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Summary 
Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run 

their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as 

bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. However, a special 

law to reconstruct viable companies that are currently in an economic crisis, 

but have good prospects has been sought after. On the basis of a bill pre-

sented in 1995 the act (1996:764) (LFR) entered into force in 1996. 

LFR has now been in force for over 20 years and various revisions of 

the legislation have been made. Despite these various revisions, there is no 

doubt that neither the act's purpose or its function is achieved. The motive of 

this paper is to examine which improvements can be made for that purpose 

to be achieved. 

The purpose of LFR is to reduce the number of unnecessary bankrupt-

cies of viable businesses. However this objective is not achieved, which 

statistics clearly show, and the reasons why are numerous. All causes are 

not dealt with in this essay as it is limited to the application and conditions 

of the grant. 

Roughly speaking, there are four conditions that must be met for an ap-

plication. Debtor Companies should be traders and illiquid. In addition, a 

formal and substantive examination of the application has to be made. The 

substantive examination is that the court should make a future forecast if the 

company’s reorganisation is likely to be successful. The investigation shows 

that there rarely is a problem for the court to determine whether a debtor 

company is a trader and if it can be assumed that the purpose of the recon-

struction is achieved. This is related to the fact that the application is often 

inadequate, which hampers the courts future forecast if reconstruction can 

be successful. 

The study further shows that there is a lot of improvement to be made. 

That applications received too late is a big problem. This is because the 

company's financial position is often so poor that there is no reconstruction. 

In the American court this problem has been solved by clauses that favour 
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the debtor company if applications are received on time. Incomplete appli-

cations are causing big problems, but a way to deal with the problem is that 

different minimum requirements are set out in LFR. For example, it should 

clearly indicate what the application should contain and what the minimum 

requirements are for an application. A minimum requirement could be that 

there is a lower limit for how bad the economy of a company can be for an 

application not to be granted, something that does not exist today. 

The conclusion is that the law does not achieve its purpose and the rea-

sons why are numerous. This paper examines some improvements that 

should be made for the application and basis of the grant. 
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Sammanfattning 
Företag som inte är konkurrenskraftiga och som saknar likvida medel för att 

driva sin verksamhet måste avvecklas. Olika insolvensförfarande som ex-

empelvis konkurs finns därför för att avveckla dessa bolag. Däremot har en 

särskild lag för att rekonstruera livsdugliga bolag som för tillfället är i eko-

nomisk kris, men som har goda framtidsutsikter länge varit eftertraktad. På 

basis av en prop. som presenterades 1995 antogs därför lagen (1996:764) 

om företagsrekonstruktion (LFR) som trädde i kraft 1996.  

LFR har nu varit i kraft i över 20 år och olika revideringar av lagstift-

ningen har gjorts. Trots dessa olika revideringar råder det inga tvivel om att 

varken lagens ändamål eller dess funktion uppnås. Syftet med denna uppsats 

är därför att granska vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att ända-

målet ska uppnås.  

Syftet med LFR är att minska antalet onödiga konkurser för bärkraftiga 

företag. Däremot uppnås inte detta syfte, vilket statistik tydligt visar och 

orsakerna till varför är många. Samtliga orsaker behandlas inte i denna upp-

satts då den är avgränsad till att beröra ansökan och förutsättningarna för 

beviljandet. 

 Grovt sett finns det fyra förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att ansökan ska beviljas. Gäldenärsföretaget ska vara näringsidkare och 

illikvid. Dessutom ska en formell och materiell prövning av ansökan göras. 

Den materiella prövningen går ut på att rätten ska göra en framtidsprognos 

om företagsrekonstruktionen kan antas bli lyckosam. Utredningen visar att 

det inte sällan uppstår svårigheter för rätten att bedöma om gäldenärsföreta-

get är en näringsidkare och om det kan antas att syftet med rekonstruktionen 

uppnås. Detta hänger ihop med att ansökan ofta är bristfällig vilket försvårar 

rättens framtidsprognos.  

Utredningen visar vidare att det finns en hel del förbättringsåtgärder 

som bör göras. Att ansökan inkommer för sent är ett stort problem. Detta 

eftersom bolagets ekonomiska ställning ofta är så pass dålig att det inte 

finns något att rekonstruera. I amerikansk rätt har detta problem lösts genom 
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att det finns paragrafer som gynnar gäldenärsföretaget om ansökan inkom-

mer i tid. Bristfälliga ansökningar vållar stora problem men ett sätt att 

komma till rätta med problemet är att olika minimikrav uppställs i LFR. 

Exempelvis borde det tydligare framgå vad ansökan ska innehålla och vilka 

minimikrav som krävs för att ansökan ska beviljas. Ett minimikrav skulle 

kunna vara att det finns en nedre gräns för hur dålig ekonomi bolaget får ha 

för att ansökan inte ska beviljas, vilket det idag inte finns i svensk rätt.   

Slutsatsen är att lagen inte uppnår sitt ändamål och att orsakerna till var-

för är många. Denna uppsats granskar de förbättringsåtgärder som bör göras 

för ansökan och förutsättningarna för beviljandet.   
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
En väl fungerande marknad vilande på ett marknadsekonomiskt system krä-

ver ett utvecklat konkursinstitut som avvecklar verksamheter utan ekono-

misk bärkraft. Företag som saknar en bärande affärsidé och som saknar lik-

vida medel för att driva verksamheten vidare måste avvecklas i enlighet med 

olika förfaranden. Sådana förfaranden kan vara konkurs, ackord och likvi-

dation.  

I början av 1990-talet drabbade konjunkturnedgången Sverige negativt 

och antalet konkurser ökade, vilket ledde till kapitalförluster.1 Regeringen 

valde därför att, i ett dir. från 1988, tillsätta en särskild utredning som skulle 

undersöka behovet av ett rekonstruktionsförfarande. Syftet var att rekon-

struera företag som visserligen hamnat i kris men som med en bärande af-

färsidé med goda framtidsutsikter ansågs ha en möjlighet att undgå konkurs. 

Detta skulle innebära att företaget fick en ny chans att rädda sin verksamhet 

och sina anställdas arbete.  

På basis av en prop. som presenterades 1995 antogs lagen (1996:764) 

om företagsrekonstruktion (LFR) som trädde i kraft 1996. Syftet var att re-

konstruera livsdugliga företag som bedöms vara lönsamma trots att de råkat 

i betalningssvårigheter.  

Idag, tjugo år senare, är lagen fortfarande i kraft men frågan är om lagen 

uppnått sitt ändamål? Har antalet onödiga konkurser för bärkraftiga företag 

minskat och genererat färre kapitalförluster eller ser verkligheten an-

norlunda ut?  

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida LFR i praktiken uppnår ända-

målet att minska antalet konkurser för bärkraftiga företag. Vidare är syftet 

att undersöka om utformningen av de rättsliga förutsättningarna som måste 
                                                
1 Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar (Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2001) [i fortsättningen: Tuula (2001)] s. 337.  
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vara uppfyllda för att en företagsrekonstruktion ska beviljas är en bidra-

gande orsak till att konkursantalet inte minskar, om det visar sig att så är 

fallet. Därmed måste även de rättsliga förutsättningarna för företagsrekon-

struktion beskrivas. På basis av denna undersökning avses också att under-

söka om lagen kan förbättras för att bättre tillgodose sitt ändamål och i så 

fall hur. 

1.3 Frågeställningar 
För att syftet ska uppnås krävs särskilt att följande frågeställningar besvaras: 

• Vilket är syftet med lagen och uppnås detta syfte i praktiken? 

• Vilka rättsliga villkor måste vara uppfyllda för att en företagsrekon-

struktion ska beviljas och finns det något av dessa villkor som åter-

kommande är en bidragande orsak till att syftet inte uppnås, om så är 

fallet?  

• Om syftet inte uppnås, vad kan då göras för att lagen bättre ska upp-

fylla sitt ändamål?  

1.4 Avgränsningar  
Uppsatsen tar sikte på rekonstruktion i enlighet med LFR och därmed ute-

lämnas rekonstruktion i enlighet med konkurslagen (1987:672) (KL). Vidare 

ämnar uppsatsen att fokusera på de rättsliga villkoren som ska vara upp-

fyllda och endast översiktligt redogöra för hur rekonstruktionsförfarandet 

går till. Om det visar sig att lagens ändamål inte uppfylls ligger det utanför 

uppsatsens syfte att granska samtliga orsaker till varför ändamålet inte upp-

nås. Istället fokuserar uppsatsen på ett axplock av de orsaker som har med 

ansökan och förutsättningarna för beviljandet att göra. Vidare är inte syftet 

att kapitel för kapitel gå igenom de olika paragraferna i LFR. Inte heller är 

det meningen att beröra andra förfaranden som regleras i LFR, exempelvis 

kvittning och förmånsrätt. I den slutliga diskussionen, för att utröna vad som 

kan förbättras, undersöks endast förbättringsåtgärder för ansökan och förut-

sättningarna för beviljandet.   
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1.5 Metod och material  
Eftersom uppsatsens syfte är att utreda om antalet konkurser för bärkraftiga 

företag har minskat pga. att antalet lyckosamma rekonstruktioner ökat, har 

statistik använts. Tyvärr förs ingen samlad statistik över antalet företagsre-

konstruktioner men Marie Karlsson-Tuula har gjort empiriska undersök-

ningar som varit till stor nytta. Däremot är inte statistiken komplett i alla 

avseenden och kan ibland vara en aning föråldrad. Dessutom har olika före-

tag som Creditsafe och UC gjort undersökningar som varit till stor nytta.  

För att besvara den andra frågeställningen och undersöka vilka villkor 

som måste vara uppfyllda för att en företagsrekonstruktion ska beviljas har 

den rättsdogmatiska metoden använts. I den rättsdogmatiska metoden ingår 

de allmänt accepterade rättskällorna som är förarbeten, lagstiftning, rätts-

praxis och doktrin.2 Metoden innebär att man tolkar och systematiserar gäl-

lande rätt utifrån ovan nämnda rättskällor. Doktrinen som kommit till an-

vändning är skriven av erkända namn inom obeståndsrätten, exempelvis 

Marie Karlsson-Tuula, Mikael Mellqvist och Trygve Hellners. För att utreda 

om något eller några av villkoren återkommande förhindrar en företagsre-

konstruktion har litteraturen studerats och undersökningar av Marie Karls-

son-Tuula. Även förarbeten och praxis har varit till stor hjälp.  

Vid besvarandet av den tredje frågeställningen, dvs. hur lagen kan för-

bättras, har en normativ premiss uppställts, nämligen att målsättningen är att 

minska antalet konkurser för bärkraftiga företag. I det här hänseendet har 

svensk doktrin i form av Marie Karlsson-Tuulas Företagsrekonstruktion – i 

teori och praktik samt Marie Karlsson-Tuulas En papperstiger II använts. 

Dessutom har de motstående intressena för att företagsrekonstruktioner inte 

alltid beviljas identifierats. Slutligen har en generell internationell utblick 

gjorts för att granska om det finns andra framgångsrika metoder och lös-

ningar som andra länder använder sig av. Den komparativa metoden har inte 

använts då uppsatsen inte gör anspråk på att jämföra eller sätta sig in i en 

annan rättsordning. 

                                                
2 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 2013) s. 21. 
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1.6 Forskningsläge 
Kritiken mot LFR har varit massiv och det har länge diskuterats om lagen 

uppfyllt de förväntningar som fanns vid lagens införande.3 Därför har också 

ett antal böcker skrivits med syfte att utreda hur LFR fungerar i praktiken. I 

januari 2012 släppte Marie Karlsson-Tuula Företagsrekonstruktion – i teori 

och praktik som har till syfte att utröna om LFR uppnår sitt ändamål. Lars 

Eric Gustafssons släppte 2014 Företagsrekonstruktion och ackord med syfte 

att systematisera egna och andras erfarenheter av när en rekonstruktion har 

förutsättningar att lyckas. Vidare har det skrivits en hel del olika uppsatser 

som generellt granskar och undersöker LFR i stort. Denna uppsats fokuserar 

istället på ansökan och förutsättningarna för beviljandet och är därför av 

intresse för svensk rätt.  

1.7 Disposition  
Uppsatsen delas in i fem kapitel och efter det inledande kapitlet redogörs för 

lagstiftningens ändamål och behovet av en särskild lag. Dessutom ges en 

bakgrund om lagens tillkomst.  

 Det tredje kapitlet redogör för gällande rätt och således förutsättningar-

na som måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas. Den andra delen 

av kapitlet studerar om någon av dessa förutsättningar återkommande inte 

uppfylls och således förhindrar att ansökan bifalls.  

Det fjärde kapitlet redogör först för relevant statistik för att sedan gå in 

på de motstående intressena som förhindrar att företagsrekonstruktioner inte 

alltid beviljas. I kapitlet undersöks också om det finns några huvudsakliga 

orsaker i ansökan, till att ändamålet inte uppnås, om det visar sig så är fallet. 

Kapitlet avslutas med en internationell utblick.  

Uppsatsen avslutas med en analys. Först besvaras de två första fråge-

ställningarna. Analysen avslutas sedan med en diskussion som besvarar den 

tredje frågeställningen. I denna del förs en diskussion om hur lagen bör vara 

och hur den kan förbättras mot bakgrund av den genomförda utredningen 

om det visar sig att lagen inte fyller sin funktion.  
                                                
3 SOU 2010:2 s. 73. 
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2 Lagstiftningens ändamål 

2.1 Behovet av en särskild lag 
Att företags ekonomiska förutsättningar förändras i positiv och negativ rikt-

ning är inget ovanligt. Årligen hamnar företag i ekonomiska kriser, vilket 

leder till att somliga företag överlever medan andra inte gör det. Företag 

som inte lyckas ta sig ur ekonomiska kriser måste avvecklas under ordnade 

former. Detta för att förhindra att borgenärer bedriver kapplöpning om gäl-

denärens tillgångar. Inte heller ska borgenärer gynnas på ett orättvist sätt på 

bekostnad av övriga borgenärer. Följaktligen finns konkursinstitutet för att 

avveckla verksamheter som saknar ekonomisk bärkraft.4 

Ett förfarande som avvecklar insolventa företag genom konkurs ansågs 

inte vara tillräckligt. För att ha ett konkurrenskraftigt och välståndsskapande 

näringsliv behövdes ett förfarande som skulle kunna återställa livskraften 

hos de i grunden lönsamma företagen som hamnat i ekonomisk kris.5 Det 

var tydligt från regeringens sida att rekonstruktioner som genomfördes av 

bolaget självt, exempelvis förändringar i ledningen, nedskärning av personal 

och ett nytänkande som generar större intäkter gjorde att många företag 

lyckades överleva. Däremot lyckades långt ifrån alla på egen hand göra såd-

ana förändringar. Således ansåg regeringen att det behövdes ett institut för 

att kunna rekonstruera företag som inte på egen hand lyckades övervinna de 

ekonomiska svårigheterna.  

Konjunkturnedgången i början av 1990-talet medförde att antalet kon-

kurser ökade, som i sin tur innebar stora kapitalförluster, vilket ledde till att 

behovet av ett rekonstruktionsförfarande undersöktes.6 Under år 1992 lades 

därför ett förslag till en ny rekonstruktionslagstiftning fram.7 Betänkandet 

remissbehandlades och 1995 lades en prop. om LFR fram.8 Detta ledde till 

ett förslag till LFR och skälen som anfördes för varför en lag behövdes var 

                                                
4 Prop. 1995/96:5 s. 53.  
5 Tuula (2001) s. 336.  
6 Ibid. s. 337. 
7 SOU 1992:113. 
8 Prop. 1995/96:5. 
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främst att antalet konkurser ökat samt att lönegarantilagen (LGL) 

(1992:497) gjorde att rekonstruktören nu kunde fortsätta driva verksamheten 

oavsett storleken på boets tillgångar.  

I prop. från 1995 framfördes ett antal ändamål som anfördes för till-

skapandet av LFR. Först och främst möjliggör förfarandet att företag i till-

fällig ekonomisk kris men som har goda framtidsutsikter kan återfå sin livs-

kraft. Detta i sin tur innebär att det finns en större möjlighet att undvika 

konkurser, kapitalförstöringar samt att anställda blir arbetslösa om rekon-

struktionen blir lyckosam. Dessutom tenderar konkursförfarandet att vara 

väldigt regelstyrt för att ta hänsyn till konkursföretagets borgenärer vilket 

innebär att förfarandet blir kostsamt och drar ut på tiden. Slutligen ansågs att 

rekonstruktion i enlighet med KL var ett föråldrat förfarande som leder till 

negativa följder, även kallat bekvämlighetskonkurser. Genom en bekväm-

lighetskonkurs kan ägaren starta ett nytt aktiebolag, förvärva inkråmet i 

konkursbolaget och därmed fortsätta sin verksamhet i det nystartade företa-

get utan de gamla skulderna. Detta leder ofta till att oprioriterade borgenärer 

inte får någon utdelning samtidigt som företaget kan välja att säga upp an-

ställda och driva företaget vidare med det antalet anställda som anses lämp-

ligt.9 

Rekonstruktionsförfarandet ska vidare ge näringsidkaren en möjlighet 

att förhandla med sina borgenärer om ett ackord och därmed försöka för-

ändra sin negativa ekonomiska situation.10 Dessutom är gäldenären skyddad 

mot att motparten i gäldenärens avtalsförhållanden häver ingångna avtal 

efter det att gäldenären ansökt om företagsrekonstruktion.11  

En framgångsrik företagsrekonstruktion är viktig såväl samhällsekonomiskt 

som företagsekonomiskt då inte bara gäldenärsföretagets ägare gynnas utan 

även anställda, borgenärerna samt samhället i stort.12  

 

                                                
9 Prop. 1995/96:5 s. 54-55. 
10 Ibid. s. 56.  
11 Persson och Karlsson-Tuula, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik (Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2012) [i fortsättningen: Persson och Karlsson-Tuula (2012)] s. 36.  
12 Ibid. s. 32.  
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3 Förutsättningar för 
företagsrekonstruktion 

3.1 Inledning  
Detta kapitel kommer beröra kraven för att en företagsrekonstruktion ska 

beviljas. 

Innan de olika kraven presenteras är det viktigt att läsaren förstår att vad 

en företagsrekonstruktion utmynnar i beror på omständigheterna i det en-

skilda fallet. Lagstiftaren skiljer på rekonstruktion i sak samt finansiell re-

konstruktion. Företagsrekonstruktion i sak innebär att verksamheten ändras 

för att åter bli lönsam. Åtgärder som vidtas kan exempelvis vara förändring i 

tillverkningsprocesserna eller en ny strategi för marknadsföring. Finansiell 

företagsrekonstruktion innebär en ekonomisk uppgörelse med borgenärer-

na.13 Inom en finansiell företagsrekonstruktion gör lagstiftaren skillnad mel-

lan underhandsackord och offentligt ackord. Skillnaden är att underhands-

ackord är frivilligt medan ett offentligt ackord är en uppgörelse med inslag 

av tvång.14 

3.2 Förutsättningar  
En näringsidkare som hamnat i betalningssvårigheter och som vill få till 

stånd en företagsrekonstruktion måste grovt sett uppfylla fyra förutsättning-

ar. Dessa förutsättningar som framgår av LFR är kumulativa och presenteras 

nedan.   

3.2.1 Gäldenär ska vara illikvid  
Det första kravet som måste vara uppfyllt är att det kan antas att gäldenären 

inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom 

kort. Detta framgår av 2 kap. 6 § LFR men kan även utläsas av 1 kap. 1 § 

LFR där det stadgas att gäldenären ska ha betalningssvårigheter. Gäldenären 
                                                
13 Hellners och Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion – en kommentar (Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2013) [i fortsättningen: Hellners och Mellqvist (2013)] s. 16.  
14 Ibid. s. 157. 
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ska vara illikvid och inte insolvent för att förfarandet ska bli aktuellt. En 

gäldenär som är illikvid har inte omedelbar tillgång till vanliga betalnings-

medel svarande mot de förfallna skuldernas belopp.15 Således innebär detta 

att gäldenären inte har kontanta medel eller andra tillgångar som räcker till 

för att betala de förfallna skulderna. En gäldenär som är insolvent innebär 

istället att skulder inte kan betalas och att denna oförmåga inte endast är 

tillfällig.16 Vidare är det viktigt att ha klart för sig att gäldenären inte behö-

ver vara illikvid när ansökan görs utan det räcker att det finns en risk att 

gäldenären inom en snar framtid blir illikvid.  

Syftet med att gäldenären ska vara illikvid och inte insolvent har att 

göra med att företaget ska få till stånd en omstrukturering så tidigt som möj-

ligt innan krisen blir så djup att en realisation av tillgångar måste ske.17 

3.2.2 Gäldenär ska vara näringsidkare  
1 kap. 1 § LFR är en portalparagraf som reglerar innebörden av en företags-

rekonstruktion. En näringsidkare med betalningssvårigheter ska efter beslut 

av domstol få till stånd en företagsrekonstruktion. Således gäller lagen inte 

för privatpersoner som inte uppfyller kraven för att anses vara näringsid-

kare.  

Definitionen av näringsidkare framgår inte direkt av LFR men omfattar 

den som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art.18 Storleken på 

verksamheten är ingen formell begränsning som hindrar en näringsidkare. 

Tanken är att stora som små näringsidkare oavsett associationsform ska 

kunna bli föremål för företagsrekonstruktion. Således kan en privatperson 

som driver ett enmansföretag bli föremål för företagsrekonstruktion.19  

Ett ytterligare krav är att näringsverksamheten ska utövas aktivt.20 

Följaktligen omfattas inte en person som avvecklat sitt bolag men valt att 

behålla ett mindre antal aktier.  

                                                
15 Hellners och Mellqvist (2013) s. 63. 
16 Ibid. s. 64. 
17 Ibid. s. 18. 
18 Ibid. s. 38. 
19 Prop. 1995/96:5 s. 63-64.  
20 Se RH 1998:79.  
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Om ett utländskt företag ansöker om företagsrekonstruktion är rätten 

behörig att pröva ansökan såvida företaget har sitt huvudsakliga intresse i 

Sverige. Detta regleras i art 3 EU:s insolvensförordning och ett exempel på 

vad som kan räknas som företagets huvudsakliga intresse är där företaget 

har sitt säte.21  

Utöver huvudregeln som ovan berörts finns det ett antal undantag då la-

gen inte är tillämplig. Undantagen regleras i 1 kap. 3 § LFR och undantar 

verksamheter inom bank- och försäkringssektorn samt statliga verksamheter 

där staten har ett bestämmande inflytande.  

3.2.3 Krav på ansökan 
För att rätten ska bevilja ansökan om företagsrekonstruktion uppställs ett 

antal krav som måste vara uppfyllda.  

För det första måste ansökan vara skriftlig i enlighet med 2 kap. 1 § 

LFR. Dessutom ska den lämnas in vid den tingsrätt i den ort där gäldenären 

bör svara i tvistemål. Gäldenärsföretaget kan självklart ansöka men lagen 

uppställer inga hinder för att en borgenär ansöker. Borgenären ska då i en-

lighet med 2 kap. 4 § LFR visa att gäldenärens betalningssvårighet har 

drabbat borgenären och att gäldenären är illikvid eller att den risken finns 

inom en snar framtid. Vidare ska borgenären lämna uppgifter om sin fordran 

eller fordringar men även motivera varför en rekonstruktion är nödvändig. 

Däremot är en borgenärs möjlighet att få till en rekonstruktion relativt be-

gränsad då det krävs ett godkännande från gäldenärsföretaget för att ansökan 

ska beviljas, vilket regleras i 2 kap. 6 § 3 st. LFR. Syftet med att både gäl-

denärsföretaget och borgenärer kan ansöka är att uppmuntra till att en ansö-

kan görs i ett så tidigt skede som möjligt. Detta eftersom det har visat sig att 

ju tidigare ansökan inkommer desto större chans finns att rekonstruktionen 

blir lyckosam.22 

När ett gäldenärsföretag ansöker om företagsrekonstruktion måste före-

taget påvisa betalningssvårigheter enligt 2 kap. 3 § LFR. Detta görs genom 

att gäldenären i ansökan redogör för uppgifter om bolagets ekonomi. Gälde-

                                                
21 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 38. 
22 Ibid. s. 48.  
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närsföretaget har också en skyldighet att redovisa anledningarna till sina 

ekonomiska problem men även redovisa en plan för hur en eventuell rekon-

struktion ska lyckas.23 Slutligen ska en förteckning över borgenärerna läm-

nas in och ett förslag på önskad rekonstruktör.  

3.2.4 Materiell prövning av ansökan  
När ansökan är inkommen ska rätten göra en materiell prövning, oavsett om 

det är en borgenär eller en gäldenär som ansöker. Syftet med den materiella 

prövningen är att bedöma om det finns framtidsutsikter för att rekonstrukt-

ionen ska bli lyckosam. För att utreda detta måste rätten se över ett antal 

olika förutsättningar som måste vara uppfyllda. 

För det första ska rätten utreda om gäldenären är illikvid eller om det 

finns en risk för att det sker inom en snar framtid.24  

För det andra ska rätten göra en bedömning och undersöka om en re-

konstruktion kan antas bli framgångsrik eller inte.25 Enligt förarbetena är det 

viktigt att en ansökan aldrig bifalls om det inte finns fog för det. Detta med 

hänsyn till att en ogrundad rekonstruktion kan få förödande konsekvenser 

för borgenärerna.26 2 kap. 6 § 2 st. LFR reglerar att det måste finnas skälig 

anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. På så 

vis förhindrar regeln att förfarandet missbrukas och att inte orimliga förslag 

till rekonstruktion bifalls. Däremot är beviskravet lågt ställt på gäldenärens 

processmaterial som läggs fram för att övertyga rätten att det finns goda 

framtidsutsikter.27  

För att förenkla rättens bedömning är det viktigt att gäldenärsföretaget 

gör en noggrann granskning av sin verksamhet och presenterar behövligt 

material och en rimlig idé för hur rekonstruktionen ska lyckas. Med behöv-

ligt material menas att gäldenären redogör för sin ekonomi samt anledning-

arna till att betalningssvårigheterna uppkommit.28  

                                                
23 Hellners och Mellqvist (2013) s. 19. 
24 Ibid. s. 20. 
25 Se 2 kap. 6 § 2 st. LFR. 
26 Prop. 1995/96:5 s. 74. 
27 Hellners och Mellqvist (2013) s. 67. 
28 Prop. 1995/96:5  s. 74. 
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Slutligen ska rätten göra en objektiv bedömning och granska gäldenärs-

företagets situation för att besluta om ansökan ska bifallas eller inte. Dessu-

tom ska rätten bedöma om gäldenärsföretaget verkligen har avsikt och för-

måga att fullfölja företagsrekonstruktionen. Bifalls ansökan ska domstolen 

tillsätta en rekonstruktör samt tillkalla till borgenärssammanträde. När re-

konstruktören är tillsatt har rätten endast en övervakande roll för att kontrol-

lera att lagar följs samt att rekonstruktionen är på väg i rätt riktning.  

3.3 Finns det någon förutsättning som 
sällan blir uppfylld?  

Som ovan nämnt måste samtliga förutsättningar vara uppfyllda för att ansö-

kan ska bifallas. Detta avsnitt kommer däremot granska om det finns någon 

av förutsättningarna som återkommande förhindrar att rätten bifaller ansö-

kan. Upplägget är likt ovan att jag i turordning går igenom de olika förut-

sättningarna.   

3.3.1 Gäldenären ska vara illikvid  
Att bedöma om gäldenären är illikvid är sällan problematiskt för rätten. 

Detta eftersom domstolarna har en tendens att bevilja ansökan trots att gäl-

denärsföretaget uppger att företaget är på obestånd.29 Kravet är att gäldenä-

ren ska vara illikvid men eftersom det inte finns någon nedre gräns för hur 

allvarliga betalningsproblemen måste vara för att inte bevilja en rekonstrukt-

ion är inte obestånd ett hinder mot rekonstruktion.  

3.3.2 Gäldenär ska vara näringsidkare 
Om en den juridiska eller fysiska personen varit att betrakta som näringsid-

kare har varit uppe till prövning i flera fall.30 En omdiskuterad fråga är om 

bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och stiftelser faller inom definit-

ionen.31 Majoriteten menar dock att ändamålet med verksamheten inte ute-

sluter att en ideell förening är att räknas som en näringsverksamhet och inte 

                                                
29 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 68.  
30 Ibid. s. 41.  
31 Hellners och Mellqvist (2013) s. 40. 
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heller om verksamheten saknar vinstsyfte. Återigen måste varje enskilt fall 

bedömas för sig men det krävs att näringsidkaren driver en verksamhet av 

ekonomisk art.  

Att en verksamhet bedrivs av en fysisk eller juridisk person gör heller 

ingen skillnad. Detta innebär att mindre företag som inleder en företagsre-

konstruktion inte sällan misslyckas och de som inte inleder en rekonstrukt-

ion avstår ofta pga. risken att misslyckas.  

I RH 1998:79 prövades om ett aktiebolag fortfarande var att räknas som 

näringsidkare. Aktiebolaget hade överlåtit sin rörelse och aktiebolaget utö-

vade inte längre verksamheten aktivt. När aktiebolaget ansökte om företags-

rekonstruktion framhöll Svea hovrätt vid sin bedömning att överlåtelsen 

gjort att aktiebolaget inte längre var att räknas som näringsidkare. Detta ef-

tersom bolaget varken hade omsättnings- eller anläggningstillgångar.  

Frågan om en ideell förening skulle anses vara en näringsidkare pröva-

des i ett ärende från Hovrätten över Skåne och Blekinge 2008.32 En ideell 

förening var ägare till en golfbana och föreningen ägde i sin tur ett aktiebo-

lag. Detta aktiebolag hyrde maskinparken och golfbanan av föreningen och 

hade intäkter på 1 516 000 kr. Hovrätten ansåg att föreningen var att be-

trakta som näringsidkare eftersom verksamheten ansågs vara yrkesmässig.  

Ovan visar några exempel på att det inte sällan uppstår svårigheter för 

rätten att bedöma om verksamheten är att räknas som en näringsidkare.  

3.3.3 Krav på ansökan 
I en empirisk undersökning under åren 1996-2001 av Marie Karlsson-Tuula 

visade det sig att det inte var ovanligt att ansökningarna som inkom till rät-

ten var bristfälliga.33 Kraven på ansökan enligt 2 kap. 3 § LFR var sällan 

uppfyllda. I somliga ansökningar framgick inte uppgifter om gäldenärens 

ekonomiska ställning och i vissa fall var till och med bristerna så påtagliga 

att det inte framgick vilken verksamhet gäldenären bedrev. Detta gjorde att 

domstolen tvingades skicka ut föreläggande om att skicka in komplettering 

                                                
32 Se Hovrätten över Skåne och Blekinge, 10 november 2008, ÖÄ 2560-08.  
33 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 68-69.  
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av ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § LFR. Ofta valde gäldenärsföretaget att 

inte komplettera sin ansökan och därmed lades ärendet ned.  

Annorlunda är det idag då undersökningar visar att allt färre ansökning-

ar är bristfälliga och innehållet i dem har blivit mycket bättre.34 Detta beror 

sannolikt på att kunskapen om vad ansökan ska innehålla numera är mer 

känt då lagen varit i kraft sedan 1996. Dock är bristfälliga ansökningar fort-

farande ett problem och leder ofta till att rätten inte kan bedöma framtidsut-

sikterna då materialet inte är tillräckligt omfattande, vilket hänger samman 

med den sista förutsättningen som gås igenom nedan.  

3.3.4 Materiell prövning av ansökan 
LFR är en ramlag, vilket innebär att det endast övergripande framgår hur 

förfarandet ska genomföras. Detaljer om hur rekonstruktionen faktiskt ska 

gå till saknas således. Tanken bakom en ramlag är att göra lagen flexibel för 

att kunna anpassa tillämpningen under förändrade omständigheter.35 Även 

om det finns många fördelar med ramlagar kan de också vålla problem, vil-

ket LFR visar på. Framför allt gäller detta den fjärde förutsättningen då rät-

ten har till uppgift att bedöma om en rekonstruktion kan bli lyckosam. 

Att det blir svårt för rätten att bedöma om en rekonstruktion kan bli 

lyckosam hänger ofta samman med att ansökan inte är tillräckligt omfat-

tande. Detta visade sig vara problemet i ärende 822-10 i Umeå tingsrätt då 

Björklöven ishockey ansökte om företagsrekonstruktion. Umeå tingsrätt 

valde att avslå bolagets ansökan med motiveringen att Björklöven inte för-

klarat vilka åtgärder som var tvungna att vidtas för att återfå lönsamheten. 

Målet visar hur viktigt det är att gäldenärsföretaget lämnar förslag till en 

tydlig plan för hur lönsamheten ska återfås.  

 SAAB:s rekonstruktion är ett annat mål som tydligt visar rättens pro-

blematik för att bedöma framtidsutsikterna.36 Efter en misslyckad rekon-

struktion valde SAAB att återigen ansöka om företagsrekonstruktion.37 I 

Vänersborgs tingsrätt ansåg rätten att gäldenären var illikvid men det fanns 

                                                
34 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 69.   
35 www.avtal24.se/ordlista/ramlag, besökt 2016-11-27.  
36 Se Vänersborgs tingsrätt, 2009-02-20, Ä 514-09. 
37 Se Vänersborgs tingsrätt, 2011-09-08, Ä 3227-11, Ä 3228-11 och Ä 3229-11. 
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inte skälig anledning att anta att syftet med LFR skulle uppnås. SAAB:s 

plan för att försöka lösa likviditetskrisen var inte tillräckligt övertygande 

och sammantaget fann tingsrätten det oklart hur SAAB skulle kunna lösa 

likviditetskrisen. Inte heller lyckades SAAB presentera tillräckligt överty-

gande planer för att förändra sin produktion, ledning och organisation. Efter 

en samlad bedömning avslogs ansökan. SAAB överklagade tingsrättens 

beslut till Hovrätten för Västra Sverige och prövningstillstånd meddelades.38 

I överklagandet framhöll SAAB att domstolen skulle göra en prognos 

huruvida utsikterna för en företagsrekonstruktion kunde bli lyckosam. Hov-

rätten beslutade att tingsrättens avslagsbeslut skulle ändras och att SAAB 

skulle få inleda en företagsrekonstruktion. Skälen var att de föreslagna åt-

gärderna inte saknade realism och att rättens prognos var att en lyckosam 

företagsrekonstruktion var möjlig. Hovrätten anförde vidare att rättens 

prövning av en ansökan om företagsrekonstruktion ska vara förhållandevis 

summarisk. Prövningen ska granska om det finns objektiva förutsättningar 

för att en rekonstruktion ska bli lyckosam. Hovrätten kom således fram till 

att en mer grundlig utredning visade att förutsättningar för en framgångsrik 

rekonstruktion fanns.  

Målet är ytterligare ett bra exempel som visar på att det fjärde rekvisitet 

vållar stora problem för domstolarna. Är inte ansökan tillräckligt utförlig 

försvåras bedömningen för rätten. Däremot kvarstår problemet kring svårig-

heten att göra en prognosbedömning om framtiden, även när ansökan är 

utförlig.  

 
 

 

                                                
38 Se Hovrätten för västra Sverige, 21 september 2011, ÖÄ 3869-11. 
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4 Uppnår lagen sitt ändamål?  

4.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar den statistik som finns för att utreda om LFR lyckats 

reducera antalet konkurser. Vidare studeras de motstående intressena och 

vilka de huvudsakliga orsakerna är till att lagens ändamål inte uppfylls. 

Slutligen görs en internationell utblick för att granska andra alternativ och 

förändringar som kan göra lagen effektivare.  

4.2 Statistik  
Dessvärre är statistiken angående företagsrekonstruktioner ganska bristfäl-

lig. Sverige saknar nämligen en myndighet som för statistik över antalet 

företagsrekonstruktioner, antalet ansökningar och antalet lyckade rekon-

struktioner.39 Visserligen förs statistik över ärendehanteringar vid domsto-

larna men Marie Karlsson-Tuulas empiriska studie visar att statistiken inte 

stämmer överens med skatteverkets uppgifter och hennes egna uppgifter.40 

Som tur är har Annina H. Persson och Marie Karlsson-Tuula gjort empiriska 

studier och jämfört antalet företagsrekonstruktioner i förhållande till antalet 

konkurser. Dessutom har Statistiska centralbyrån samt kreditupplysningsfö-

retaget UC fört en del statistik som ger en övergripande bild över hur sta-

tistiken ser ut vid företagsrekonstruktioner.41  

För att utreda om antalet konkurser för bärkraftiga företag har minskat 

är det av intresse att först få en överblick i hur många företag som årligen 

försätts i konkurs. Exempelvis år 2011 gick 5 497 företag i konkurs medan 

2015 gick 6 433 företag i konkurs.42 Antalet påbörjade företagsrekonstrukt-

ioner uppgick 2011 till 161 stycken och 2015 uppgick antalet påbörjade 

                                                
39 Karlsson-Tuula, Marie, Lagen om företagsrekonstruktion – en papperstiger II (Hovås: 
Göteborgs universitet, 2006) [i fortsättningen: Karlsson-Tuula (2006)] s. 59.  
40 Ibid. s. 59.  
41 Gustafsson, Lars Erik, Företagsrekonstruktion och ackord (Stockholm: Norstedts Juridik, 
2014) [i fortsättningen: Gustafsson (2014)] s. 35.  
42 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 25 och 
https://www.tillvaxtanalys.se/aktuellt/press/pressarkiv/2016-03-17-antalet-
foretagskonkurser-minskade-under-2015.html, besökt 2016-12-02. 
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företagsrekonstruktioner till 187 stycken.43 Statistiken visar att antalet före-

tagsrekonstruktioner i förhållande till antalet konkurser är förhållandevis 

lågt. Dock märks en positiv trend som visar att antalet företagsrekonstrukt-

ioner ökar något. Under åren 2001-2006 utgjorde företagsrekonstruktioner 

1,7 procent av antalet konkurser och under åren 2008-2011 utgjorde före-

tagsrekonstruktioner 3,2 procent av antalet konkurser.44  

En annan typ av statistik som snarare är mer intressant att granska för 

detta arbete är antalet lyckade företagsrekonstruktioner. En lyckad företags-

rekonstruktion innebär att en konkurs förhindras och således uppfylls ända-

målet. Även om antalet företagsrekonstruktioner inte alltid är lyckosamma 

kan även här utläsas ett trendbrott som visar att antalet lyckade företagsre-

konstruktioner blivit allt fler. Under åren 1996-2000 noterades 137 stycken 

lyckosamma företagsrekonstruktioner och under åren 2008-2010 noterades 

162 stycken lyckosamma företagsrekonstruktioner.45 År 2013 avslutades 

225 stycken företagsrekonstruktioner och 44 % var lyckosamma. År 2014 

höjdes antalet lyckade företagsrekonstruktioner till 51 % och antalet avslu-

tade var 259 stycken. Däremot var år 2015 mindre lyckosamt då antalet 

lyckade företagsrekonstruktioner uppgick till 48 % av 191 stycken rekon-

struktioner.46  

Statistiken som ovan presenterats illustrerar klart och tydligt att antalet 

företagsrekonstruktioner är kraftigt underrepresenterade jämfört med antalet 

konkurser. Att rättsinstitutet företagsrekonstruktion används i så ringa om-

fattning var inte tänkt då lagen trädde i kraft och således uppfyller fortfa-

rande inte lagen sitt syfte eller funktion.47 Trotts detta har antalet företagsre-

konstruktioner ökat sedan lagens tillkomst och en tänkbar förklaring till 

detta är SAAB-rekonstruktionen.48 Anledningen är att företagsrekonstrukt-

ionen blev mycket uppmärksammad i media vilket gjort att fler fått upp 

                                                
43 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 25 och 
https://www.creditsafe.se/nyhetsrum/arkiv-2016/rekonstruktionsstatistik-lyckade-
rekonstruktioner-raeddade-6000-jobb/, besökt 2016-12-03. 
44 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 25. 
45 Ibid. s. 26.  
46 https://www.creditsafe.se/nyhetsrum/arkiv-2016/rekonstruktionsstatistik-lyckade-
rekonstruktioner-raeddade-6000-jobb/, besökt 2016-12-03. 
47 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 156. 
48 Ibid. s. 26. 
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ögonen för förfarandet. Att antalet rekonstruktioner ökat är i sig positivt 

men dessvärre märks en tendens att SAAB-rekonstruktionen påverkat att allt 

fler ansökningar där det är oklart om ändamålet med lagen kan uppfyllas 

bifalls. Kända forskare inom insolvensrätten som Annina H. Persson och 

Marie Karlsson-Tuula har kommenterat SAAB-rekonstruktionen och menar 

att hovrättens beslut var förvånande.49 Hovrättens bedömning om en före-

tagsrekonstruktion skulle bli lyckosam eller inte var felbedömd. Så pass 

felbedömd att forskarna ställer sig frågande till om det ens fanns några för-

utsättningar för en lyckosam rekonstruktion.50 SAAB hade varken någon 

produktion, inga kontanter i kassan och ingen finansieringsplan. Trotts detta 

bifölls ansökan, vilket bedöms ha påverkat rättens syn på när en företagsre-

konstruktion ska beviljas och inte.  

4.3 Motstående intresse  
Likväl som det finns intresse att bevilja en företagsrekonstruktion finns 

motstående intressen som förhindrar att rekonstruktioner konstant beviljas. 

Utan ett motstående intresse skulle rätten kunna bevilja samtliga ansökning-

ar och öka antalet företagsrekonstruktioner.  

Anledningen till varför endast bärkraftiga företag med goda framtidsut-

sikter beviljas är att misslyckade rekonstruktioner innebär stora kostnader 

för gäldenären som i sin tur drabbar borgenärerna. Mikael Mellqvist som 

arbetat med insolvenslagstiftning på Justitiedepartementet menar att miss-

lyckade rekonstruktioner är kapitalförstöring som leder till konkurs.51 Såle-

des blir förutsättningarna sämre än om konkurs istället hade inletts. Det bor-

genärsinriktade syftet med LFR ska således förhindra att icke bärkraftiga 

företag blir föremål för en rekonstruktion.   

                                                
49 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 65.  
50 Ibid. s. 65.  
51 https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2007/Nr-9-2007-Argang-73/Konkurs-och-
foretagsrekonstruktion--nya-tider-stundar/, besökt 2016-12-05. 
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4.4 Orsaker till att ändamålet inte uppnås 
Detta avsnitt har för avsikt att försöka utröna de huvudsakliga orsakerna 

som gör att antalet konkurser för bärkraftiga företag inte minskar i den takt 

som det är tänkt. På detaljnivå kan listan göras lång men uppsatsen är av-

gränsad att endast avse de orsaker som har att göra med ansökan och förut-

sättningarna för beviljandet. I grova drag finns det två olika anledningar 

inom ansökan och förutsättningarna för beviljandet som gör att ändamålet 

inte uppnås.  

  För det första är ansökans innehåll avgörande. En välarbetad sådan är 

viktig för att en rekonstruktion ska bli lyckosam. Som ovan nämnt är det 

inte ovanligt att ansökningar är bristfälliga vilket gör det svårt för rätten att 

bedöma framtidsutsikterna. Sällan innehåller ansökningarna de punkter som 

Marie Karlsson-Tuula framhäver i sin bok.52 För att nämna några rör det sig 

om kontrollbalansräkning, uppgifter om hur den fortsatta verksamheten ska 

bedrivas och uppgifter om gäldenärens ekonomiska ställning. Detta i sin tur 

påverkar rättens möjligheter för att göra en bedömning av framtidsutsikter-

na.   

En annan aspekt är den att allt fler ansökningar bifalls trots att det inte 

finns skälig anledning att anta att syftet uppnås, vilket hänger ihop med det 

tveksamma beviljandet i SAAB-rekonstruktionen. Detta leder till att fler 

ansökningar bifalls trots att företagen inte är bärkraftiga, vilket medför att 

rekonstruktionerna misslyckas och att företagen sedermera går i konkurs.  

Ett annat återkommande problem är att gäldenärsföretaget alldeles för 

sent ansöker om rekonstruktion.53 När ansökan väl inkommer har företaget 

under en längre tid levt med ekonomiska svårigheter, att det inte finns något 

kvar att rekonstruera.54  

Som redan konstaterats tenderar förfarandet att bli väldigt kostsamt då 

förfarandet varken är snabbare eller mer flexibelt än konkursförfarandet. 

Detta i sin tur innebär att mindre företag ofta inte kan finansiera en företags-

rekonstruktion samtidigt som borgenärer är rädda för dubbla kostnader då 

                                                
52 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 70. 
53 SOU 2010:2 s. 73.  
54 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 49.  
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en företagsrekonstruktion ofta leder till konkurs.55 Detta hänger ihop med att 

att LFR bäst lämpas på större företag, eftersom förfarandena tenderar att bli 

väldigt kostsamma.56 Kostnaden betalas av gäldenären enligt 4 kap. 6 § LFR 

och består till största del av rekonstruktörens arvode enligt 4 kap. 4 § LFR. 

Slutligen har det visat sig att rättens materiella prövning inte sällan in-

nebär svårigheter. Att bedöma framtidsutsikter är alltid problematiskt men 

än mer problematiskt blir det när LFR inte uppställer några minikrav. Detta 

gör att tolkningsutrymmet blir väldigt vidsträckt.  

4.5 Internationell utblick 
I följande avsnitt görs en internationell utblick för att studera hur företagsre-

konstruktioner fungerar i andra rättsväsenden. Tanken är inte att studera 

hela förfarandet i varje enskilt land utan istället försöka utröna om det finns 

några andra tillvägagångssätt eller idéer som svensk lagstiftning kan ha 

nytta av. 

Att ansökan inkommer för sent är ett stort problem. I amerikansk rätt 

har detta problem botats genom att det finns bestämmelser som gynnar gäl-

denären om denne ansöker i tid.57 Detta gäldenärsinriktade perspektiv är 

således ett incitament för gäldenärerna att ansöka i god tid innan det är för 

sent.  

Den vaga formuleringen att en företagsrekonstruktion ska beviljas om 

möjligheterna till en lyckad rekonstruktion inte är att anses som uteslutna är 

problematisk för domstolarna. LFR uppställer inte några minimikrav som 

måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas. Exempelvis uppställs en 

mer detaljerad lagreglering i finsk rätt för att domstolen ska bevilja ansökan. 

Dessutom är den finska lagen (25.1.1993/47) om företagssanering (FSL) 

mer precis när det kommer till förutsättningarna. Dels måste enligt 2 kap. 6 

§ FSL antalet borgenärer som ansöker om företagssanering vara minst två 

stycken till antalet och fordringarna måste uppgå till minst en femtedel av 

gäldenärens kända skulder. Några liknande krav uppställs inte i svensk rätt.  

                                                
55 SOU 2010:2 s. 73. 
56 Prop. 1995/96:5 s. 63-64.  
57 Persson och Karlsson-Tuula (2012) s. 18.  
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USA:s federala lagstiftning i US Bankruptcy code och särskilt kapitel 

11 har betytt mycket för utvecklingen av rekonstruktioner.58 En åtgärd som 

visat sig mycket lyckosam i amerikansk rätt är att det oftast är en advokat-

byrå som upprättar ansökan till domstolen.59 Ansökan blir i sådana fall säll-

an bristfällig, vilket underlättar rättens framtidsbedömning.  

                                                
58 Gustafsson (2014) s. 59. 
59 Ibid. s. 60.  
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5 Analys  
Analysen kommer så långt det är möjligt att besvara samtliga frågeställ-

ningar. Sista frågeställningen berör de förbättringsåtgärder som är möjliga 

att göra inom ramen för ansökan och förutsättningarna för beviljandet.   

5.1 Vilket är syftet med lagen och uppnås 
detta syfte i praktiken? 

Som framgår av kapitel 2 är syftet med lagen att förhindra att bärkraftiga 

företag med en hållbar affärsidé och goda framtidsutsikter går i konkurs. 

Syftet med lagen har redan besvarats och nedan kommer en diskussion föras 

för att utreda om lagens syfte uppnås i praktiken.  

Det råder inga tvivel om att LFR varken uppnår sitt ändamål eller funkt-

ion. Även om statistiken är bristfällig och inte så utförlig som kan önskas är 

det tydligt att antalet konkurser inte minskat pga. antalet lyckosamma före-

tagsrekonstruktioner. Visserligen tyder statistiken på ett trendbrott, dvs. att 

antalet företagsrekonstruktioner ökat samtidigt som antalet lyckosamma 

rekonstruktioner också ökat. Dock är dessa förbättringar långt ifrån tillräck-

liga för att syftet med lagen ska anses uppfyllt.  

 Trots flera försök från lagstiftarens sida att revidera lagstiftningen har 

inga större framgångar uppnåtts. Mycket tyder på att LFR inte är färdigbe-

arbetad. Utveckling av lagen måste ske för att forma förfarandet till att ut-

göra ett reellt obeståndsrättsligt alternativ för bärkraftiga företag med eko-

nomiska problem. Om utvecklingen uteblir, tyder mycket på att LFR fortsät-

ter att vara ett förfarande som inte fyller sin funktion.  

5.2 Rättsliga villkor som återkommande 
förhindrar att syftet uppnås 

Villkoren har berörts i kapitel 3 och därför kommer endast en övergripande 

genomgång av villkoren att göras i denna del. Grovt sett finns det fyra förut-

sättningar som måste vara uppfyllda för att rätten ska bevilja ansökan.  
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Det första kravet är att gäldenären ska vara illikvid eller att det finns en 

risk att gäldenären blir det inom en snar framtid. Det andra kravet som upp-

ställs är att gäldenären ska vara en näringsidkare. Definitionen av näringsid-

kare framgår inte av lagen men det framgår av förarbetena att lagen omfattar 

den som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. Vidare måste de 

formella kraven på ansökan vara uppfyllda. Dessa krav är olika beroende på 

om det är gäldenärsföretaget eller borgenären som ansöker. Exempelvis ska 

ansökan lämnas in vid den tingsrätt i den ort där gäldenären bör svara i tvis-

temål. Gäldenären ska påvisa betalningssvårigheter men även redogöra för 

en framtidsplan. Slutligen ska rätten göra en materiell prövning av ansökan. 

Rätten gör då en framtidsprognos för att bedöma gäldenärsföretagets fram-

tidsutsikter för en lyckad rekonstruktion.  

Det framgår av utredningen som gjorts i kapitel 3 att villkoren inte är 

helt tydliga och lätta att uppfylla. Framförallt är det tydligt att ansökningar-

na ofta skiljer sig från ärende till ärende och att det inte finns en tydlig 

struktur för vad ansökan bör innehålla. Att utreda om gäldenären är illikvid 

ställer sällan till med problem. Detta eftersom LFR inte uppställer någon 

nedre gräns för hur dålig ekonomin i bolaget får vara för att inte bevilja an-

sökan. Nästa krav är att gäldenärsföretaget ska vara en näringsidkare. Likt 

ovan berört uppstår inte sällan svårigheter för rätten att bedöma om gäldenä-

ren är att anses som näringsidkare, vilket ibland förhindrar att en ansökan 

beviljas. Dessutom är det inte heller ovanligt att den formella prövningen 

blir problematisk. Detta eftersom ansökningarna ofta är bristfälliga och inte 

innehåller den information som är nödvändig. Dock visar undersökningen 

på en förbättring av innehållet i ansökan, vilket beror på att förfarandet bli-

vit mer känt. 

Den förutsättning som vållar störst svårigheter för domstolen är den ma-

teriella prövningen. Inte sällan är det besvärligt att göra en framtidsprognos. 

Framför allt är detta väldigt svårt då lagen inte uppställer några minimikrav. 

Således ska rätten utifrån ansökan och den information som gäldenären 

lämnar försöka bedöma om rekonstruktionen kan bli lyckosam. Rätten ska 

ta ställning till om företaget är bärkraftigt och om företaget har en god af-
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färsidé. Det framgår inte någonstans vad som menas med en god affärsidé 

utan det är upp till domstolen att själv bedöma.  

Tyvärr märks ett mönster att rätten numera ofta beviljar en ansökan trots 

att förutsättningarna för en rekonstruktion inte är uppfyllda. Detta beror på 

att SAAB-rekonstruktionen som godkändes på otillräckliga grunder gjort att 

rätten blivit mindre restriktiv vid beviljandet. Detta leder ofta till ett slöseri 

med pengar på något som i slutändan föranleder en konkurs. Dessutom 

skapas en negativ bild av företagsrekonstruktioner.  

5.3 De lege de ferenda 
Att försöka utröna samtliga orsaker till varför ändamålet inte uppnås kräver 

en omfattande utredning av hur lagstiftningen är utformad i Sverige och i 

andra rättssystem. I en rättsvetenskaplig uppsats likt denna som är avgrän-

sad till att endast utreda ansökan och förutsättningarna för beviljandet är det 

därför inte meningen att redogöra för samtliga tänkbara orsaker. Nedan 

kommer istället fokusera på förändringar som kan göras för ansökan och 

förutsättningarna för beviljandet.  

 Ett återkommande problem inom svensk företetagsrekonstruktion är att 

ansökan ofta inkommer för sent. Detta hänger ihop med att det saknas en 

presumtion om att ett förfarande ska inledas om gäldenären bedömer det 

som lämpligt. Hade en sådan bestämmelse införts är det möjligt att gäldenä-

rens incitament att ansöka om företagsrekonstruktion i god tid ökat. Att för-

farandet inleds alldeles för sent hänger sannolikt också ihop med att miss-

lyckade och kostsamma rekonstruktioner som ändå resulterar i konkurs bi-

drar till en negativ uppfattning om förfarandet. Att inte ansöka i tid kan 

också bero på att det inte finns någon nedre gräns för hur dålig ekonomi 

bolaget får ha för att ansöka. Hade LFR innehållit regler om en nedre gräns 

hade gäldenärsföretaget tvingats ansöka i god tid vilket inburit att chanserna 

för en lyckad företagsrekonstruktion varit större. Å andra sidan kan det vara 

olämpligt att uppställa regler som tvingar ett gäldenärsföretag att ansöka i 

tid. LFR bygger på gäldenärens samtycke då det krävs samarbete mellan 

samtliga involverade aktörer. I amerikansk rätt löses detta problem genom 

att det finns bestämmelser som gynnar gäldenären om denne ansöker i god 
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tid. Olika fördelar tillkommer således vid en tidig ansökan. Liknande regler 

vore lämpliga inom svensk rätt för att öka incitamentet för gäldenären att 

ansöka i tid. Dessutom vore det lämpligt att ha liknande regler för att borge-

närerna ska ansöka i tid.   

För att få gäldenärsföretaget att agera i tid är det också möjligt att 

ålägga företrädarna för företaget ett särskilt ansvar. Detta ansvar skulle likt 

skatte- och avgiftslagarna innebära att företrädarna blir personligt ansvariga 

om inte förfarandet inleds i tid. Tanken är då att ansvaret bör inträda om 

verksamheten drivs vidare trots bolagets ekonomiska problem och att det 

kan anses uppenbart att företrädarna insett eller borde insett bolagets eko-

nomiska problem. Detta kan däremot bli problematiskt då förfarandet återi-

gen bygger på samtycke från gäldenären vilket talar emot att företrädarna 

ska åläggas personligt ansvar.  

Det har också visat sig att ansökan inte sällan är bristfällig även om ett 

trendbrott tyder på att fler och fler inte är bristfälliga. Exempelvis ska gäl-

denären redogöra för bolagets ekonomi. Det kan vara svårt att redogöra för 

företagets ekonomi om gäldenärsföretaget väljer att inte ta del av juridisk 

hjälp. Att redogöra för gäldenärens ekonomi kan exempelvis vara att redo-

visa antalet kundfordringar eller hur stort bolagets egna kapital är. Enligt 

min mening vore det lämpligt att ha en mer detaljerad lagstiftning avseende 

vissa paragrafer i LFR. Det vore exempelvis lämpligt att det framgick av 2 

kap. 3 § LFR vad som ska ingå i ansökan för att gäldenärsföretaget ska an-

ses ha redogjort för sin ekonomi. Visserligen är LFR en ramlag men att göra 

vissa paragrafer mer detaljerade tror jag hade gynnat förfarandet.  

Att förfarandet används i mindre omfattning påverkar också aktörernas 

möjlighet att kunskapsmässigt veta vad ansökan ska innehålla. Om förfa-

randet använts mer frekvent hade kunskapen om dess innebörd ökat bland 

samtliga aktörer, vilket skulle kunna leda till att förfarandet erkänns som en 

attraktiv insolvensåtgärd.    

  Ett annat problem som uppmärksammats i samband med utredningen 

är att rätten inte sällan har svårigheter med att besluta om det finns skälig 

anledning att anta att syftet med förfarandet kommer att uppnås enligt 2 kap. 

6 § 2 st. LFR. I finsk rätt har detta problem åtgärdats med hjälp av olika 
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minimikrav som uppställer diverse olika standarder som ett företag måste 

uppfylla för att ansökan ska beviljas. Dessa olika standarder skulle kunna 

vara riktlinjer för att fungera som ett hjälpmedel för att utreda om syftet med 

förfarandet kan uppnås. Idag är formuleringen i 2 kap. 6 § 2 st. vagt formu-

lerad och leder till stort tolkningsutrymme för rätten. Tydligare riktlinjer och 

standarder skulle istället leda till en enhetlig bedömningsgrund vilken för-

hoppningsvis motverkar att rätten beviljar allt för bristfälliga ansökningar 

och affärsidéer. Dessutom har SAAB-rekonstruktionen gjort att fler ofull-

ständiga ansökningar beviljas vilket i sin tur leder till ett misslyckat förfa-

rande. Därför är det viktigare med tydligare riktlinjer som rätten måste för-

hålla sig till.  

5.4 Avslutande kommentarer  
Det råder ingen tvekan om att lagen varken fyller sin funktion eller uppnår 

sitt ändamål. Olika försök har gjorts för att revidera lagstiftningen och bota 

de brister som finns utan någon större framgång. Dock har en viss förbätt-

ring skett vilket statistiken tyder på, men LFR är långt ifrån så tillfredstäl-

lande som den är tänkt att vara.  

Uppsatsen har granskat ansökan och förutsättningarna för beviljandet 

samt vilka förbättringar som kan göras. Däremot är det enligt min mening 

ett måste att se över hela lagstiftningen inom dess olika områden och se 

vilka förbättringsåtgärder som kan vidtas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 32 

Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck  
 
Propositioner  
 
Proposition 1995/96:5 - Lagen om företagsrekonstruktion 
 
 
Betänkanden  
 
SOU 1992:113 - Förslag till lag om företagsrekonstruktion  
 
SOU 2010:2 - Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag 
 
 
Litteratur  
 
Gustafsson, Lars Erik, Företagsrekonstruktion och ackord, 1. uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2014.  
 
 
Hellners, Trygve och Mellqvist, Mikael, Lagen om företagsrekonstruktion – 
en kommentar, 2. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013.  
 
 
Karlsson-Tuula, Marie, Lagen om företagsrekonstruktion – en papperstiger 
II, 2. uppl., Göteborgs universitet, Hovås, 2006)  
 
 
Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 1. uppl., Lund, 2013.  
 
 
Persson, Annina och Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion – i 
teori och praktik, 2. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012.  
 
 
Tuula, Marie, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ra-
mar, 2. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2001.  
 
 
Elektroniska källor  
 
 
”Ramlag”, avtal 24, www.avtal24.se/ordlista/ramlag, besökt 2016-11-27. 
 



 33 

”Antalet företagsrekonstruktioner minskade under 2015”, tillväxtanalys, 
https://www.tillvaxtanalys.se/aktuellt/press/pressarkiv/2016-03-17-antalet-
foretagskonkurser-minskade-under-2015.html, besökt 2016-12-02.  
 
”Rekonstruktionsstatistik”, Cre-
ditsafe,https://www.creditsafe.se/nyhetsrum/arkiv-
2016/rekonstruktionsstatistik-lyckade-rekonstruktioner-raeddade-6000-
jobb/, besökt 2016-12-03 
 
”Konkurs och företagsrekonstruktion”, Advokaten.se, 
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2007/Nr-9-2007-Argang-
73/Konkurs-och-foretagsrekonstruktion--nya-tider-stundar/, besökt 2016-
12-05 



 34 

Rättsfallsförteckning 
Tingsrätt 
 
Vänersborgs tingsrätt, 2009-02-20, Ä 514-08 
 
Vänersborgs tingsrätts, 2011-09-08, Ä 3227-11, Ä 3228-11 och Ä 3229-11 
 
Ärende 822-10 Umeå tingsrätt 
 
 
Hovrätt 
 
RH 1998:79 
 
Se Hovrätten över Skåne och Blekinge, 10 november 2008, ÖÄ 2560-08 
 
Se Hovrätten för västra Sverige, 21 september 2011, ÖÄ 3869-11 
 
 


