att inhämta 

information eller be dem om råd inför svårare frågor. I slutändan är det förvaltaren 

som avgör om det föreligger hörandeskyldighet. Generellt anser förvaltarna att det 

är en märklig ordning att höra en myndighet som sedan ska granska en. 

12. FÖRVALTARENS ARVODE 

Förvaltarens har rätt till arvode efter utfört arbete, som prövas av rätten. I vissa fall 

kan förvaltaren begära förskott om hon/han i större konkurser lagt ner ett 

omfattande arbete och konkursen beräknas pågå ytterligare en längre tid. Arvodet 

ska tas ur boet och för de fall det inte finns tillgångar ska staten stå för kostnaderna. 

Enligt 14 kap. 4 § andra stycket KL ska bedömningen av förvaltarens arvode 

baseras på det arbete som uppdraget krävt, den omsorg och skicklighet varmed det 

utförts samt boets omfattning. Arvodesfrågan är en ständig fråga för debatt och de 

flesta förvaltarna har tvistat angående arvodet när de anser att deras arvodesanspråk 

nedsatts enligt deras beräkningar till en oskälig nivå. En del arbetsmoment som 

exempelvis lönegarantiutredningar och taxekonkurser anser de kan vara rena 

förlustaffärer. Förvaltarna har i en del fall förknippat höranderegeln till 

arvodesnedsättning, om de inte hör TSM så kan deras arvode nedsättas enligt äldre 

praxis.
46

 Det medför att förvaltarna känner en press att höra TSM även om de i 

vissa fall inte anser att det behövs. Det finns fall där förvaltaren hört TSM 

angående en åtgärd som sedan ändå fått arvodet nedsatt. Här finns en osäkerhet från 

förvaltarna sida hur arvodet beräknas och vilka bedömningar som varit avgörande 

när arvodet nedsatts. HD beslutade 2014 att bristen att inte höra TSM ska inte vara 

                                                 
46

 NJA 2003 s. 99. 



 

36 

grund till att nedsätta arvodet om förvaltaren skött förvaltningen utan anmärkning 

men kan påverka bedömningen om förvaltaren är lämplig för fortsatta uppdrag.
47

  

12.1. TSM:s syn på arvodesbedömningen 

Senaste åren har HD tagit upp flera arvodesfrågor för prövning vilket har gjort att 

TSM i dagarna har släppt en artikel för att klargöra hur de ser på 

arvodesbedömningen utifrån senare års praxis.
48

 Denna artikel är TSM:s 

uppfattning av rättsläget och kommer kort att refereras då det är av intresse för 

uppsatsen. Det intressanta är att TSM anser att arvodet inte är kopplat till 

sanktioner utan en ren bedömning av arbete som är kopplat till uppdraget vilket 

stämmer överens med den bedömning som HD har gjort att en eventuell 

nedsättning av förvaltarens arvode ska relateras till den ifrågavarande åtgärden och 

inte till den totala förvaltningen.
49

 Om förvaltaren gör ett bristfälligt arbete eller 

underlåter att utföra sina arbetsuppgifter kan förvaltaren bli skadeståndsskyldig. 

Skadeståndet kan inte kvittas vid arvodesprövningen då arvodet är kopplat till 

förvaltarens arbete enligt KL. TSM:s uppgift kan ses som en utredningsfunktion där 

myndigheten granskar arbetsbeskrivningen och lämnar ett yttrande till domstolen 

som fastställer arvodet. Det är förvaltaren som har bevisbördan för att det begärda 

beloppet är skäligt genom att lämna en specificerad räkning som redovisar 

respektive förvaltningsåtgärd.
50

 Arvodesbedömningen utgår från tre kriterier: (A) 

det arbete som uppdraget har krävt, (B) den omsorg och skicklighet varmed det 

utförts och (C) boets omfattning. Kvantitetsrekvisitet A motsvarar faktiskt nedlagd 

tid medan B är måttet på vilken kvalitet som arbetet är utfört med och motsvarar 

timdebiteringen. C, boets omfattning, anser TSM sakna en praktisk roll vid 

arvodesbedömningen. Boets omfattning indikerar att ett omfattande konkursbo ska 

genera en högre omsättning men att det i tillämpningen fått en begränsad betydelse. 

Skälen till det är inte helt klarlagda men TSM tror att det beror på att hänsyn till 

boets omfattning tas in i de övriga två rekvisiten.  Rekvisit A är uppdelat i två delar 
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som ska vara uppfyllda, att allt arbete är grund för ersättning och att det är ett 

arbete som uppdraget har krävt. Arbetsmoment utanför vad uppdraget krävt generar 

således inget arvode. Arbete som inte varit till för att främja en förmånlig och 

snabb avveckling är i princip inte ersättningsgilla med undantag för hänsyn till 

sysselsättningen i 7 kap. 8 § 2 st. KL.
51

 Vid bedömning ska också arbetets 

svårighetsgrad beaktas, arbete med hög svårighetsgrad genererar högre ersättning 

än enklare arbetsmoment. Rekvisit B den omsorg och skicklighet varmed arbetet 

har utförts utgår från en kvalitativ bedömning. B rekvisitet står inte självständigt 

utan kravet är att det är ett arbete som uppdraget har krävt och sedan görs en 

kvalitetsbedömning som påverkar hur högt eller lågt arvodet ska vara. Bedömning 

görs främst utifrån resultatet som förvaltaren uppnått ekonomiskt och hur lång tid 

det tagit att avveckla boet. Till exempel underlåtenhet att höra TSM kan innebära 

att förvaltaren inte införskaffat nödvändig information inför arbetsmomentet. Det 

innebär att det arbetsmomentet inte utförts med den omsorg och skicklighet som 

krävts.
52

 Kvalitetsrekvisitet har en stark koppling till arbetets svårighetsgrad, 

arbetsmoment av enklare natur har oftast ingen kvalitativ dimension utan en mer 

rutinmässig hantering vilket medför en timdebitering med lägre arvode. 

Komplicerade arbetsmoment har oftast en större inverkan på boets resultat och då 

är kvaliteten avgörande vid arvodesbedömningen. Här ligger ett ansvar på 

förvaltaren att kunna motivera och förklara svårigheterna i arbetsmomenten när det 

gör sin arbetsredogörelse om de vill få ut högre ersättning än arbete som utförts 

med normal kvalitet. TSM skriver också att arbetet bedöms utifrån varje 

arbetsmoment för sig men att domstolen fattar ett beslut för hela arvodet i enlighet 

med 7 kap. 14 § KL.  

12.2. Kort beskrivning av arvodets utveckling enligt TSM 

Om man tänker sig att arvodet startar på noll och varje arbete som uppdraget krävt 

ökar arvodesbeloppet. För varje arbetsmoment som utförs kan beloppet öka eller 

kvarstå. Arbete som inte är relaterat till uppdraget kommer inte påverka arvodet 

och beloppet kvarstår från tidigare arbetsmoment. Arbetsmoment som utförts med 

god kvalitet kommer öka arvodet med en högre nivå än arbetsmoment med sämre 
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kvalitet. Belopp av ren provisionskaraktär existerar inte då det inte är kopplat till en 

faktisk arbetsinsats liksom sänkning av arvode då det inte är reglerat i KL. 

Underlåtenhet innebär att arvode för det arbetsmomentet inte kan utgå. Om 

underlåtenheten har samband med ett arbetsmoment så har det momentet utförts 

med en bristande kvalitet vilket innebär en lägre arvodeshöjning. Sämsta möjliga 

utfall för en förvaltare är att det inte blir något arvode för ett visst arbetsmoment. I 

arvodesbedömning finns det inga rättsliga möjligheter till avdrag, har misstag skett 

eller bristande kvalitet så ökar arvodet i långsammare takt. 

12.3. Kommentar till arvode 

TSM har ansett att det är svårt att kritisera förvaltarna då de är vana att få sin vilja 

igenom och att de måste ha mycket på fötterna för att motivera sina beslut. 

Förvaltarna har varit dåliga på att motivera sina arvoden och när TSM “sänkt” 

deras begärda arvode har förvaltarna tagit strid för detta. Förvaltarna anser också att 

rätten inte är självständiga i sin bedömning utan att den i princip alltid går på 

TSM:s yrkanden utan att göra en egen bedömning. Det som kunde utvecklas mer i 

artikeln är C kriteriet boets omfattning. Det nämns att boets omfattning generellt 

kan vara en del av ett höjt arvode men inte vilka kriterier som ska gälla. Möjlig 

tanke är att boets omfattning ska påverka timtaxan då ett omfattande konkursbo 

ställer helt andra krav på förvaltaren rent mentalt och hans organisation. Stress, 

långa dagar, helger och sena nätter som påverkar privatlivet kan vara faktorer som 

är en direkt följd av boet omfattning och därför ska förvaltaren ha möjlighet att 

kunna påverka arvodet i höjande riktning med dessa rekvisit i åtanke.  

13. KONKURSOMBUDSMANNENS BYRÅ 

Konkursombudsmannens byrå är en finsk myndighet som startade 1995. Syftet med 

verksamheten på konkursombudsmannens byrå är att förebygga ekonomisk 

brottslighet i anslutning till konkurser i samarbete med andra myndigheter. Den 

består av totalt 11 anställda varav 7 är konkursöverinspektörer fördelade på 3 

kontor. De har en bra lönesättning för konkursöverinspektörerna vilket gör att de 

kan välja rätt anställda beroende på deras bakgrund. De har en låg 

personalomsättning, den som senast slutade blev domare och en åklagare anställdes 
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som ersättare. De flesta konkursöverinspektörer har tidigare arbetat som advokater, 

åklagare, myndighetspersoner eller banktjänstemän vilket innebär att myndigheten 

sitter på spetskompetens.  

Förvaltarna kan också vända sig till myndigheten för rådgivning men det finns 

ingen höranderegel utan sker frivilligt. Konkursombudsmannens byrå ska främja en 

god boförvaltningssed i landet med hjälp av initiativ, råd och anvisningar. De ska 

också granska att förvaltningen sköts enligt lagen och god boförvaltningssed. 

Myndigheten kan besluta om en särskild granskning av konkursboets förvaltning, 

räkenskaper och verksamhet. Granskning kan även bestämmas att utföras i 

konkurser som upphört där boets tillgångar inte har varit tillräckliga för att fortsätta 

konkursförfarandet. När det inte finns några medel i boet kan förvaltarna vända sid 

till myndigheten när de misstänker att det varit ett stort missbruk eller brottslighet 

av samhällsviktigt natur som de vill fortsätta att utreda. Konkursombudsmannen 

kan då ansöka om att ta över boet i domstol för att fortsätta konkurser som en 

offentlig utredning. När de får ett domstolsföreläggande att fortsätta som en 

offentlig utredning utses oftast förvaltaren till en offentlig utredare tillsammans 

med en konkursöverinspektör. När konkursen blir en offentlig utredning har 

borgenärerna ingen talan längre i boet. En förutsättning att Konkursombudsmannen 

kan ta över konkursen till en offentlig utredning är att det ska finnas en 

kostnadskalkyl som ryms inom deras årsbudget på 500 000 EUR. Det är ca 2 000 

konkurser i Finland varje år varav ca 1 200 har inga medel och består av tömda 

bolag. Ungefär 60-80 konkurser varje år blir offentlig utredning och kan pågå under 

flera år. Konkursombudsmannens byrå har ca 3 600 konkurser under utredning 

varav 460 är offentlig utredning.
53

 Det innebär att konkurser som saknar medel kan 

bli ordentligt utredda och den organiserade brottsligheten som sätter i system att 

tömma bolag aldrig vet när de kan hamna under utredning.  

14. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Sammanfattningsvis arbetar förvaltarna i Sverige i en överetablerad marknad där 

det idag finns fler förvaltare än vad det egentliga behovet är då antalet konkurser 
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inte kan garantera att alla förvaltare kan bibehålla sin specialistkompetens. 

Anledningen är att marknaden för att bli förvaltare har släppts fri. Så länge den 

blivande förvaltaren kan visa sin lämplighet för få egna konkurser kan TSM inte 

neka en förvaltare att hamna på listan över lämpliga förvaltare. I förarbeten så 

förespråkas att förvaltarkretsen ska hållas inom en liten krets av specialister 

samtidigt som nya förvaltare måste få möjlighet att komma in på marknaden. I 

princip alla intervjuade förvaltare anser att det är överetablerat och att TSM borde 

“rensa” i leden. Argumenten för det har varit att de anser att en del förvaltare inte 

håller måttet, har väldigt få förvaltarärenden eller att de inte har en organisation 

som är stor nog. Här kan finnas anledning att tro att en del pratar i eget intresse men 

faktum kvarstår att det är många förvaltare som måste dela på ett begränsat antal 

konkurser.  

Har man väl hamnat på listan över lämpliga förvaltare så krävs i princip att 

förvaltaren begått brott eller liknande som skulle kunna medföra uteslutning ur 

advokatsamfundet för att en förvaltare ska bli struken från listan. Den förvaltare 

som i sådant fall blir struken från listan kan inte överklaga eller förvänta sig att 

kunna komma tillbaks då förtroendet är förbrukat. Dock finns det ingen praxis hur 

ett återtagande skulle ske. Det har etablerats en vedertagen praxis hur man blir 

förvaltare i Stockholm där det krävs att man arbetat med konkurser i 5 år vilket alla 

förvaltare tycker är en god ordning. CV och en lista på de konkurser man jobbat 

med skickas in till TSM. Efter en intervju vid ett personligt möte med TSM så kan 

man bli uppsatt på listan för egna förordnanden. Ett problem är att det finns inga 

möjligheter att överklaga om TSM inte anser att den blivande förvaltaren uppfyller 

kraven.  

Har man väl blivit förvaltare så anser alla intervjuade att det är ett väldigt fritt och 

givande arbete. Förvaltaren ansvarar för boet och har oinskränkta befogenheter att 

driva boet efter bästa förmåga enligt de regler som finns. Arbetsuppgifterna är 

varierande med avancerade juridiska frågeställningar, affärsmässiga beslut som 

måste fattas till rent praktiska handhavandeproblem som kan dyka upp i ett företag. 

Det ställs höga krav på förvaltarna och det är inte bara juridiska egenskaper som 

efterfrågas för att bli en bra förvaltare utan även att vara affärsmässig, våga fatta 
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beslut och kunna se helheten är några av de egenskaper som förvaltarna anser att de 

ska besitta.  

Att vara förvaltare med ett eget förordnande innebär i princip också att man är 

delägare i en advokatfirma då förvaltaren är beroende av att ha en organisation 

samt firmans övriga resurser som att kunna ligga ute med pengar, personal och 

ansvarsförsäkring. Sammantaget innebär det att förvaltarna har ett stort ansvar både 

för sina bon och gentemot advokatfirman. Konkursbona har alltid flera tider som 

måste passas och nya konkurser kan kräva långa arbetsdagar under långa perioder 

vilket innebär att det privata livet kan bli lidande då förvaltaren är ensam ansvarig 

för sina konkursbon. För kvinnor som vill starta familj är det ett problem eftersom 

det är svårt som delägare att ta ledigt i ett halvår vilket gör att hon inte kan ta nya 

förordnanden som kan sysselsätta organisationen. Ackordcentralen är en bra början 

för blivande förvaltare där de anställda har lättare att vara hemma med barn.  

För att bli en framgångsrik förvaltare krävs ett nätverk och att man kan få 

konkurser via rekommendationer då de tilldelade konkurserna via listan inte alltid 

räcker till för full sysselsättning. Många konkurser innehåller lite eller inga 

tillgångar vilket innebär att de inte inbringar några större summor till förvaltarna i 

arvode. Större konkurser som håller på under en längre tid och har en hel del 

krävande problemställningar är lukrativa rent ekonomiskt.  

Ekonomisk brottslighet är utbredd med resultat av konkursbon där företagen är 

tömda på tillgångar. Där har förvaltarna få möjligheter att utreda misstankar om 

brott då TSM sällan bifaller utredning av bon som inte innehåller tillgångar. 

Anledningen är att TSM vill hålla kostnader nere för statens räkning speciellt om 

det inte kan generera intäkter till boet. Här finns en uppgivenhet bland förvaltarna 

och många känner att det är meningslöst att anmäla misstanke om brott då de anser 

att inget händer med deras anmälningar. Det medför att de lägger ner minimalt med 

tid på brottutredning och anmälan. En del säger att “de hört förvaltare som slutat att 

anmäla”. En vanlig kommentar är att EBM endast satsar på bokföringsbrott och 

förtroendet för myndighetens kapacitet att utreda borgenärsbrott är väldigt låg.  
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Kontakten med åklagarna är mycket bättre tack vare Rubiconsamarbetet som alla 

förvaltare anser är positivt. Trots det har det framförts att vissa utredare kör sitt 

“vanliga race” med en otrevlig ton gentemot förvaltarna vilket anses märkligt med 

tanke på att det är de som gör anmälan. Trots Rubicon är det förvånansvärt många 

förvaltare som fortfarande anser att återkopplingen och samarbetet är obefintligt. 

En anledning kan vara att förvaltarna inte ser vilken anmälan som avses om det 

endast finns ett ärendenummer när EBM lämnar besked ifall åtal väcks eller om 

anmälan läggs ner. De anser också att samarbetet är dåligt då de sällan får frågor 

från EBM om anmälningarna. EBM å sin sida anser att förvaltarnas anmälningar 

kunde vara bättre då de ofta är bristfälliga och otydliga samtidigt som förvaltarna 

inte alltid förstår de bevissvårigheter som åklagarna måste ta hänsyn till. EBM är 

beroende av att förvaltarna har utformat en bra och tydlig anmälan för att de ska 

kunna väcka åtal. Här har båda parter lite att jobba med för att samarbetet ska blir 

bättre.  

Förvaltarnas relation till TSM är mer integrerad då förvaltarna löpande ska hålla 

TSM informerade samtidigt som de har höranderegeln inför viktiga beslut. Det är 

stor skillnad hur TSM uppfattas beroende på vem de har som byråansvarig 

tillsynsperson. Den personliga kontakten är viktig mellan TSM och förvaltarna som 

tycker det fungerar bra. Den största bristen är kompetensen hos tillsynspersonerna 

och det återspeglar en stor del av kritiken gentemot TSM. Förvaltarna anser att 

TSM är teoretiskt kunniga men att de inte förstår alla praktiska problem som en 

förvaltare kan hamna inför vilket de anser är en stor brist. Speciellt affärsjuridiska 

problemställningar och inför affärsmässiga beslut som måste fattas är något som 

TSM saknar förståelse för. Vid svåra juridiska problemställningar kan de inte vända 

sig till TSM för rådgivning vilket förvaltarna saknar. Här finns också skillnader 

mellan förvaltarna hur de handskas med TSM. Den äldre generationen förvaltare 

undviker att kontakta TSM då de är måna om sin självständighet medans den yngre 

generationen förvaltare inte har samma motstånd till kontakt. De yngre förvaltarna 

vill gärna ha en öppen dialog och hör hellre av sig för ofta än för lite för att få TSM 

att förstå hur de resonerar. De yngre förvaltarna har i intervjuerna poängterat att det 

fortfarande är de som fattar beslutet självständigt.  
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Det som efterfrågas från förvaltarna är en tillsynsmyndighet som har mer ett 

övergripande ansvar för förvaltningen och som sitter med expertishjälp när 

förvaltarna har behov att rådfråga någon. Det finska systemet med 

Konkursombudsmannens byrå har nämnts som en jämförelse till TSM som är en 

liten myndighet med en stor expertis. Skillnaden är att de inte granskar alla 

konkurser som TSM utan när de finner skäl till att något inte står rätt till efter 

anmälan eller vid kontroll. Finansinspektionen har nämnts som en myndighet som 

har en övergripande och styrande kontroll över marknaden. Finansinspektionen 

anser att det skulle vara orimligt dyrt att kontrollera 2 000 bolag ur 

samhällssynpunkt. Att TSM som granskar 7 000 konkurser varje år ska vara 

kostnadseffektivt kan då te sig märkligt. Samtidigt kan man fråga sig hur mycket 

TSM:s verksamhet kostar med tanke på de besparingar de bidrar till samhället 

genom att granska varje konkurs istället för att göra stickkontroller eller när det 

finns andra skäl. TSM:s jakt på att granska arvoden har skapat en förvaltarkår som 

känner att någon alltid tittar över deras axel vilket hämmar deras rörelsefrihet och 

momentum i arbetet. Förvaltarkåren består mestadels av advokater som arbetar 

under god advokatssed med risk för att bli uteslutna ur samfundet och under 

skadeståndsansvar. Den granskning som sker nu och med höranderegeln har skapat 

en förvaltarkår som känner att staten inte litar på dem. 

Ett annat problem är att förvaltarna inte vill lägga energi på utredningar av 

missbruk i konkurser med lite tillgångar vilket skapar ett problem att ekonomisk 

brottslighet kan frodas fritt genom att tömma bolag på tillgångar. 

15. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

För att bli konkursförvaltare har det utvecklats en praxis som idag är rättsosäker. 

Mitt förslag är att de som vill bli konkursförvaltare ska precis som när de söker till 

advokatsamfundet få bevisa sin lämplighet för att förtjäna titeln konkursförvaltare. 

Titeln ska precis som advokat vara skyddad och en lagändring i KL bidrar till dess 

legitimitet. Den ordning som finns idag med 5 års praktiskt arbete med konkurser 

ska inte ändras då det krävs denna tid för att lära sig hantverket.  
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Förslagsvis så bör advokatsamfundet vara den instans som lämpligast ska ta hand 

om lämplighetsprövningen tillsammans med representanter från TSM och Rekon. 

Överklagan och uteslutning ur det nya konkurssamfundet ska ske som idag för 

advokater. För att bibehålla titeln konkursförvaltare ska de löpande exempelvis vart 

3:e år styrka sin specialistkompetens antingen genom antal konkurser de handlagt 

eller komplettera med utbildningar om de inte uppnått rätt antal konkurser. Här kan 

man tänka sig att en viss flexibilitet då ett fåtal stora konkurser kan vara jämbördigt 

med flera mindre konkurser och avgörs av det råd som prövar förvaltarna. Det 

medför att man kan ha kvar en förvaltarkår som konkurrerar med sin kompetens 

och renommé. Förvaltare som inte arbetar fulltid kan alltid komplettera det med 

utbildningar för att bibehålla sin titel precis som dagens advokater. Det skulle skapa 

en töjbarhet på marknaden ifall antalet konkurser skulle öka kraftigt samtidigt som 

förvaltare på mindre orter med få konkurser också kan bibehålla sin förvaltartitel.  

TSM:s nya artikel som behandlar arvodesberäkningen är ett välkommet tillskott 

som underlättar för förvaltarna att förstå hur TSM granskar och värderar deras 

arbetsredogörelser. Förvaltarna måste bli bättre på att motivera sina 

arvodesyrkanden och där kan TSM hjälpa förvaltarna genom att skapa en mall 

utifrån deras nya synsätt hur en redovisning kan se ut och där förvaltarna fyller i 

sina arbetsmoment.  

Det jag anser saknas i TSM nya riktlinjer för arvodesgranskning är en närmare 

beskrivning av rekvisitet boets omfattning då jag anser att det har en betydande roll 

i arvodesberäkningen och inte ska läggas som en del av antal timmar eller kvalitet i 

varje delmoment. Är det ett omfattande bo ska förvaltaren kunna ta högre 

debitering som läggs ovanpå all debiterad tid oavsett kvaliteten på arbete på grund 

av mental press, påverkan i privatlivet och hur mycket extra som krävs av 

organisationen i övrigt som inte ska underskattas. 

Förvaltarnas samarbete med EBM måste förbättras och mitt förslag är att den 

dialog som förs i RUBICON ska utökas genom workshops vilket förspråkas i en 

terapeutisk juridisk metod, att välja en lösning som på sikt är till fördel för allas 
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välbefinnande.
54

 Jag anser det viktigt att parterna i RUBICON verkligen förstår 

varandra och ett sätt skulle vara att arbeta i workshops som skapar en 

upplevelsebaserad inlärning där de får byta roller. Alla förvaltare, anställda vid 

TSM och åklagare bör göra en sådan workshop minst en gång. Åklagarna ska innan 

gå igenom vilka kriterier de har att arbeta efter och vilka rekvisit de har att ta 

hänsyn till och hur de bedriver en förundersökning. Åklagarna tar fram några 

anonymiserade anmälningar som de fått från förvaltare som exempel. Man låter 

förvaltare och även tillsynsmän från TSM arbeta i grupp och låta dem ha rollen som 

åklagare och utredare med uppgift att göra en förundersökning. På detta sätt 

kommer främst förvaltarna förstå EBM:s arbete och vilka problem de har att 

handskas med vilket gör att förvaltarna lär sig göra en bra misstankesanmälan för 

att en förundersökning ska lyckas. På samma sätt kan Rekon ta fram olika 

konkurser där förvaltarna ska utreda misstanke om brott. Denna workshop ska 

åklagarna och TSM sitta i grupper som tar förvaltaren roll.  

TSM:s roll är inte att endast granska arvodet utan att också se till att förvaltaren gör 

sitt arbete enligt KL. Förvaltaren är skyldig att göra en anmälan till EBM vid 

misstanke av brott och TSM har inget lagstöd att neka en förvaltare som vill göra 

en utredning som ska vara till underlag för en anmälan. Här bör TSM ändra sin 

inställning när boet inte innehåller några medel och lita på förvaltarnas rutin när de 

frågar om mer tid att undersöka brott.  

TSM skulle som Konkursombudsmannens byrå i Finland fråga förvaltarna hur 

många timmar de skulle behöva och sedan löpande granska utfallet om mer tid 

behövs. De fall som inte skulle leda till något bör vara försumbara om TSM får en 

bra motivering från förvaltarna varför det vill utreda. En ofullständig anmälan till 

EBM innebär också att det inte uppfyller kvalitetsrekvisitet enligt TSM:s nya syn 

på hur arvode ska beräknas. En väl utredd och motiverad brottsanmälan är 

kvalificerat arbete och bör motivera förvaltarna att lägga energi på detta. På samma 

sätt kan underlåtelse att göra en bra utredning vara skäl till att arvodet inte uppgår 

till full betalning för förvaltarberättelsen då den är av låg kvalitet. Det kan förstås 
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att TSM vill påvisa resultat i en ekonomisk mening och det enda sättet är att sätta 

ner förvaltarnas arvode vilket skapar en negativ arbetsmiljö mellan parterna.  

Om TSM:s huvudfunktion är att förvaltningen sker snabbt och ändamålsmässigt 

bör de också ha en rådgivande funktion för förvaltarna. För detta krävs att de ska 

kunna tillhandahålla spetskompetens inom förvaltning på myndigheten. Mitt 

förslag är att de anställer några äldre förvaltare som är i pensionsåldern och som 

ändå måste trappa ner med förvaltningen som experter inom TSM. Det är något 

som varit väldigt efterfrågat från förvaltarnas sida. Dessa ska självklart ha en 

marknadsmässig lön och kan vara en sluthållplats för förvaltare som fortfarande vill 

arbeta men med mindre press. De ska kunna internutbilda tillsynspersonalen och 

vara myndighetens spetskompetens inom den rådgivande funktionen samt inför 

granskning av förvaltare. Gemensamt för alla intervjuade är att de anser att TSM 

generellt har en för låg kompetens för att förstå förvaltarnas situation och då 

speciellt inför affärsjuridiska och affärsmässiga beslut. Mitt förlag är att 

tillsynspersonalen ska praktisera några månader hos förvaltarbyråer utvalda av 

Rekon som har ett stort flöde av konkurser och erfarna förvaltare. De ska med 

bibehållen lön kunna nyttjas som biträdande jurister och bistå med den hjälp de 

kan. De ska också vara med när förvaltaren måste fatta affärsmässiga beslut och när 

förvaltaren har affärsjuridiska problemställningar. Genom att tillsynspersonalen får 

en praktisk inblick i hur förvaltaren arbetar kommer de också förstå bättre hur 

förvaltarna resonerar när de sedan granskar konkurserna. Självklart ska de inte 

kunna ha byråansvar där de har praktiserat då det skulle vara skäl för jäv.  

Samhällets intresse att granska konkursförfarandet kan inte enkom vara ett 

ekonomiskt intresse utan bör ses i ett helhetsperspektiv. Ekonomisk brottslighet är 

väl utbredd och frodas genom att bolag töms och sätts i konkurs som i många fall 

drabbar borgenärerna. Om det förfarandet får fortsätta så skapar det ett samhälle 

där friska bolag har svårt att konkurera och nyetablering av utländska företag kan 

minska om de tappar förtroende för vårt samhälle vilket har påtalat vid flertal 

intervjuer. Därför anser jag det av vikt att RUBICON samarbetet utökas enligt mina 

förslag och TSM också anammar detta i sina fortsatta bedömningar för att brott 

lättare ska kunna beivras genom att lita på förvaltarnas magkänsla så länge det 

uppenbart inte är onödigt arbete. 
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