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1 Inledning 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (FRekL) är en omdiskuterad 

lagstiftningsprodukt. Redan under tidiga 1990-talet diskuterades hur en lag om 

företagsrekonstruktion skulle kunna utformas i Sverige då antalet konkurser under 

1980-talet ökat markant.1 Även efter lagens tillkomst år 1996 har diskussionerna 

om den fortsatt. Denna uppsats kommer behandla hur rekonstruktionsförfarandet i 

framtiden kan förändras och fokus ligger på rekonstruktionsplanens funktion, om 

den ska fastställas och dess innehåll. 

Jag har valt att fokusera uppsatsen på rekonstruktionsplanen eftersom dess 

betydelse för en lyckad rekonstruktion är omdiskuterad. Den lagstiftning som idag 

är i kraft har dessutom lämnat rekonstruktionsplanen så gott som oreglerad vilket 

gör att utrymmet för tolkning kring dess funktion är stort. Rekonstruktionsplanen 

bör kunna få en tydligare roll i rekonstruktionsförfarandet i framtiden varför det är 

intressant att utforska den mer djupgående än vad som normalt brukar göras. 

Uppsatsen syftar därför till att utreda vilken roll rekonstruktionsplanen kan 

spela i en företagsrekonstruktion i framtiden. Fokus ligger på rekonstruktions-

planens funktion i förfarandet, om planen i sin helhet bör fastställas av rätten, 

vilken rättsverkan planen bör ha samt vilket innehåll planen kan ha och hur detta 

ska vara reglerat.  

De frågeställningar som behandlas är således dessa:  

1. Vilken funktion bör rekonstruktionsplanen ha under en 

företagsrekonstruktion? 

2. Ska rätten fastställa planen samt vilken rättslig effekt bör fastställelsen ha? 

                                              
1 Insolvensrättsligt forum 1990, Peter Smedman, Uppsala 1990 s 18. 
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3. Vilket innehåll bör planen ha och hur ska detta vara reglerat? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Uppsatsen behandlar enbart det formella rekonstruktionsförfarandet och tar 

således inte hänsyn till möjligheten till informell rekonstruktion av företag utanför 

lagstiftningens ramar. Avgränsningen till det formella rekonstruktionsförfarandet 

har gjorts på grund av att det endast är i de förfarandena lagstiftningen och dess 

utformning blir aktuell.  

I de avsnitt som behandlar fastställelse av rekonstruktionsplanen tar jag inte upp 

lagstiftning som rör hur borgenärernas röstningsförfarande går till. Frågor som till 

exempel hur borgenärsmajorieter kan påtvinga en annan borgenärsgrupp en 

rekonstruktion kan vara av vikt för borgenärernas inflytande över förfarandet. Jag 

har dock valt att inte ta upp dessa regler i uppsatsen eftersom de dels är väldigt 

tekniska, dels vill jag noggrannare kunna utreda den juridiska effekten av 

fastställelsebeslutet.  

Rekonstruktionsrätten är en del av juridiken som inte samordnats internationellt 

vilket gör det intressant att granska andra rättsordningar och se hur de har hanterat 

frågan om rekonstruktionsplanen. Så görs även i denna uppsats och de länder som 

framstått särskilt intressanta är Danmark och Finland. Att Norges lagstiftning inte 

behandlas, medan Danmarks och Finlands tas upp, beror på dess likhet med den 

svenska lagen på detta område. Ofta används också den amerikanska lagstiftningen 

som utgångspunkt för diskussion inom detta rättsområde men på grund av att 

jämförande arbeten mellan svensk och amerikansk rekonstruktionsrätt redan finns 

har jag valt att inte fokusera på detta i denna uppsats.2 

                                              

2 Se Karlsson-Tuula, M. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. En studie i 

svensk och amerikansk insolvensrätt. 
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Som utgångspunkt i denna uppsats är gäldenärsbolaget är ett aktiebolag. Detta 

på grund av att verksamheter av större omfattning oftast drivs i den juridiska 

formen och därför bör de flesta rekonstruktionerna vara rekonstruktion av 

aktiebolag.  

 

 

1.3 Metod och material 

 

Under arbetet med denna uppsats har den teleologiska metoden används med 

inslag av komparation. Ändamålsresonemangen ger ledning till diskussionen om 

hur lagstiftningen bör förändras på detta område. Komparationen består i att jag 

har hämtat inspiration dels från den danska och finska lagstiftningen, dels från 

UNCITRALS legislative guide.3 

Att just Danmark och Finland behandlas i uppsatsen har delvis sin grund i det 

arbete som Nordisk/baltiska insolvensnätverket bedriver.4 Utöver det är den 

danska lagstiftningen är relativt ny vilket gör den särskilt intressant att granska och 

den finska lagstiftningen är lik det amerikanska rekonstruktionsförfarandet i 

chapter 11 vilket gör den intressant. UNCTRALs guide påvisar vilka olika 

lösningar som finns inom insolvensrätten världen över och dess riktlinjer skulle 

kunna ligga till grund för en harmonisering av rättsområdet internationellt vilket 

gör att den är en bra grund att diskutera utifrån.  

                                              
3 UNCITRAL är ett organ som grundats av FNs generalförsamling med syftet att verka för 

modernisering och harmonisering av internationell handelsrätt. För att uppnå detta syfte publiceras rättsliga 

guider samt guider för lagstiftning inom handelsrätt där svårigheter, rättsliga överväganden samt 

lagstiftningsmekanismer diskuteras. Inom insolvensrätten publicerades år 2004 UNCITRAL Legislative 

Guide on Insolvency Law vilken sedan har blivit uppdaterad år 2010 och 2013.  

4 Nätverkets deltagande länder är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. 

Nätverkets har som vision att teoretiker och praktiker från de deltagande länderna ska kunna ta fram och 

enas om ett antal gemensamma insolvensrättsliga principer. Dessa gemensamma principer ska stärka det 

nordiska och baltiska inflytandet i det internationella harmoniseringsarbete som med tilltagande intensitet 

bedrivs inom det insolvensrättsliga området. 
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Inom ämnet har även en stor utredning nyligen presenterats, SOU 2010:2 Ett 

samlat insolvensförfarande, vilken tar upp frågor rörande rekonstruktionsplanens 

roll. Utredningens förslag om ett nytt insolvensförfarande har dock inte 

genomförts.  

Frågeställningarna diskuteras med utgångspunkt i dagens lag om 

företagsrekonstruktion, insolvensutredningens förslag, UNCITRALs 

lagstiftningsguide och lagstiftningen i Danmark och Finland. Eftersom en 

betydande del av dagens lagstiftning kring företagsrekonstruktionen är reglerna 

om offentligt ackord kommer dessa att behandlas relativt ingående i uppsatsen. 

Framförallt kommer diskussionen i kapitel sju beröra dessa regler.  

 

 

1.4 Disposition 

 

Inledningsvis behandlas i uppsatsen syftet med den svenska 

företagsrekonstruktionen och hur regleringen av rekonstruktionsplanen ser ut i 

företagsrekonstruktionslagen idag. De förslag som insolvensutredningen föreslog 

rörande rekonstruktionsplanen presenteras efter att gällande rätt behandlas.  

Efter det påbörjas uppsatsens utåtblickande del där det finska 

saneringsprogrammet och dess reglering först presenteras. Sedan presenteras den 

danska lagstiftningen och sist i den utåtblickande delen presenteras 

rekommendationerna som UNCITRALs lagstiftningsguide ger uttryck för. I 

inledningen till dessa kapitel presenteras kortfattat lagstiftningen som finns i dessa 

länder samt vilket syfte lagstiftaren i dessa länder anser att förfarandet har att 

uppfylla. Det sista avsnittet i uppsatsen består av en avslutande analys och 

resonemang kring hur lagstiftningen kan förändras de lege ferenda.  
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2 Syftet med företagsrekonstruktion 

 

2.1 Mål, syften och intressen 

 

För att få en väl fungerade insolvenslagstiftning måste målen och syftet med 

lagstiftningen vara tydlig. En lyckad företagsrekonstruktion får en lång rad olika 

positiva effekter i samhället. Alltifrån arbetstagare till borgenärer som samhället i 

övrigt gynnas av att det finns ett effektivt och fungerande system för att hjälpa väl 

fungerande företag men som fått tillfälliga ekonomiska problem. För att 

lagstiftningen ska bli konsekvent och effektiv krävs att lagstiftaren först tagit 

ställning till vilket eller vilka intressen som ska få styra förfarandet och således 

vad det övergripande syftet med rekonstruktionen är. Vilket syfte 

företagsrekonstruktionen ska uppnå är av avgörande betydelse för många av de 

ställningstaganden rörande hur förfarandet ska gå till och vilka intressenters 

rättigheter som får ge vika. 

Det finns idag tre olika perspektiv vilka brukar diskuteras när 

företagsrekonstruktionens syfte avhandlas. Det första är det gäldenärsinriktade 

perspektivet där regler om att gäldenären ska få möjlighet att fortsätta bedriva sin 

verksamhet samt regler som utövar påtryckningar på borgenärerna att medverka 

till rekonstruktionen är vanliga.5 Det är viktigt att här särskilja på gäldenären, 

vilket i strikt mening är det bolag som rekonstrueras, och ägarna som har makten 

över bolaget.  

Det andra perspektivet är det borgenärsinriktade förfarandet där fokus ligger på 

att lagstiftningen ska tillförsäkra borgenärerna skydd i form av rättvise- och 

likhetsprinciper. Det borgenärsinriktade förfarandet innebär ofta att borgenärerna 

får vara delaktiga i högre utsträckning och att de kan ha bestämmande inflytande 

för att i största mån inte riskera att deras ställning försvagas.6 Även regler som rör 

                                              
5 SOU 2010:2 del 1 s 77. 
6 A.a. s 76-77. 
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utfallet av företagsrekonstruktionen samt, ur ett långsiktigt perspektiv, att 

förfarandet inte på ett negativt sätt påverkar kreditmarknaden är viktiga för de som 

förespråkar det borgenärsinriktade perspektivet.  

Slutligen diskuteras också det samhällsinriktade perspektivet där inte endast 

gäldenären och borgenärerna är intressanta utan hänsyn tas då också till 

sysselsättning och fiskala intressen. Inom ramen för det samhällsorienterade 

synsättet framförs också argument avseende allmänhetens intresse av att värdefull 

affärsverksamhet inte avvecklas i onödan.7 

 

 

2.2 Nuvarande lagstiftning 

 

Den idag gällande rekonstruktionslagen ersatte lagstiftningen om offentligt 

ackord från 1970. Syftet med förfarandet är reglerat i 1:2 FRekL som stadgar att 

en rekonstruktör ska undersöka ”om den verksamhet som gäldenären bedriver kan 

fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns 

förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina 

borgenärer”. I propositionen framgår också att företagsrekonstruktionen kan syfta 

till två saker, dels till att förbättra verksamhetens resultat, dels till att göra en 

uppgörelse med borgenärerna.8 Syftet enligt lagen är således att gäldenärsbolaget, 

om det finns möjlighet, ska förbättra sin verksamhet samt försöka uppnå ett ackord. 

Att en gäldenär får tillstånd ett ackord brukar anses som en åtgärd vilken i första 

hand gynnar gäldenärsbolaget på borgenärernas bekostnad. Detta på grund av den 

i realiteten svaga ställning som borgenärerna har vid ackordsförhandlingen. De har 

vid den tidpunkten att välja på att försätta gäldenären i konkurs eller gå med på ett 

ackord. På grund av detta åligger det rekonstruktören att i enlighet med 1:2 FRekL, 

                                              
7 SOU 2010:2 del 1 s 77. 
8 Prop 1995/96:5 s 1. 
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när han fullgör sitt uppdrag, ska verka för att borgenärernas intressen inte 

åsidosätts.  

Gäldenärsbolaget är dock inte den enda intressent som gynnas av att få 

möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Som tidigare nämnt finns det ett 

stort samhällsintresse av att i grunden bra företag överlever. För borgenärerna finns 

också fördelar med att företag rekonstrueras. Istället för en konkurs finns chansen 

att företaget återhämtar sig och blir livskraftigt igen, vilket leder till att 

kreditförlusterna för borgenärerna minskar. Mindre kreditförluster är i sin tur bra 

för kapitalmarknaden och omsättningen av kapital. Den nuvarande lagstiftningens 

syfte vilar således på argument från alla tre olika intressegrupper, gäldenärsbolaget 

får möjlighet att fortsätta sin verksamhet och få till ett ackord, samhället vinner på 

minskad värdeförstöring och fortsatt drift av bra bolag och borgenärerna vinner i 

längden eftersom kreditmarknaden blir säkrare. 

 

 

2.3 Syftet enligt 2007års Insolvensutredning 

 

Utredningsbetänkandet, som Insolvensutredningen presenterade år 2010, 

resulterade i ett lagförslag rörande ett nytt insolvensförfarande. I 

utredningsdirektivet, vilket Insolvensutredningen hade att arbeta efter, fastslogs 

vilket syfte den nya lagstiftningen skulle uppnå. 

Enligt utredningen bör den nya insolvenslagstiftningen syfta till att uppmuntra 

nyföretagande, underlätta för företagare att starta ett nytt företag efter en ärlig 

konkurs samt möjliggöra för insolventa företag att snabbt och till låg kostnad 

rekonstrueras eller avvecklas så att resurserna kan överföras till en effektivare 

användning.9 Hanteringen av insolventa företag skulle fokusera på att skapa bra 

förutsättningar för näringslivet att konkurrera på lika villkor, undvika missbruk av 

                                              
9 SOU 2010:2 del 1 s 36. 
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förfarandet samt om det ändå inte går att fortsätta bedriva företagsverksamhet 

försöka minimera värdeförstöring. I utredningsdirektivet står att syftet med hela 

insolvenshanteringen ska vara att tillvarata borgenärernas intressen.10 

Med utredningsdirektivets formuleringar har lagstiftaren på ett tydligare sätt, 

jämfört med dagens lagstiftning, tagit ställning för ett borgenärsinriktat perspektiv 

på insolvenshanteringen. Att lagstiftaren gjort detta bör innebära att de argument 

som leder till att borgenärskollektivets behov tillgodoses bör få större genomslag, 

än argument som tillgodoser andra intressenter, när man föreslår förändringar på 

detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
10 Dir. 2007:29 s. 5. 



14 

 

3 Rekonstruktionsplanen i svensk rätt 

 

3.1 Gällande lagstiftning 

 

I dagens lagstiftning är rekonstruktionsplanens funktion och dess innehåll 

knapphändigt reglerad. Den primära regleringen finns i 2:12 FRekL vilken stadgar 

att rekonstruktören ska, tillsammans med gäldenären, upprätta en 

rekonstruktionsplan som ska redovisa hur syftet med företagsrekonstruktionen ska 

uppnås. Syftet med företagsrekonstruktionen är enligt 1:2 FRekL att undersöka hur 

gäldenärens verksamhet helt eller delvis kan fortsätta bedrivas. Det är såldes de 

tilltänkta åtgärderna för att få företaget fungerande igen som ska redovisas i 

rekonstruktionsplanen. Planen ska sedan tillställas rätten och borgenärerna, 2:12 

FRekL. Enligt propositionen bör planen presenteras för borgenärerna på 

borgenärssammanträdet vars tidpunkt beslutas av rätten samtidigt som beslutet om 

att inleda rekonstruktionen tas.11 

Utöver 2:12 FRekL kan stadgandena i 2:3 p 3 FRekL samt 2:13 FRekL anses 

reglera rekonstruktionsplanen. Det står inte uttryckligen i dessa paragrafer att de 

berör rekonstruktionsplanen men de uppgifter vilka berörs av stadgandena är 

samma uppgifter som ska presenteras i planen vilket kommer beröras närmare 

nedan. 

 

 

3.1.1 Rekonstruktionsplanens funktion 

 

Vilken funktion rekonstruktionsplanen idag har i rekonstruktionsförfarandet ger 

lagstiftningen inget tydligt svar på. Enligt förarbetena ska rekonstruktionsplanens 

funktion vara att se till att rekonstruktionsarbetet sker med en bestämd inriktning 

                                              
11 Prop. 1995/96:5 s. 186 f och s. 192 f. 
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utan risker för förhalning och fördyring. Denna effekt skulle uppnås genom det 

lagstadgade kravet på att en rekonstruktionsplan, under förfarandet, ska 

upprättas.12 Att en plan ska presenteras och vad dess innehåll ska vara stadgas i 

2:12 FRekL. De uppgifter som enligt 2:12 FRekL ska presenteras i planen ska dock 

redan ha framställts vid ansökningen om företagsrekonstruktion, 2:3 p 3 FRekL. 

Dessutom ska liknande uppgifter presenteras vid tidpunkten när borgenärerna ska 

underrättas om rekonstruktionsbeslutet enligt 2:13 FRekL.  

Enligt 2:3 p 3 FRekL ska uppgifter om gäldenärsbolagets ekonomi, vilka 

borgenärer som finns, hur gäldenären avser att verksamheten skall bedrivas i 

fortsättningen samt hur en uppgörelse ska nås med borgenärerna finnas med i 

ansökan om företagsrekonstruktion. Stadgandet kan anses reglera att ett första 

utkast till rekonstruktionsplan ska presenteras. I förarbetena kallas denna del av 

ansökan för en preliminär plan vilket ytterligare påvisar att det är en första utkast 

till rekonstruktionsplan som vid ansökan ska framställas.13 I 2:13 FRekL stadgas 

att rekonstruktören inom en vecka bland annat ska underrätta borgenärerna om 

gäldenärsbolaget tillgångar och skulder, orsaker till betalningssvårigheterna samt 

om hur verksamheten kan rekonstrueras.  

Eftersom liknande uppgifter, som de som ska presenteras i planen, ska framföras 

vid flera tidpunkter under förfarandet kommer rekonstruktionsplanen arbetas fram 

genom förfarandet. Ansökan enligt 2:3 FRekL kan anses vara ett första utkast till 

rekonstruktionsplan som ges in till rätten och den informationen som ska tillställas 

borgenärerna enligt 2:13 FRekL bör anses vara en preliminär rekonstruktionsplan.  

Denna tolkning ger tre tidpunkter där någon form av rekonstruktionsplan ska 

presenteras för rätten och borgenärerna. Ett utkast till plan vid ansökan om 

företagsrekonstruktion, en preliminär rekonstruktionsplan som tillställs 

borgenärerna en vecka efter beslutet om rekonstruktion samt en färdig plan som 

presenteras och diskuteras på borgenärssammanträdet. Mellan dessa tidpunkter 

                                              
12 Prop 1995/96:5 s 113. 
13 A.prop. s 73. 
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kan rekonstruktionsplanens innehåll ändras utifall förutsättningarna för den ena 

eller andra åtgärden under förfarandet förändras. Rekonstruktionsplanen fastställs 

aldrig i domstol vilket gör att den inte blir rättsgestaltande. 

Rekonstruktionsplanen kan således revideras under förfarandets fortskridande 

vilket gör att planens funktion delvis är att vara levande arbetsdokument.14 Utöver 

att fungera som ett arbetsdokument används planen för att kommunicera med 

rätten och borgenärerna. Planen ska vid flera tidpunkter skickas till dessa parter 

och de planerade åtgärder och genomförda åtgärder som där redovisas ger insyn i 

hur förfarandet fortskrider samt vilken inriktning som i framtiden planeras. Det 

tyder på att planen också fyller en funktion som kommunikationsdokument mellan 

parterna som ingår i rekonstruktionen. Rekonstruktionsplanens funktion i 

förfarandet är således att den ska vara ett arbets- och kommunikationsdokument 

som ska underlätta genomförandet av rekonstruktionen.  

Rekonstruktionsplanen fyller dock ingen funktion som faktaunderlag vid 

ackordsomröstningen om man läser 3 kap FRekL e contrario. Det finns inte heller 

någon möjlighet för borgenärerna att begära en uppdaterad plan vid omröstningen. 

 

 

3.1.2 Rekonstruktionsplanen fastställs inte 

 

Det finns, som tidigare angivits, inga regler som anger att rekonstruktionsplanen 

ska fastställas av rätten eller antagas av borgenärerna. Huvudargumentet för att 

fastställelse inte skulle se var, när lagen tillkom, att om gäldenären skulle tvingas 

att presentera en plan och få den fastställd ökade risken för att förfarandet skulle 

fördyras samt att tidsutdräkten ökade.15 De andra argument som framfördes mot 

att rekonstruktionsplanen bör fastställas hänför sig till borgenärernas eventuella 

vinst av en sådan fastställelse. Det konstateras i förarbetena att för planens 

                                              
14 Welamson och Mellqvist Fotnot 16 s 295. 
15 Prop 1995/96:5 s 113. 
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genomförande behövs det en bred enighet mellan gäldenären och borgenärerna 

men att borgenärerna inte behöver rösta om planen. I den mån borgenärernas rätt 

inskränks görs det genom det offentliga ackordet enligt 3 kap FRekL. 

Borgenärerna röstar om det offentliga ackordet enligt, 3:20 FRekL, och efter 

röstningen ska rätten fastställa ackordet enligt 3:23 FRekL. På grund av detta 

ansågs det inte nödvändigt att borgenärerna skulle få inflytande över 

rekonstruktionsplanen också.16 

Som ovan nämnts fastställs idag det offentliga ackordet om ett sådant kommer 

tillstånd inom ramen för rekonstruktionsförfarandet. Den primära anledningen till 

att ackordet fastställs av rätten är så att de okända borgenärerna också blir bundna 

av överenskommelsen, 3:8 FRekL. Den andra anledningen till fastställelsen är att 

ackordet blir direkt verkställbart enligt 3:1 utsökningsbalken (UB). Det som 

motiven säger, att ett antagande och fastställelse av det offentliga ackordet ska 

tolkas som ett godkännande av hela rekonstruktionsplanen och alla åtgärder som 

är tänkta att vidtas, återspeglas inte alls i lagtexten. Slutsatsen som kan dras av 

detta är att fastställelsen primärt inte har den funktionen i förfarandet som motiven 

ger uttryck för.  

Innan borgenärerna röstat om och rätten fastställer ackordet finns det krav i 

3:10-11 FRekL om vilket faktaunderlag som ska presenteras vid ackords-

förhandlingen. Det rör sig bland annat om förteckning över boets tillgångar och 

skulder, orsaker till betalningssvårigheter, uppgifter om hur utdelningen i en 

konkurs hade blivit, om det finns skälig anledning att anta att gäldenären begått 

brott samt ett yttrande och ett intyg av rekonstruktören att borgenärerna bör anta 

ackordet och att tillräckligt många borgenärer förklarat sig anse ackordet 

antagbart. Enligt 3:11 st 2 FRekL behöver dock inte uppgifter som redan inlämnas 

till rätten och borgenärerna lämnas in en gång till. Borgenärerna kan inte heller 

begära att detta underlag ska uppdateras innan ackordsomröstningen.  

                                              
16 Prop 1995/96:5 s 113-114. 
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Ackordet gäller endast mot gäldenären inte mot eventuella borgensmän och vid 

en efterföljande konkurs får borgenärerna anmäla hela sin ursprungliga fordran 

enligt 5:14 KL. Rekonstruktionsplanen fastställs således inte utan det är det 

offentliga ackordet som i svensk rätt fastställs av rätten.  

 

 

3.1.3 Planens innehåll 

 

Vad gäller rekonstruktionsplanens innehåll ger lagstiftningen ingen katalog med 

uppgifter som måste finnas nedskrivna. Det är endast de allmänna skrivningarna i 

2:3, 2:12 och 2:13 FRekL om att gäldenärens ekonomi ska redovisas tillsammans 

med en förklaring till varför de ekonomiska svårigheterna uppstått samt hur 

planerna ser ut för att få verksamheten lönsam igen som reglerar innehållet i 

planen. I förarbetena diskuteras huruvida det i lagstiftningen bör regleras hårdare 

vilka uppgifter som ska redovisas i planen men man kom fram till att det inte var 

lämpligt. Huvudargumentet för det ställningstagandet var att antalet åtgärder som 

kan vidtas för att en verksamhet åter ska bli lönsam kommer att variera i så stor 

utsträckning beroende på gäldenärsbolagets behov att det inte är lämpligt att 

lagstifta om något specifikt innehåll i planen som riskerar begränsa möjliga 

åtgärder. Dock ansågs att alla tänkta åtgärder som planeras att genomföra i 

rekonstruktionen ska tas med i planen.17 

 

 

 

 

 

                                              
17 Prop 1995/96:5 s 113-114. 
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3.2 Insolvensutredningen om rekonstruktionsplanen 

 

3.2.1 Inledning 

 

I det samlade insolvensförfarandet, som Insolvensutredningen presenterat, har 

företagsrekonstruktionen bytt namn till egenförvaltning. Utredningen föreslår att 

en rekonstruktionsplan ska lämnas in till rätten redan vid ansökan om 

egenförvaltning.18 Rekonstruktionsplanen ska, enligt motiven, vid detta tillfälle 

vara av sådan kvalité att den i princip ska kunna läggas till grund för 

rekonstruktionen även om det inte behöver vara den slutliga versionen som 

presenteras.19 Den slutliga versionen av planen anses vara framlagd när gäldenären 

ansöker om att rätten ska besluta om att sätta ut ett datum för 

borgenärssammanträdet. Fram till den tidpunkten kan planförslaget ändras.20 

Vad gäller genomförandet och planeringen av rekonstruktionen ska enligt 

motiven i utredningen merparten av arbetet redan vara gjort innan ansökan om 

egenförvaltning inkommer till rätten. En rekonstruktör bör vara kontaktad innan 

förfarandet inletts och denna rekonstruktör ska ha tagit en mycket aktiv roll i 

utformningen av förslaget. Detta innebär att borgenärerna, redan innan beslut om 

egenförvaltning, ska vara kontaktade och utredningen kräver dessutom att 

rekonstruktionsplanen som inges vid ansökan måste vara förankrad av en viss 

andel av borgenärerna.21 

När man läser motiven i denna del framgår det att det således är höga krav som 

ställs på rekonstruktionsplanen och gäldenären vid ansökan. Jämför man motiven 

med lagförslaget framstår uttalandena som väl stränga. I lagförslaget stadgas 

endast att en rekonstruktionsplan eller förslag till ackord samt förslag till 

rekonstruktör ska inlämnas till rätten vid ansökan. I förslaget till 

                                              
18 SOU 2010:2 del 2 s 47. 
19 SOU 2010:2 del 1 s 282. 
20 A.a. s 284-285. 
21 A.a. s 282. 
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rekonstruktionsplan ska dock fler uppgifter lämnas än som idag behöver inges vid 

ansökan om företagsrekonstruktion.22 

 

 

3.2.2 Planens funktion 

 

Rekonstruktionsplanens funktion i det samlade insolvensförfarande bör enligt 

utredningen tillgodose två syften. För det första ska planen vara ett verktyg för 

gäldenären att sälja in rekonstruktionen hos borgenärerna. Om gäldenären i ett 

första skede misslyckas med detta riskerar han att ansökan om egenförvaltningen 

avslås. För det andra ska planen vara ett verktyg för rekonstruktören att kunna 

genomföra rekonstruktionen. Genom att rekonstruktören i planen presenterar de 

åtgärder som ska vidtas under rekonstruktionen för borgenärerna. Planen ska 

således ge borgenärerna insyn i hur arbetet bedrivs och har bedrivits och de får på 

så sätt bättre möjligheter att påverka processen.23 

En funktion rekonstruktionsplanen ska spela i det egenförvaltade förfarandet är 

alltså att tillförsäkra att gäldenärer som inte har goda utsikter att förhandla med 

sina borgenärer inte blir beviljade rekonstruktion. Den andra funktionen den ska 

spela är att som idag användas som arbetsdokument och kommunikationsmedel 

mellan rekonstruktör och borgenärer. Som kommer presenteras nedan finns en 

tredje funktion i och med att utredningen föreslår att planen fastställs av domstol. 

 

 

 

 

 

                                              
22 Se SOU 2010:2 del 2 lagförslag 7 kap 32 § samt 12 kap 4-6 §§.  
23 SOU 2010:2 del 1 s 280.  
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3.2.3 Fastställelse av planen 

 

Insolvensutredningen förslag innebär att rätten kommer att fastställa hela 

rekonstruktionsplanen efter borgenärernas omröstning.24 En av anledningarna till 

att man valt att göra detta är för ge nya möjligheter att inom ramen för 

rekonstruktionen genomdriva bolagsförändringar hos gäldenärsbolaget. En 

fastställd rekonstruktionsplan, som innehåller bolagsförändringar, kommer enligt 

utredningsförslaget att jämställs med ett bolagsstämmobeslut och då blir direkt 

genomförbara.25 Den andra anledningen till att fastställa rekonstruktionsplanen är, 

av samma anledning som idag, att få ett sätt att binda okända borgenärer, vilka 

hade rätt att delta i ackordsförhandlingen, vid ackordsuppgörelsen. Fastställelsen 

av rekonstruktionsplanen avslutar också insolvensförfarandet och är alltså det sista 

som sker.26 

 

 

3.2.4 Planens innehåll 

 

Rekonstruktionsplanens innehåll bör vara tydligare reglerat enligt 

Insolvensutredningens förslag. Det är tre olika typer av information som ska 

delges. Det obligatoriska innehållet, de frivilliga momenten och till sist bilagorna 

som måste medfölja.  

Det obligatoriska innehållet i rekonstruktionsplanen består av det förslag till 

ackord som är aktuellt tillsammans med övriga åtgärder som krävs för att komma 

till rätta med gäldenärens problem. Det ska också finnas med en redogörelse av de 

viktigare åtgärder som har vidtagits under förfarandet samt vilka åtgärder som är 

planerade att vidtas efter förfarandet avslutats. Dessutom ska det, som idag, finnas 

en analys av orsakerna till de ekonomiska svårigheterna samt en redogörelse för 

                                              
24 SOU 2010:2 del 2 s 79- 80.  
25 SOU 2010:2 del 2 s 72 och s 81.  
26 A.a. s 82. 
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hur verksamheten i framtiden ska bedrivas. Sist ska presenteras hur planen och 

verksamheten ska finansieras. I kommentaren sägs att informationen som krävs i 

stort är densamma som i nuvarande 2:12-13 FRekL.27 

De i lagstiftningen uppräknade bolagsrättsliga åtgärder som kan presenteras i 

rekonstruktionsplanen är endast förslag till åtgärder som kan vidtas och är således 

inte en uttömmande lista. Att bolagsrättsliga åtgärder ska tas upp i 

rekonstruktionsplanen, om sådana ska genomföras, har sin grund i att fastställelsen 

av en rekonstruktionsplan som innehåller sådana åtgärder blir att jämställa med ett 

bolagsstämmobeslut.28 Att ta med dessa delar i planen innebär alltså att det finns 

legala möjligheter att åsidosätta aktiebolagslagens bestämmelser.  

Sist ska ett antal bilagor åtfölja rekonstruktionsplanen. De dokument som 

bifogas planen är inte en del av den faktiska rekonstruktionsplanen utan ska endast 

inges för att borgenärerna ska få möjlighet att bilda sig en klar uppfattning om 

gäldenärens förutsättningar att klara rekonstruktionen.29 Därför ska en 

bouppteckning och senaste årsredovisningen medföras liksom en jämförelse med 

vilket utfallet skulle bli om boets egendom realiserades istället för att 

rekonstrueras.30 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
27 A.a. s 159-160. 
28 SOU 2010:2 del 2 s 82. 
29 A.a. s 163. 
30 A.a. s72.  
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4 Finlands saneringsprogram 

 

4.1 Inledning 

 

Den finska motsvarigheten till den svenska företagsrekonstruktionen är ett 

förfarande som kallas företagssanering. Den gällande lagstiftningen om 

företagssanering tillkom år 1993 genom Lag om företagssanering (25.1.1993/47), 

nedan SanL. Syftet med företagssaneringen är att sanera livsduglig verksamhet 

som bedrivs av en gäldenär i ekonomiska svårigheter eller att trygga 

förutsättningarna för verksamheten samt att få till stånd en reglering av skulder, se 

1 § SanL. Lagens sjunde kapitel reglerar saneringsprogrammet vilket är 

motsvarigheten till den svenska rekonstruktionsplanen.  

 

 

4.2 Saneringsprogrammets funktion 

 

Vilken funktion saneringsprogrammet har i finsk rätt ges ledning till redan i 1 § 

SanL. Paragrafen stadgar att det genom saneringsförfarandet kan läggas fram ett 

saneringsprogram som fastställs av domstol och i vilket det kan bestämmas om 

åtgärder som gäller gäldenärens verksamhet, förmögenhet och skulder. Att ge 

borgenärerna ett faktaunderlag som är gediget nog att fatta ekonomiska beslut på 

bör således vara den primära funktionen av programmet.  

Ett saneringsprogram ska alltid läggas fram under ett saneringsförfarande, 40 § 

SanL. Programmet kan läggas fram av utredaren som är en motsvarighet till 

företagsrekonstruktören, gäldenären, vissa borgenärer, borgensmän, aktieägare 

eller andelsägare i gäldenärsbolaget, 40 § SanL. Saneringsprogrammet ska 

presenteras vid den tidpunkt som domstolen beslutat och domstolen ska vid 

inledandebeslutet meddela när denna tidpunkt infaller. Tidpunkten får inte, utan 
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särskilda skäl, vara längre än fyra månader från dagen då saneringen inleddes, se 

41 § SanL. Borgenärerna ska rösta om saneringsprogrammet enligt specifika 

röstregler varpå rätten fastställer programmet om borgenärerna godkänt det enligt 

49-55 §§ SanL. Det är alltid i slutet av förfarandet som programmet fastställs. 

Eftersom saneringsprogrammet alltid ska fastställas i slutet av förfarandet 

kommer det innehåll som programmet slutligen har reglera hur rekonstruktionen 

av företaget ska ske. Genom borgenärernas omröstning om programmet godkänner 

de åtgärderna som ska vidtas på grund av rekonstruktionen och gäldenären inte 

följer vad denne utfäst i saneringsprogrammet finns möjlighet för borgenärerna att 

förverka programmet, 64-65 §§ SanL. Möjligheten för borgenärerna att få 

programmet förverkat, de kan förverka antingen hela eller delar av programmet, 

ger dem reellt inflytande över förfarandet. Denna möjlighet borde också anses vara 

en viktig funktion med saneringsprogrammet.  

 

 

4.3 Fastställelse av programmet 

 

Saneringsförfarandet avslutas med att ett saneringsprogram har presenterats för 

domstol och borgenärer samt att detta program har blivit godkänt och fastställt. 

Saneringsprogrammet är i sin helhet rättsgestaltande och binder därför både 

borgenärer och gäldenären vid vad som står däri. Det är i 57 § SanL som den 

generella rättsverkan av saneringsprogrammet, efter dess fastställelse, stadgas. 

Efter programmet har fastställts bestäms villkoren för saneringsskulderna och 

andra i programmet reglerade rättsförhållanden enligt programmet och okända 

fordringar upphör gälla, 57 § SanL.  

Trots att saneringsprogrammet fastställs och att det i 57 § st 1 SanL stadgas att 

programmet reglerar rättsförhållandena mellan parterna kan parterna fortfarande 

tvista om grunden till en reglerad fordran enligt programmet, se 57 § st 3 SanL. 

Det innebär att parterna fortfarande kan driva talan rörande en fordrans grund och 
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uppkomst som blivit reglerad i saneringsprogrammet. Det är enligt propositionen 

endast regleringen av betalningsskulder som har rättsverkan. Övriga åtgärder som 

finns nedtecknade och som gäldenären utlovar att vidta efter saneringens 

avslutande skall inte få rättskraft på så sätt att programmet slutgiltigt bestämmer 

det rättsförhållandet.31 Enligt lagmotiven finns det heller ingen möjlighet för 

borgenärer att ingripa i företagets interna beslutsfattande för att få åtgärder, vilka 

gäldenären i programmet åtagit sig att genomföra, genomdrivna utan dennes 

vilja.32 

Om det i saneringsprogrammet regleras en betalningsskyldighet blir den en 

exekutionstitel och kan då ligga till grund för exekutiva åtgärder om 

betalningsförpliktelsen inte åtföljs, 60 § SanL. Programmet kan även ändras om 

vissa förutsättningar uppfylls, se 60 § SanL.  

Om gäldenären på ett väsentligt sätt har åsidosatt sin skyldighet enligt 

saneringsprogrammet gentemot borgenären och inte har fullgjort den inom en av 

borgenären förelagd skälig tilläggstid kan rätten kan på yrkande av en borgenär 

besluta att skuldreglering som gäller borgenären skall förfalla. När det inträffat är 

borgenärens rätt densamma som innan saneringsprogrammet fastställdes, 64 § 

SanL. Domstolen kan även besluta om att hela programmet ska förfalla enligt  

65 § SanL.  

 

 

4.4 Saneringsprogrammets innehåll 

 

Regleringen av saneringsprogrammets innehåll är omfattande enligt 41 § SanL. 

Programmet ska dels innehålla en utredning om gäldenärsbolagets ekonomiska 

ställning, dels innehålla alla omständigheter som kan inverka på saneringen. 

                                              
31 1992 rd – RP 182 s 55. 
32 A.a. s 40. 
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Programmet ska också enligt 42 § SanL innehålla bestämmelser om åtgärder och 

arrangemang som gäller gäldenärens och borgenärernas ställning och som syftar 

till att fortsätta, förändra eller avsluta verksamheten.33 

Karaktären på de fakta som i programmet ska presenteras enligt 41 § SanL är 

påtagligt annorlunda än de som ska presteras enligt 42 § SanL. Enligt 41 § SanL 

ska sådant som gäldenärsbolagets ekonomi, tillgångar, skulder och säkerheter 

presenteras tillsammans med organisatoriska förändringar som förväntas göras. En 

redogörelse för eventuella misstankar om gäldenärsbrott, bokföringsbrott och 

dylikt samt hur borgenärernas ställning förväntas se ut med saneringsprogrammet 

jämfört med hur deras ställning skulle se ut utan ett program. Enligt 41 § SanL är 

det således stort fokus på de ekonomiska frågorna, både hur de historiskt har sett 

ut i företaget och hur ekonomin ska lösas i framtiden.  

De krav på innehållet i saneringsprogrammet som ställs i 42 § SanL har inget 

med ekonomin i företaget att göra utan behandlar vilka konkreta åtgärder som ska 

vidtas inom ramen för saneringen. Det rör sig om att beskriva hur de anställa på 

företaget ska hanteras, vad som ska hända med företagets tillgångar, ska de säljas 

eller behållas, och hur gäldenärens verksamhet ska fortsätta samt i vilken 

omfattning. Vidare ska det finnas ett betalningsprogram som ska påvisa hur 

skuldregleringen eventuellt ska se ut samt en uppskattning av vilken utdelning som 

skulle ges i en konkurs.34 Om hela rörelsen planeras överlåtas ska villkoren för 

överlåtelsen och överlåtelsesättet också redovisas. Alla åtgärder som vidtas måste 

enligt 42 § SanL motiveras. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att saneringsprogrammet måste innehålla 

en historisk översikt över ekonomin, en framtida ekonomisk plan samt en 

fullständig redogörelse för alla arrangemang och åtgärder som kommer vidtas i 

företaget och en motivering för dessa.  

                                              
33 Hellström s 112. 
34 A.a. s 113. 
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5 Danmarks rekonstruktionsplan 

 

5.1 Inledning 

 

Den danska företagsrekonstruktionen infördes i Konkursloven nr. 298 af 8. juni 

1977, KonkL, år 2010 och ersatte de då gällande reglerna om ackord och 

betalningsinställelse. Syftet med de nya reglerna är att verksamheter med 

ekonomiska svårigheter ska kunna drivas vidare istället för att försättas i konkurs.35 

Företagsrekonstruktionen måste innefatta antingen en ackordsuppgörelse eller en 

verksamhetsöverlåtelse och ska avslutas med att ett rekonstruktionsförslag röstas 

om av borgenärerna samt fastställs av rätten, 10 samt 13f §§ KonkL.  

I lagmotiven sägs det att verksamheter som rekonstrueras inte nödvändigtvis 

behöver drivas vidare av samma gäldenär.36 Redan under förfarandet kan ägarna 

förlora rådigheten över företaget om en borgenär begär det. När detta sker ta 

rekonstruktören över rådigheten i bolaget och kan därmed genomföra de 

förändringar som är nödvändiga trots att ägarna motsätter sig det, se 11d §, 12a § 

samt 12b § KonkL. 

När en gäldenär beviljats företagsrekonstruktion är förfarandet irreversibelt 

vilket innebär att om gäldenären inte lyckas med rekonstruktionen försätts denne i 

konkurs, 15 § 3 st KonkL.37 

 

 

 

 

                                              
35 L 199:2009-10, s 21. 
36 Bet. 2009:1512 s 12. 
37 Hellström s 74. 
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5.2 Rekonstruktionsförslagets funktion 

 

Rekonstruktionsplanen ska presenteras i två omgångar, dels ska ett förslag till 

rekonstruktionsplan presenteras för borgenärerna, dels ska ett 

rekonstruktionsförslag läggas fram för omröstning. Det första förslaget till 

rekonstruktionsplan måste godkännas av borgenärerna för att rekonstruktionen ska 

få fortgå och ska därför presenteras vid det första borgenärssammanträdet som ska 

ske senast fyra veckor efter förfarandets inledande, 11c § samt 13-13c §§ KonkL. 

Det är bara rekonstruktören som har mandat att lägga fram både förslaget till 

rekonstruktionsplan samt det slutgiltiga rekonstruktionsförslaget, 11c § KonkL.  

Rekonstruktionsförslaget fastställs av rätten och när detta sker är 

rekonstruktionen formellt avslutad. Rätten kan villkora stadfästelse av 

rekonstruktionsplanen av att rekonstruktören ska utöva tillsyn över gäldenären. 

Om tillsyn ska utövas har övervakaren befogenhet att ge gäldenären särskilda 

anvisningar och han ska också se till att gäldenären inte blir oförmögen att uppfylla 

villkoren i rekonstruktionsförslaget. En övervakare kan också, på borgenärers 

begäran, utses efter att planen har stadfäst om rekonstruktionen kan anses vara i 

fara, 14d § KonkL. 

Rekonstruktionsplanens funktion i dansk rätt är således för det första att säkra 

att borgenärerna accepterar rekonstruktionen och de visar då också att de tror att 

företaget långsiktigt är livsdugligt. Den andra funktionen planen har är att reglera 

resultatet av rekonstruktionen, om det är ett ackord eller verksamhetsöverlåtelse, 

samt processuellt att avsluta rekonstruktionen. Dessutom har den till funktion att 

ge ett faktaunderlag som är tillräckligt bra för borgenärerna att besluta om både 

sätta igång rekonstruktionen samt besluta om ackord och andra eftergifter.  
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5.3 Fastställelse av rekonstruktionsförslaget38 

 

Det finns inget generellt stadgande om att det fastställda 

rekonstruktionsförslaget har en viss rättsverkan. Istället är rättsverkan av ackordet 

och verksamhetsöverlåtelsen särreglerat vilket gör att de övriga moment som kan 

finnas nedtecknade inte har någon lagstadgad rättsverkan. I lagkommentaren står 

att den rättsgestaltande karaktären av rekonstruktionsplanen beror på innehållet i 

de avtal berörs och avgörs såldes av kontraktsrättsliga principer.39 

Rättsverkan av det stadfästa ackordet är dels att det har verkan som 

exekutionstitel, dels binder okända borgenärer. Att ackordet utgör en 

exekutionstitel har sin grund i att ackordet anses ha samma rättsverkningar som en 

förlikning har, 14 § st 1 KonkL. Formuleringen i 14 § KonkL om att ackordet har 

”verkningar som en förlikning” ska enligt motiven markera att ett tvångsackord 

inte i övriga avseenden ska behandlas som en förlikning. Ett tvångsackord kan till 

exempel överklagas vilket inte en förlikning kan.40 I en efterföljande konkurs får 

fordringsägarna anmäla sitt fulla fordringsbelopp och således frångå ackordet, se 

14b § KonkL. Fordringsägarna kan dock inte få mer i konkursen än den dividend 

de skulle fått i ackordet med mindre än om rekonstruktionen förverkas.41 

En stadfäst verksamhetsöverlåtelse har som rättsverkan att den inte kan 

återvinnas, se 14c § st 1 KonkL.42 Överlåtelsen vinner immunitet genom 

stadfästelsen.43 Undantag från denna princip om immunitet följer av 14e § KonkL 

där det stadgas att om rekonstruktionen förverkas så bortfaller immuniteten.  

Andra åtgärder som finns nedtecknade i rekonstruktionsplanen och som 

stadfästs har lämnats oreglerade och det är därför inte helt klart hur dessa ska 

hanteras eller vilka rättsverkningar dessa har. I motiven framgår att om det till 

                                              
38 Se 13 c-f §§ KonkL. 
39 Lindencrone Petersen s.293. 
40 Bet. 1971:606 s 261. 
41 Rammeskow Bang-Pedersen m fl s. 587. 
42 L 199:2009-10 s 71. 
43 Rammeskow Bang-Pedersen m fl s. 584. 
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exempel är stadfäst att en borgenär ska erhålla aktier i gäldenärsbolaget eller att 

gäldenären ska öka aktiekapitalet så kan rekonstruktionen eventuellt förverkas. 

Borgenärernas möjlighet att få rekonstruktionen förverkad är, enligt motiven, 

troligtvis det enda påtryckningsmedel de har mot en gäldenär som inte följer 

planen.44 Förutom detta finns det en rad processuella rättsverkningar kopplade till 

stadfästelsen, se 12k § st 5 samt 24 § 3 p KonkL. 

Domstolen ska stadfästa rekonstruktionsförslaget så länge det inte förekommit 

några processuella felaktigheter eller inga väsentliga upplysningar som skulle 

påverkat borgenärernas röstning har framkommit. Rätten kan också neka att 

stadfästa rekonstruktionsförslaget om ackordsvillkoren strider mot lag samt om 

någon eller några borgenärer får fördelar utanför rekonstruktionen. 

Efter yrkande av borgenär eller rekonstruktör kan rätten besluta att 

rekonstruktionen ska upphävas. Grunderna för hävningen är att gäldenären gjort 

sig skyldig till svek eller att gäldenären innan stadsfästelsen gett någon borgenär 

en fördel framför de andra, 14e § KonkL. Hävning av rekonstruktionen kan också 

ske om gäldenären grovt åsidosätter de plikter som följer av rekonstruktionen, se 

14e § KonkL. Det finns inga krav på att borgenären att den först har försökt att 

genomdriva sina utdelningsrättigheter genom exekutiva medel. Borgenären 

behöver inte heller ange särskilt detaljerade skäl för begäran om upphävning.45 

 

 

 

 

 

                                              
44 L 199:2009-10, s.127 f. 
45 Rammeskow Bang-Pedersen m fl s. 588. 
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5.4 Rekonstruktionsförslagens innehåll46 

 

Förslaget till rekonstruktionsplan ska innehålla information om vilken typ av 

rekonstruktionsförslag som avses läggas fram, om det är ett ackord eller 

verksamhetsöverlåtelse som ska genomföras. I förslaget ska också framställas om 

det finns väsentliga hinder mot planen, gäldenärens balansmässiga ställning vid 

tidpunkten tillsammans med ett revisorsuttalande om den senaste 

årsredovisningen. Vid tidpunkten för presentationen av förslaget till 

rekonstruktionsplan ska revisorn dessutom ha genomfört en utvärdering av 

företaget vilket också ska bifogas. Slutligen ska en förklaring av både revisorn och 

rekonstruktören bifogas där de båda bedömer att rekonstruktionsplanen är 

genomförbar.47 

Det slutgiltiga rekonstruktionsförslaget som presenteras ska skickas ut till 

borgenärerna tillsammans med en översikt över gäldenärens status. I själva 

rekonstruktionsförslaget kan alla åtgärder som ska vidtas presenteras, till exempel 

förändringar i ägarstrukturen. Om en verksamhetsöverlåtelse föreslås ska 

information om överlåtelselikviden, köpare samt vilka tillgångar och skulder som 

överlåtelsen avser.48 Vilken information i övrigt som ska ingå i denna del av 

rekonstruktionsförslaget är inte lagstadgat.  

Med översikt över gäldenärens status menas att gäldenärens alla tillgångar och 

dess värde ska redovisas tillsammans med all pantsatt egendom. Panternas art ska 

framgå och dess övervärde om sådant finns. Vad gäller gäldenärens fordringar ska 

dessa redovisas, i förmånsrättsordning. Revisorn och rekonstruktören ska 

dessutom bifoga sina kommentarer till översikten samt redogöra orsaker till 

gäldenärens ekonomiska svårigheter. Information om gäldenärens eventuella 

brottslighet, eventuella återvinningsbara transaktioner, hur uppskattad utdelning i 

konkurs hade blivit samt hur samarbetet med gäldenären har fungerat ska också 

                                              
46 Se 10-10c och 13 b §§ KonkL. 
47 Hellström s 86-87. 
48 A.a s 88. 
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bifogas. Till sist ska revisorn och rekonstruktören avge en förklaring att de tycker 

rekonstruktionsförslaget är rimligt.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
49 Se 11c § och 13-13a §§ KonkL. 
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6 UNCITRAL 

 

6.1 Syftet med företagsrekonstruktion 

 

Vilket syfte förfarandet med företagsrekonstruktioner ska uppnå diskuteras i 

UNCITRALs lagstiftningsguide. I guiden framhålls att förfarandet som 

huvudregel bör syfta till att borgenärerna ska få ett bättre utfall än vad de hade fått 

om gäldenären gått i konkurs.50 Borgenärernas intresse får dock åsidosättas till 

förmån för andra intressen så länge borgenärsintresset inte åsidosätts i för hög 

utsträckning. Insolvenslagstiftningen bör också syfta till att uppmuntra 

företagande och underlätta för företagare att starta en ny verksamhet efter en ärlig 

konkurs. Lagstiftningen bör dessutom se till att förfarandet är snabbt, effektivt och 

inte för dyrt. 

Liknande intresseavvägning har gjorts i svensk rätt där det i 7:8 KL stadgas 

vems intresse konkursförvaltaren ska tillgodose under förfarandet. Förvaltaren ska 

ta tillvara borgenärernas gemensamma rätt men får ta hänsyn till vad som är ägnat 

att långsiktigt främja sysselsättningen om det kan ske utan att borgenärernas rätt 

nämnvärt förringas. Insolvensutredningen har också använt en snarlik formulering 

i stadgandet ”syftet med insolvensförfarandet är att tillgodose borgenärernas 

gemensamma intresse. Detta hindrar inte att intresset av att långsiktigt främja 

sysselsättningen beaktas, om det kan ske utan att borgenärernas intresse nämnvärt 

förringas”.51 

 

 

 

 

                                              
50 UNCITRAL s 27-28. 
51 SOU 2010:2 del 2 s. 5.  
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6.2 Planens funktion 

 

I rekommendationerna som lagstiftningsguiden ger rörande 

rekonstruktionsplanen finns ingen direkt ledning till vilken funktion planen bör ha. 

Olika lagstiftningstekniker resulterar i att rekonstruktionsplanen får olika funktion 

i olika förfaranden. Funktionen beror i hög grad på huruvida borgenärerna får rösta 

om planen och rätten fastställer den samt vilket innehåll lagstiftningen kräver ska 

finnas med i planen. I guiden rekommenderas att lagstiftningen rörande 

rekonstruktionsplanen ska tillgodose det syfte som planen har i förfarandet.  

Detta ställningstagande leder tillsyns ingenstans men baserat på det innehåll, 

vilket kommer presenteras senare i uppsatsen, som i guiden anses ska presenteras 

i rekonstruktionsplanen kan man ändå tolka att planen har en viss funktion.52 

Efter en tolkning av guiden kan slutsatsen dras att rekonstruktionsplanen har till 

funktion att reglera formellt hur rekonstruktionsförfarandet ska gå till, till exempel 

vad som ska hända om gäldenären inte följer planen, och materiellt vilka åtgärder 

gäldenären ska vidta efter förfarandet. Planen ska verka som ett avtal vilket 

bestämmer både de processuella förutsättningarna för rekonstruktionen samt vilka 

åtgärder som ska vidtas för att rädda företaget.  

 

 

6.3 Fastställelse av planen 

 

I lagstiftningsguiden rekommenderas att, om lagstiftningen kräver att 

rekonstruktionsplanen fastställs, så bör det finnas vissa hinder där domstolen inte 

ska fastställa planen. Situationer där planen inte bör fastställas är till exempel om 

det har förekommit felaktigheter under processen, om borgenärernas utdelning inte 

blir större eller minst lika stor som den hade blivit vid en konkurs samt om 

                                              
52 UNCITRAL s 209-210. 
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gäldenären inte kan betala själva rekonstruktionen.53 När rätten fastställer 

rekonstruktionsplanen bör lagstiftaren fundera på vilka andra intressenter som 

drabbas av rekonstruktionsplanen och hur. Exempel på andra intressenter kan vara 

anställda och okända borgenärer. Vilka bestämmelser i planen som ska drabba 

andra grupper, som inte varit delaktiga i förfarandet, anser guiden ska vara 

nedtecknat i planen. Då bör också finnas nedtecknat hur dessa bestämmelser ska 

drabba de icke närvarande grupperna.54 

En annan fråga som diskuteras i guiden är vad som inträffar om gäldenären 

misslyckas med att implementera planen. En möjlighet är att rätten kan besluta om 

att nullifiera planen. I så fall anser guiden att förfarandet direkt bör övergå till en 

konkurs. Alternativet som diskuteras är att enbart den borgenär vars bestämmelse 

från gäldenärens sida har brutits slutar vara bunden av planen och då också få sitt 

fulla krav återställt. I guiden har ansetts att denna fråga, vad som händer när 

gäldenären inte sköter sig, ska lösas i rekonstruktionsplanen vilket innebär att 

betydande utrymme ges för skräddarsydda lösningar i de enskilda fallen.  

Ett alternativ till att reglera gäldenärens misskötsel i planen är att man söker 

möjligheter att genomdriva planen med hjälp av andra delar av lagstiftningen. Då 

anser man att när planen är fastställd så är det ett vanligt avtal och lämnar över 

problemet till allmänna processrättsliga och kontraktsrättsliga principer.55 Risken 

med denna lösning är att det blir en kapplöpning om resurserna från borgenärernas 

sida.56 

I guiden rekommenderas också att domstolen ska kunna förvandla 

rekonstruktionen till en konkurs om rekonstruktionsplanen inte godkänns av 

borgenärerna eller om gäldenären på ett väsentligt sätt avviker från planen.57 

 

                                              
53 UNCITRAL s.236. 
54 A.a s 240. 
55 A.a s 231. 
56 A.a s 231. 
57 A.a s 237. 



36 

 

6.4 Planens innehåll 

 

I lagstiftningsguiden framhålls att lagstiftningen bör ställa upp vissa minimikrav 

på vad rekonstruktionsplanen måste innehålla. Guiden uppmärksammar de 

svårigheter som finns med att i lagstiftningen allt för noggrant reglera vilka 

åtgärder som kan eller bör vidtas under en rekonstruktion. Därför förespråkas att 

det finns en minimireglering där de regler som finns ska sikta in sig på det syfte 

och mål som rekonstruktionsplanen har i förfarandet.58 Reglerna bör således se 

olika ut i ett förfarande där rekonstruktionsplanen fastställs och har rättsgestaltande 

karaktär jämfört med i ett förfarande där planen inte fastställs. 

Enligt guidens rekommendationer är syftet med att reglera vilket innehåll som 

bör finnas i rekonstruktionsplanen så det snabbt ska visa sig vilka företag som kan 

genomföra en lyckad rekonstruktion. Till exempel kan detta ske genom krav på att 

vissa delar av gäldenärens ekonomi ska redovisas i planen. Utöver det ska 

innehållet i planen verka för att maximera värdet av boet och att det regleras vad 

som sker utifall genomförandet av rekonstruktionsplanen misslyckas samt hur 

hanteringen av en konvertering av förfarandet från rekonstruktion till konkurs ska 

gå till.59 Det reglerade innehållet i rekonstruktionsplanen bör således enligt guiden 

ha som målsättning att ta fram denna information.  

Lagstiftningsguidens rekommendationer, på grund av ovanstående, är att 

rekonstruktionsplanen som minst ska innehålla identifiering av borgenärsklasser 

och hur man ska behandla dessa, vilka villkor planen har, vilken roll gäldenären 

ska ha vid implementeringen av planen, framtida ägande av gäldenären, hur planen 

ska implementeras samt övervakning över implementeringen av planen.60 Vid 

utformningen av rekonstruktionsplanen måste också hänsyn tas till vilka 

begränsningar lagstiftningen i övrigt ger. 

                                              
58 UNCITRAL s 215. 
59 A.a s.234 
60 A.a s 235. 
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7 Avslutande analys och de lege ferenda 

 

7.1 Inledning 

 

Förslaget till ett samlat insolvensförfarande har inte i någon del genomförts. I 

väntan på en större reform på insolvensrättens område bör funderas på om mindre 

förändringar i lagstiftningen kan genomföras för att effektivisera 

rekonstruktionsförfarandet. Det är i sådana fall punktförändringar i lagstiftningen 

som kan genomföras vilka bör syfta till att minimera värdeförstöring, öka 

borgenärernas inflytande samt göra rekonstruktionsförfarandet effektivare för att 

förhindra att företag förblöder under förfarandets gång.  

Rekonstruktionsplanens funktion i ett förändrat rekonstruktionsförfarande bör, 

så som lagstiftningsguiden och insolvensutredningens betänkande anser, ha som 

syfte att ge borgenärerna större inflytande över rekonstruktionen. En möjlig åtgärd 

för att uppnå detta är att borgenärerna får den slutgiltiga rekonstruktionsplanen 

presenterad för sig i samband med ackordsförhandlingen. Ackordsförhandlingen 

bör då också ligga sist i förfarandet.  

I både dansk och finsk rätt, samt i flertalet andra rättsordningar, tillämpas 

systemet att borgenärerna först röstar om rekonstruktionsplanen och att rätten 

sedan fastställer planen. Det råder dock stor oklarhet kring vad fastställelsen 

egentligen innebär. Är det en fastställelsedom, med den rättsliga betydelse en 

sådan har, som domstolen avkunnar eller är beslutet mer likt en stadfäst förlikning 

där domstolen bekräftar ett avtal som dessutom får inverkan på tredje man?  

Analysen tar avstamp i den ovan beskrivna möjliga förändringen av 

rekonstruktionsplanens funktion. Efter det diskuteras vilka förändringar i 

lagstiftningen som idag är möjliga att genomföra för att sedan analysera vilken 

rättslig effekt, primärt ur borgenärernas synvinkel, denna förändring kan tänkas 

ha.  
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7.2 Rekonstruktionsplanens funktion 

 

Den funktion rekonstruktionsplanen idag har i det svenska förfarandet skiljer 

sig väsentligt från både Danmark, Finland och UNCITRALs lagstiftningsguides 

rekommendationer. Sverige använder rekonstruktionsplanen som ett 

arbetsdokument och som ett lagstadgat kommunikationsmedel till borgenärerna 

medan det finska saneringsprogrammet används primärt för är att ge borgenärerna 

ett faktaunderlag som är gediget nog att fatta ekonomiska beslut på. Att det finska 

saneringsprogrammet kan förfalla mot endast en borgenär påvisar att det finska 

saneringsprogrammet kan ses som flera individuella avtal mellan de olika 

borgenärerna och gäldenären. Avtalskonstruktionen uppstår dels som en effekt av 

att borgenärerna röstar om hela programmet, dels på grund av att programmet kan 

förverkas mot en eller flera borgenärer. Den danska rekonstruktionsplanen är 

relativt lik det finska saneringsprogrammet med den skillnaden att planen inte kan 

förverkas endast gentemot en borgenär utan den förverkas alltid i sin helhet mot 

alla borgenärer.  

Påtagligt för båda rättsordningar, till skillnad mot det svenska, är att 

rekonstruktionsplanen är ett underlag för borgenärernas beslut om att gå med på 

ett offentligt ackord eller andra liknande eftergifter. Deras rekonstruktionsplaner 

har mer gemensamt med vår reglering om den information som ska presenteras vi 

omröstningen till ett ackord. Den största skillnaden gentemot vårt ackord är att i 

både dansk och finsk rätt presenteras rekonstruktionsplanen och 

saneringsprogrammet i slutet av rekonstruktionsförfarandet. Det finns inga 

bestämmelser som kräver att ackordsförfarandet i Sverige ska komma sist i 

rekonstruktionen utan det kan teoretiskt vara den första åtgärden som sker i en 

företagsrekonstruktion.  

I Sverige är ackordet och övriga delar av rekonstruktionen, på ett tydligt sätt 

uppdelat. Den finansiella rekonstruktionen regleras i 3 kap FRekL och den 

organisatoriska rekonstruktionen regleras i 2 kap FRekL. Eftersom man i Danmark 

och Finland på ett tydligare sätt har sammankopplat ackordet och övriga finansiella 
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förändringar med resten av rekonstruktionen får parterna en bredare syn på hela 

förfarandet. Borgenärerna går med på en ekonomisk eftergift och gäldenären 

binder sig vid att göra vissa omstruktureringar för att verksamheten ska bli lönsam. 

Genom att båda dessa delar presenteras och behandlas i ett sammanhang och i ett 

avtal får alla berörda parter en helhetsbild av vad som i framtiden ska ske i bolaget.  

En förändring av den svenska lagstiftningen, så att en tydligare koppling mellan 

den finansiella och organisatoriska rekonstruktionen skapas, kommer ge 

rekonstruktionsplanen en helt annan funktion. Troligtvis skulle planen ha en 

liknande funktion som i Danmark och Finland men möjligheten att använda 

rekonstruktionsplanen som ett renodlat civilrättsligt avtal mellan parterna skulle 

öka. En förändring av detta slag skulle gå i linje med lagstiftningsguidens 

rekommendationer om att borgenärerna ska ha stort inflytande över 

rekonstruktionen. Om synen på rekonstruktionsplanen ändrades på så sätt att 

parterna tydligare såg det som ett avtal kommer parterna själva kunna reglera 

frågor som vilka åtgärder gäldenären ska vidta efter förfarandet, vad som ska 

hända om gäldenären inte följer planen samt ta med klausuler om till exempel vite 

eller skadestånd.  

 

 

7.3 Bättre samverkan mellan 2 kap och 3 kap FRekL? 

 

De förändringar i lagstiftningen, som i denna uppsats presenteras, har sin 

utgångspunkt i att den finansiella rekonstruktionen och den organisatoriska 

rekonstruktionen av företag på ett tydligare sätt ska samverka. Därför bör reglerna 

som idag finns i 2 kap FRekL och 3 kap FRekL samordnas på ett tydligare sätt.  

Rekonstruktionsplanen används inte som en del av underlaget vid 

ackordsomröstningen. Borgenärerna kan inte heller begära att få en uppdaterad 

version av rekonstruktören vilket leder till att det idag inte finns någon lagstadgad 

rätt för borgenärerna att vid ackordsomröstningen få reda på hur gäldenärsbolaget 
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i framtiden planeras ska bli livskraftigt. Rekonstruktören ska visserligen verka för 

att borgenärernas intressen inte åsidosätts och det är inte otroligt att de flesta 

rekonstruktörerna, på borgenärernas begäran, skulle lämna ut en uppdaterad 

version av rekonstruktionsplanen. Det är dock otillfredsställande att borgenärerna 

i lagstiftningen är utlämnade till rekonstruktörens goda vilja.  

Enligt 3 kap FRekL räcker det dessutom att borgenärerna fått uppgifter om 

gäldenärens finansiella ställning en gång, vilket första gången sker vid ansökan om 

företagsrekonstruktion. De gamla uppgifterna behöver enligt lagstiftningen inte 

revideras inför ackordsomröstningen vilket innebär att borgenärerna får förlita sig 

på uppgifter som inte är aktuella. Borgenärerna blir då tvingade att fatta stora 

ekonomiska beslut på vad som är ett minst sagt bristfälligt underlag. Dessa luckor 

i lagstiftningen är argument som starkt talar för att en lagändring måste till.  

Rekonstruktionsplanen bör därför ingå i underlaget vid ackordsomröstningen 

och borgenärerna bör kunna kräva att underlaget är uppdaterat med den senaste 

informationen om gäldenären. Både vidtagna och tilltänkta åtgärder samt 

gäldenärens nuvarande finansiella ställning tillsammans med hur den finansiella 

ställningen förväntas se ut efter ackordsuppgörelsen bör också delges 

borgenärerna. Ackordsförhandlingen borde, på grund av att denna information ska 

finnas i borgenärernas beslutsunderlag, ligga som sista åtgärd i 

rekonstruktionsförfarandet. Borgenärerna ska inte behöva tvingas ta ställning till 

att sätta ned deras fordringar för att sedan riskera se hur förfarandet fortlöper i en 

för dem negativ riktning samtidigt som hävnings- och utmätningsförbund kvarstår. 

Att ackordet ligger sist borde inte fördröja förfarandet utan endast se till att 

rekonstruktören och gäldenären, innan man ber borgenärerna om ekonomiska 

eftergifter, själva vet vad de vill uppnå i gäldenärsbolaget. Utredningen, om 

möjliga åtgärder som ska vidtas under rekonstruktionen, ska genomföras oavsett 

vart ackordsförhandlingen, rent tidsmässigt, ligger i förfarandet. Som en följd av 

att en uppdaterad rekonstruktionsplan ska presenteras vid ackordsförhandlingen 

kommer själva ackordsuppgörelsen också finnas nedtecknad däri. Det förefaller då 

rimligt att borgenärerna får rösta om hela rekonstruktionsplanen och att rätten 
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sedan fastställer densamma. Rätten måste fastställa ackordet så att de okända 

borgenärerna också binds vid ackordsuppgörelsen. När borgenärerna har godkänt 

planen med ackordet i och rätten fastställt det bör rekonstruktionen därmed vara 

avslutad.  

Om en lagförändring som ovan beskriven genomdrivs, att borgenärerna får rösta 

om planen och rätten sedan fastställer densamma, innebär det att 

rekonstruktionsplanen blir ett civilrättsligt avtal mellan gäldenären och 

borgenärerna. Rättens fastställelse av planen är då en processuell förutsättning för 

parternas bundenhet till planen. 

Dessa åtgärder skulle förhoppningsvis ge ett större förtroende för 

företagsrekonstruktionen som förfarande genom att borgenärerna får större 

inflytande och bättre möjligheter att fatta välgrundade beslut. Förhoppningsvis 

skulle också kreditgivningen på lång sikt gynnas av att de stora kreditgivarna ser 

fördelen med en företagsrekonstruktion samt att kreditförlusterna i samhället 

minskar med färre företag i konkurs.  

 

 

7.4 Rekonstruktionsplanens innehåll 

 

7.4.1 Hur bör innehållet i planen regleras 

 

Innehållet i rekonstruktionsplanen är till viss del beroende på om planen 

fastställs eller ej men i detta avsnitt utgår jag från att planen i sin helhet fastställs. 

Avseende fastställelsens innebörd se nedan.  

Innehållet i rekonstruktionsplanen bör, som UNCITRALs guide anser, variera 

beroende på vilken funktion rekonstruktionsplanen har i förfarandet. Det går inte 

att generellt säga vilka olika element en företagsrekonstruktion bör innehålla för 

att rekonstruktionen ska lyckas. Detta på grund av den stora mängd företag som 
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påbörjar förfarandet där åtgärderna dessa olika företag är i behov av varierar i hög 

utsträckning.  

Som utgångspunkt bör lagstiftningen därför inte begränsa de olika möjligheter 

som finns att rekonstruera företag på. Att som i Danmark ha ett krav på att 

rekonstruktionen ska resultera i en av två lagstadgade åtgärder är därför inte 

önskvärt. Utformningen av den danska lagstiftningen gällande detta beror troligen 

dels på att företagen som påbörjar förfarandet måste vara insolventa, dels på att det 

danska förfarandet är irreversibelt. I ett irreversibelt förfarande är det olämpligt att 

rekonstruktionen inte resulterar i någon åtgärd varför kraven i den danska 

lagstiftningen är motiverad. Att göra förfarandet irreversibelt i Sverige är inte 

aktuellt varför det inte är varken nödvändigt eller önskvärt att så hårt reglera 

innehållet i rekonstruktionsplanen. Det finns dessutom en stor risk att en 

lagstiftning med krav på visst innehåll i rekonstruktionen snabbt blir föråldrad. Det 

utvecklas exempelvis nya finansiella produkter hela tiden vilka vissa, i framtiden, 

säkerligen kommer kunna användas för att genomföra en lyckad rekonstruktion. 

Lagstiftningsguiden rekommenderar att det ska finnas en minimireglering kring 

informationen som rekonstruktionsplanen ska presentera. Om 

rekonstruktionsplanen i svensk rätt kommer användas som underlag till 

ackordsomröstningen så bör definitivt en minimireglering av dess innehåll finnas. 

Syftet med att redovisa viss fakta i rekonstruktionsplanen bör vara, som 

UNCITRALs guide förespråkar, att borgenärerna ska få information så de kan ta 

välgrundade beslut rörande till exempel ackord. Dessutom måste borgenärerna, 

domstolen och gäldenären snabbt ska kunna få en klar bild över företagets situation 

så de kan se om en rekonstruktion är möjlig.  

I det finska saneringsförfarandet har lagstiftaren valt att inte reglera vilka 

potentiella åtgärder som kan vidtas under rekonstruktionen. De åtgärder som 

faktiskt vidtas ska däremot redovisas i saneringsprogrammet så att borgenärerna 

får reda på dessa. Jag tror att en liknande reglering, om informationen i 

rekonstruktionsplanen, är önskvärd i Sverige. Den finska regleringen påvisar 

möjligheten som finns att ha en tydlig och noggrann reglering av vad 
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rekonstruktionsplanen ska innehålla utan att för den skull, som i Danmark, 

begränsa möjliga åtgärder i rekonstruktionen. Den svenska lagstiftaren var, vid 

införandet av lagen om företagsrekonstruktion, orolig för att en reglering av 

innehållet i rekonstruktionsplanen skulle innebära en begränsning av åtgärder som 

kan vidtas inom ramen för förfarandet. Om kraven på innehållet i 

rekonstruktionsplanen siktar in sig på att man ska redovisa de åtgärder som vidtas 

samt att ett antal basfakta ska redovisas, istället för att ställa krav på att vissa 

åtgärder ska vidtas, då är den svenska lagstiftarens oro ogrundad.  

 

 

7.4.2 Möjlighet att använda nya klausuler i rekonstruktionsplanen 

 

Om funktionen av rekonstruktionsplanen ändras på så sätt som föreslagits i 

denna uppsats kommer gäldenärens och borgenärernas möjlighet att förfoga över 

innehållet i rekonstruktionsplanen förbättras. Relationen mellan borgenärerna och 

gäldenären ändras på så sätt att borgenärerna inte längre endast tvingas välja 

mellan att gå med på ett ackord eller att försätta gäldenären i konkurs utan de 

kommer ha möjlighet att på andra sätt få inflytande över gäldenären. 

Rekonstruktionsplanen kommer då vara ett avtal mellan parterna vilket ger dem 

möjlighet att använda alla de avtalsrättsliga skrivelser som kommersiella avtal kan 

tänkas innehålla. Det finns då möjlighet att, i rekonstruktionsplanen, ta in klausuler 

som idag inte är möjliga. Till exempel kan man i planen ha hävningsklausuler som 

gör att borgenärerna inte endast har rätt att häva avtalet när gäldenären begår 

väsentligt kontraktsbrott utan det kan stadgas en tidigare hävningspunkt. 

Ytterligare möjligheter som infinner sig är att borgenärerna kan sanktionera 

gäldenärens åtaganden med vitesklausuler eller skadeståndsklausuler.  

På detta sätt skulle borgenärerna få fler möjligheter att utöva påtryckning på 

gäldenären. Gäldenären å sin sida skulle få större incitament att genomföra 

planerade åtgärder om han har ett hot om vite eller skadestånd över sig och 

borgenärerna kan känna sig tryggare när de går med på ackordet. Även 
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incitamenten för gäldenären och rekonstruktören att genomföra en rekonstruktion 

av ett bolag som egentligen är olämpligt att rekonstruera minskar. En för 

optimistisk rekonstruktionsplan riskerar ju då att öka skuldbördan för gäldenären 

om skadestånd eller vite utfaller till borgenärerna.  

Något som kan bli problematiskt med vites- och skadeståndsklausuler är hur 

redovisningen rörande gäldenärens skulder ska ske. Ett ackord framförhandlas dels 

för att gäldenären ska kunna klara av de löpande betalningarna av förfallna skulder, 

dels för att få en bättre balansräkning. Den senare effekten av ackordet kan förfelas 

beroende på vid vilken tidpunkt de eventuella skulder som uppkommer på grund 

av vitesklausulerna ska upptas i bolagets redovisning. Möjligtvis är vites- och 

skadeståndsklausulerna ändå så pass låga i relation till avskrivningarna att det inte 

spelar någon större roll att de redovisas direkt. En ytterligare risk med 

vitesklausuler i rekonstruktionsplanen är att det blir inlåsningseffekter som på lång 

sikt skadar gäldenären. Om gäldenären, enligt rekonstruktionsplanen, ska 

genomföra en överlåtelse av en verksamhetsgren vid hot om vite och senare inser 

att denna verksamhetsgren egentligen kan bli väldigt lönsam då vore det olämpligt 

om gäldenären ändå var tvungen att överlåta denna.  

Så som UNCITRALs guide rekommenderar måste det i så fall finnas ett 

effektivt sätt att göra ändringar och tillägg i den fastställa rekonstruktionsplanen. 

Sådana system finns i Danmark och Finland men ur ett kostnads- och 

tidsperspektiv är det såklart smidigare med de möjligheter gäldenären har i Sverige 

idag att förändra inriktningen på rekonstruktionen utan borgenärernas eller rättens 

inblandning.  

Andra åtgärder som är tänkbara att borgenärerna kan införliva i 

rekonstruktionsplanen är en variant på ”debt for equity”-swaps. Borgenärerna 

acceptera ackordet mot att gäldenären åtar sig att överföra en viss procent av 

aktierna till borgenärerna. Som kommer påvisas senare i uppsatsen kommer 

borgenärerna dessutom kunna verkställa en sådan åtgärd med hjälp av 

kronofogdemyndigheten om gäldenären vägrar. Samma sak gäller åtgärder som 

kräver nyemission av aktier eller förändring av ledarskap i bolaget.  
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7.5 Civilrättsliga verkningar av rekonstruktionsplanen 

 

Om borgenärerna röstar om rekonstruktionsplanen kommer det få till effekt att 

deras makt över rekonstruktionen som helhet ökar. Det innebär också att en 

rekonstruktionsplan som borgenärerna godkänt och som rätten fastställt är 

civilrättsligt bindande för åtminstone gäldenären och de borgenärer som deltagit 

vid omröstningen. Att den är civilrättsligt bindande bör innebära att vanliga 

kontraktsrättsliga regler kan appliceras på tvister som uppstår rörande 

rekonstruktionsplanen.  

Frågor som i detta skede uppstår är hur binds parterna av planen, vilka binds 

samt vilka sanktioner kan bli aktuella att använda mot en part som väsentligt bryter 

mot planen? Hur parterna binds av planen samt vilka parter som binds är nära 

sammanlänkade. Om borgenärerna endast röstade om planen, utan att den 

fastställdes, skulle ingen möjlighet finnas till att binda de okända borgenärerna. 

Eftersom den funktionen är central vad gäller de flesta rekonstruktionsförfaranden 

bör således rätten fastställa rekonstruktionsplanen. Fastställelsen kommer då bli en 

processuell förutsättning för att rekonstruktionsplanen blir bindande för parterna 

och därmed likställas med ett avtalsslut.  

På kontraktsmässig grund kommer borgenärerna, i situationen då gäldenären 

inte genomför de planerade åtgärderna enligt planen, kunna vida de åtgärder som 

följer av normalt avtalsbrott. Således kan borgenärerna, enligt påföljdsläran vid 

väsentligt kontraktsbrott, kräva fullgörande av naturaprestationer, innehålla sin 

egen prestation, häva avtalet eller kräva skadestånd.61 Enligt allmänna 

kontraktsrättsliga principer är hävning endast aktuellt vid väsentligt kontraktsbrott 

men det finns inget som hindrar att parterna i rekonstruktionsplanen själva skriver 

in en hävningsklausul som gör det enklare för borgenärerna att häva 

rekonstruktionsplanen. Om en borgenär häver avtalet och inte kräver skadestånd 

                                              
61 Hellner s. 147. 
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är det en åtgärd som brukar benämnas som ett ”fullständigt tillbakaträdande från 

avtalet”.62 

Svårigheter kan dock uppstå rörande vad det är som ska hävas och mellan vilka 

parter. Ska en borgenär, så som i Finland, kunna häva endast den del av 

rekonstruktionsplanen som berör honom eller ska hävningen ske som i Danmark 

där det endast är hela rekonstruktionsplanen som kan förverkas. Om lagstiftningen 

ser ut som i Finland kommer en borgenärs hävning av planen såklart påverka 

övriga borgenärer samt rekonstruktionen i sin helhet. Lagstiftningsguiden 

rekommenderar att hävningsklausuler ska finnas med i rekonstruktionsplanen och 

att frågor liknande dessa också ska regleras däri. Problematiskt blir också hur det 

offentliga ackordet vid en hävning ska hanteras. Eftersom rätten fastställer 

ackordet och gör det bindande mot okända borgenärer vore det inkonsekvent om 

en borgenär kan förverka hela rekonstruktionsplanen inklusive ackordet utan 

domstolsbeslut.  

Avseende de kontraktuella möjligheter som finns för borgenärerna är det 

egentligen endast krav på fullgörelse i natura samt en strängare hävningsklausul 

som kan användas praktiskt. I rekonstruktionsplanen kommer borgenärerna typiskt 

sett inte ha någon prestation att innehålla och att begära skadestånd från en 

gäldenär som har problem med likviditeten är inte en effektiv åtgärd. 

Lagstiftningsguiden tar upp grunden till denna problematik vilken är att om 

lagstiftningen inte tydligt reglerar dessa frågor, hur hävning av planen ska ske, mot 

vilka planen är bindande och andra dylika frågor så blir det upp till allmänna 

kontraktsrättsliga och processrättsliga principer som får styra. Risken är att många 

komplicerade tvister uppstår om frågorna lämnas oreglerade.  

 

 

                                              
62 Hellner s. 149. 
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7.6 Exekutionsrättsliga verkningar av rekonstruktionsplanen 

 

Begreppet exekutionstitel avser en skriftlig handling vilken enligt lag kan läggas 

till grund för verkställighet. Enligt 3:1 p.1 UB är en domstolsdom en 

exekutionstitel men det inte alla domar som får verkställighet. Det är endast de 

domar vilka kan betraktas som fullgörelsedomar som blir verkställbara enligt 3:1 

p.1 UB.63 En fullgörelsedom är utfallet från ”en talan om åläggande för svaranden 

att fullgöra något” enligt 13:1 RB. För att få föra en sådan talan krävs det som 

huvudregel att tiden för fullgörelse inträtt. En verkställbar exekutionstitel ger 

kronofogdemyndigheten möjlighet vidta exekutiva åtgärder mot svaranden.  

En exekutionstitel måste alltså ålägga svaranden en förpliktelse för att vara 

verkställbar. Förpliktelsen som åläggs svaranden kan både vara positiv, till 

exempel ålägga en betalningsskyldighet, eller negativ, till exempel ålägga 

svaranden att underlåta att göra något.64 I NJA 1991 s. 363 uttalade HD att en 

domstolsdom endast är verkställbar om betalningsskyldigheten kommer till ett 

klart uttryck. För att avgöra huruvida en dom kan likställas med fullgörelsedom 

eller ej ansåg HD att man måste se till vad domslutet egentligen innebär. Även en 

fastställelsedom kan därför, beroende på hur yrkandena och domslutet formulerats, 

vara att anse som en exekutionstitel. Om domstolen fastställer 

skadeståndsskyldighet för svaranden bör detta, i linje med NJA 1991 s 363, också 

innebära ett åläggande att betala beloppet så att käranden slipper processa två 

gånger.65 Det måste också i domen klart framgå mot vem verkställigheten ska ske. 

Om det är ett bolag som förpliktigas kan exekutiva åtgärder inte vidtas mot 

ägarna.66 

                                              
63 Ekelöf Häfte 3 s. 176. 
64 Walin m fl s. 70. 
65 Gregow s. 71.  
66 Heuman, s.123. 
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Om en fullgörelsedom över hela rekonstruktionsplanen skulle utverkas skulle 

det dock inte innebära att alla delar av rekonstruktionsplanen i realiteten blir 

verkställbara. Detta på grund av de begränsningar som utsökningsbalken uppställer 

när kronofogdemyndighet ska vidta tvångsåtgärder mot någon part. Myndigheten 

kan driva in rena penningskulder med hjälp av utmätning och exekutiv försäljning 

men överenskommelser av annat slag, rena naturaprestationer som gäldenären 

åtagit sig, har myndigheten svårare att angripa. Kronofogden ges dock möjligheten 

enligt 16:12 UB att kräva fullgörelse för naturaförpliktelser om en sådan begäran 

har inlämnats till myndigheten. Myndigheten ska då genomföra behövlig åtgärd 

för att få prestationen genomförd eller överlämna åt sökanden att efter 

myndighetens anvisning utföra åtgärden. Enligt hänvisning till 16:6 § UB kan detta 

exempelvis innebära hämtning av egendom som ska överlämnas till sökanden. 

Kronofogden kan också enligt 2:15 UB ålägga svaranden att fullgöra sin prestation 

vid hot om vite. Enligt lagkommentaren kan vitesföreläggande, när det är fråga om 

juridiska personer, både åläggas svaranden som företrädare för denna.67 

Åtgärder vilka man kan tänka sig kan finnas i en rekonstruktionsplan, som 

gäldenären ska vidta efter förfarandet, är exempelvis att gäldenären ska betala 

ackordslikviden, han ska göra en nyemission, överlämna aktiebrev till borgenärer 

och avsluta vissa avtalsförhållanden med tredje man. När rätten fastställer 

rekonstruktionsplanen är kravet att gäldenären ska betala ackordslikviden är en 

självklar betalningsskyldighet där det är naturligt att anse att fastställelsen av 

skyldigheten också ålägger gäldenären att betala. Avseende ackordet är 

fastställelsen därför också en fullgörelsedom som kan ligga till grund för exekutiva 

åtgärder på så sätt som HD resonerade i NJA 1991 s 363.  

Vad gäller utfästelser i planen om att gäldenären ska genomföra vissa 

naturaprestationer blir bedömningen svårare. Som huvudregel är en fastställedom 

inte exigibel, det är bara fullgörelsedomar som är exigibla. Enligt 

rättegångsbalkens regler krävs det att förfallotiden för prestationen har passerat för 

                                              
67 Walin m fl s 629.  
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att en part ska kunna utkräva en fullgörelsedom. Att tolka in i ovan nämnda rättsfall 

att även naturaprestationer, vilka blivit fastställda, kan vara så klara förpliktelser 

att de direkt kan ligga till grund för exekutiva åtgärder, anser jag, är att tolka 

rättsfallet för extensivt. Borgenärerna måste således i ett första skede utkräva en 

fullgörelsedom mot gäldenären över de åtgärder i rekonstruktionsplanen som han 

inte vill genomföra innan de kan begära fullgörelse hos kronofogden. Efter 

borgenärerna har gjort detta kommer myndigheten exempelvis kunna begära att 

styrelseledamöterna i gäldenärsbolaget ska fullgöra nyemissionen vid hot om vite. 

De kommer också kunna åka och hämta aktiebreven och överlämna till de 

borgenärerna vilka skulle få dessa. På detta sätt kan en fastställd 

rekonstruktionsplan, som ett avtal, ge större inflytande till borgenärerna och de 

skulle med indirekt tvång kunna genomföra de operationella förändringar i 

gäldenärsbolaget som nedtecknats i rekonstruktionsplanen.  

 

 

7.7 Vad får fastställelsen för rättslig effekt? 

 

7.7.1 Fastställelsedomens rättskraft 

 

I 13:2 rättegångsbalken (RB) regleras när en fastställelsetalan får föras. 

Paragrafen stadgar att för att en part ska få ett rättsförhållande fastställt måste 

förhållandet som huvudregel vara ovisst. Undantagsvis kan ett visst 

rättsförhållande fastställas trots att det inte är ovisst om det i lag är stadgat att 

fastställelse ska ske, 13:2 st 3 RB. Det krävs således att det i lagstiftningen står att 

rekonstruktionsplanen ska fastställas för att detta ska kunna ske.  

När en dom avkunnas inträder olika rättsföljder. Den rättsföljd som följer med 

alla domar är dess rättskraft, enligt 17:11 st 1 RB. Rättskraften är domens rättsliga 

betydelse och ger direktiv till parterna och till domstolar vilka förpliktelser 
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parterna har gentemot varandra.68 Rättskraften innebär att samma sak som redan 

avgjorts av domstolen inte kan prövas en gång till på grund av res judicata, 17:11 

st 3 RB. Rättskraften påverkar således parternas rättsliga relation efter domen och 

den blir relevant i stället för de civilrättsliga fakta, till vilken den refererar.69 Om 

en gäldenär till exempel inte har lyckats styrka sin betalningsinvändning i en 

process och såldes förlorat målet bestäms rättsläget mellan parterna av domen. 

Domen innebär då att den betalning som svaranden gjort men inte lyckats styrka i 

processen har förlorat sin juridiska betydelse. Efter domen, som fastställer 

betalningsskyldighet för svaranden, är det endast den som är juridiskt relevant.70 

En fastställelsedom bestämmer endast hur rättsförhållandet mellan parterna ser 

ut och är som huvudregel inte verkställbar.71 

 

 

7.7.2 Det fastställda offentliga ackordets rättskraft 

 

Det offentliga ackordet har begränsad rättskraft efter dess fastställelse. 

Innebörden av fastställelsen regleras i 3:8 FRekL som stadgar att alla borgenärer, 

kända som okända, vilka hade rätt att delta i ackordsförhandlingen enligt 3:3 

FRekL är bundna av det offentliga ackordet. Ackordet innebär att borgenärernas 

fordringar inte längre kan göras gällande till det ursprungliga fordringsbeloppet 

utan endast upp till den ackordsdivident som beslutats om. De okända 

borgenärerna har rätt att få betalat för sin fordran men enbart i enlighet med 

ackordets minskade belopp.72 

Efter att ett offentligt ackord har fastställts kan det vid vissa situationer 

förverkas. Innebörden av ett förverkande enligt 3:27 FRekL är att den eftergift som 

                                              
68 Ekelöf Häfte 3 s. 175. 
69 A.a s. 176 och Olivekrona s. 148,175 och 214. 
70 Ekelöf Häfte 3 s. 180. 
71 Heuman, s.122.  
72 Hellners, Mellqvist s. 191. 
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borgenärerna har gjort förfaller. Det innebär att fastställelsen av ackordet tar sikte 

på eftergiften som borgenärerna gör eftersom det är eftergiften som förverkas. Det 

är alltså förändringen i betalningsskyldigheten som fastställelsen tar sikte på.73 

Grundfordringen tillsammans med alla omständigheter som berör den består och 

bör kunna tvistas om i domstol upp till hela beloppet trots ackordet.  

Om en gäldenär som har fått ett offentligt ackord senare går i konkurs kommer 

borgenärerna enligt 5:14 KL få anmäla hela sin ursprungliga fordran i konkursen 

vilket också påvisar att det är den eftergift borgenärerna gjort i ackordet som 

fastställs. De kan dock i utdelningsförslaget inte uppbära mer än ackordsbeloppet.  

I ackordsförfarandet finns det dessutom en möjlighet för borgenärerna, 

gäldenären eller rekonstruktören att göra anmärkningar mot anmälda fordringar 

enligt 3:16 FRekL. Rätten ska i sådana fall försöka förlika parterna och genomföra 

en förhandling i hopp om att lösa den tvistiga fordringen. Om dessa åtgärder inte 

fungerar, och fordringen är avgörande för omröstningen om ackordet, måste rätten, 

enligt 3:24 FRekL, pröva de tvistiga fordringarna innan omröstning om ackordet 

kan ske. Om alla i förfarandet avstår från att göra en anmärkning mot en, för 

ackordet avgörande, fordran som rätten skulle varit tvungen att pröva innebär det 

att de grunder som kunnat åberopas vid anmärkningen har prekluderats? Enligt 

allmänna processrättsliga principer prekluderas grunder vilka kunnat åberopas till 

stöd för yrkande i en process. Det kanske innebär att fastsällelsen av det offentliga 

ackordet, för vissa särskilt avgörande fordringar, får större rättskraft på så sätt att 

om en anmärkning inte görs leder det till att fordran inte kommer kunna tvistas om 

i domstol vid ett senare tillfälle. 

Vilken rättskraft ett fastställt offentligt ackord har är således inte helt lätt att 

fastslå. Genom läsning av förverkandereglerna och hanteringen av ackordet i 

konkurs verkar det som att ackordet inte är tänkt att få en fullständig rättskraft över 

fordringarna utan det är bara eftergiften som fastställs. Men reglerna kring 

                                              
73 Prop 1995/96 s.215. 
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anmärkning samt allmänna processrättsliga principer påvisar att det för vissa 

fordringar får full rättskraft om en anmärkning inte görs mot dem.  

 

 

7.7.3 Den fastställda rekonstruktionsplanens rättskraft 

 

Huvudregeln avseende vad en fastställelsetalan ska sikta på är att fastställelse 

ska ske av ett rättsförhållande som är ovisst och att ovissheten är till förfång för 

någon part, 13:2 RB. När en rekonstruktionsplan fastställs är rättsförhållandet 

mellan parterna inte ovisst eftersom de precis innan fastställelsen har förhandlat 

fram planen och dess innehåll. Det kanske inte är lämpligt att anse att en fastställd 

rekonstruktionsplan faktisk är en fastställelsedom i processrättens betydelse utan 

snarare är att likställas med en stadfäst förlikning.  

I den finska lagen gällande fastställelsens rättsverkan fastslås att hela 

saneringsprogrammet är rättsgestaltande. När man läser motiven säger dock dessa 

emot lagtexten när de där skriver att det endast är saneringsskulder som berörs av 

stadgandet. En tolkning som kan göras är att förutom saneringsskulder, som då är 

rättsgestaltande om de upptas i planen, kan de civilrättsliga avtal som tas upp i 

planen träffas av rättskraften. I så fall har Finland ett system liknande det som i 

denna uppsats föreslås med den skillnad att Sverige inte bör ha full rättskraft för 

skulderna på samma sätt som i Finland eftersom det riskerar att öka processviljan 

hos parterna och således dra ut på rekonstruktionen under för lång tid.  

Om rekonstruktionsplanen fastställs, och den vanliga innebörden av en 

fastställelsedoms rättskraft tillämpas på fordringarna, får fastställelsen 

långtgående effekter över parternas juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot 

varandra. En fastställd rekonstruktionsplan är i sådana fall en giltig grund för de 

krav och motkrav finns nedtecknad i den. Det skulle innebära att 

rekonstruktionsplanen är det juridiskt relevanta dokumentet istället för de 

grundavtal och prestationer som tidigare varit relevanta för parterna. Om till 
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exempel fordringar och säkerhetsrätter upptas i rekonstruktionsplanen kommer 

grunden för dessas uppkomst inte kunna tvistas om i domstol efter fastställelsen.74 

Om lagstiftningen inte begränsar fastställelsens rättskraft kommer innehållet i 

planen behöva utarbetas med betydande noggrannhet. Dessutom måste eventuella 

tvister rörande fordringar och dylikt lösas innan de kan upptas i 

rekonstruktionsplanen. En sådan ordning riskerar att förhala 

rekonstruktionsförfarandet avsevärt vilket skulle gå emot både 

lagstiftningsguidens rekommendationer, och den svenska lagstiftarens 

ställningstagande, om att förfarandet måste vara snabbt och effektivt. Det vore inte 

ändamålsenligt att genomföra reformer som ytterligare gör rekonstruktionen till en 

svårare och långsammare process vilket leder till större risk att företaget hinner 

förblöda. Förfarandet skulle troligen bli mindre attraktivt för företagen och 

borgenärerna skulle ytterligare förlora förtroende för det om färre företag lyckas 

genomföra en bra rekonstruktion.  

Det alternativ som finns är att fastställelsen av rekonstruktionsplanen ges en 

begränsad rättskraft på sätt att fastställelsen inte resulterar i en fullständig reglering 

av de rättsförhållanden som tas upp. En sådan lösning har valts av Finland där 

parterna kan tvista om grunden till nedtecknade saneringsskulder, trots att de är 

rättsgestaltande, efter saneringsprogrammet har fastställts. Den danska 

lagstiftningen har också begränsat rättskraften av rekonstruktionsplanen så att 

endast ackordet och verksamhetsöverlåtelsen är rättsgestaltande och resten av de 

nedtecknade åtgärderna inte är det.  

Trots att fastställelsen sker av hela rekonstruktionsplanen i dessa länder blir den 

reella rättsliga effekten på intet sätt annorlunda än den rättsliga effekt som 

fastställelsen av det offentliga ackordet har. Den skillnad som föreligger är att i 

Danmark och Finland kan ackordet, som en del av rekonstruktionsplanen, 

förverkas om gäldenären inte genomför övriga delar av rekonstruktionsplanen. 

Borgenärerna är, på samma sätt som insolvensutredningens betänkande fastslog, 

                                              
74 Ekelöf Häfte 3 s. 192-193. 
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lämnad till att förverka rekonstruktionsplanen för att få påtryckningsmedel mot 

gäldenären.75 Man skulle kanske kunna hävda att gäldenären får en större känsla 

av bundenhet om rekonstruktionsplanen fastställs vilket i sin tur gör honom 

lojalare till planens genomförande men det är en effekt vilken är svår att mäta och 

kontrollera.  

Således är en fastställd rekonstruktionsplan, som en del av 

rekonstruktionsförfarandet, inte en reform som påverkar borgenärernas ställning 

gentemot gäldenären i så hög utsträckning. Däremot kanske en 

rekonstruktionsplan som borgenärerna röstat om samt som blivit fastställd, i sin 

egenskap som ett civilrättsligt avtal, bli ett medel som borgenärerna kan använda 

för att få större inflytande. I sådana fall är borgenärerna och gäldenären, tvärtemot 

lagstiftningsguidens rekommendationer, utlämnade till att använda vanliga 

kontraktsrättsliga och processrättsliga principer vid hanteringen av 

rekonstruktionsplanen och kring de tvister som eventuellt uppstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
75 SOU 2010:2 del 1 s 362. 
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8 Slutsats 

 

Rekonstruktionsplanen kan, i ett framtida rekonstruktionsförfarande, få en 

annan funktion än den har idag. Genom lagändringar kan planen dels användas 

som ett gediget beslutsunderlag för borgenärerna när de röstar om ackordet, dels 

få verkan som ett civilrättsligt avtal mellan borgenärer och gäldenären. Dessa 

funktioner kan uppnås genom att reglerna som berör rekonstruktionsplanen och 

dess innehåll, i andra kapitlet rekonstruktionslagen, inkorporeras i det tredje 

kapitlet rekonstruktionslagen, vilka berör det offentliga ackordet. 

Rekonstruktionsplanen ska då presenteras i sin helhet vid sammanträdet där frågan 

om ackordet avhandlas. Ackordsförhandlingen bör dessutom vara det sista som 

sker i rekonstruktionen och således vara det som avslutar förfarandet. 

Genom samverkan av bestämmelserna om rekonstruktionsplanen och ackordet 

kommer borgenärerna rösta om hela rekonstruktionsplanen och rätten kommer 

fastställa densamma. Fastställelsen i sig får inte så stora rättsliga effekter förutom 

att det binder de okända borgenärerna. Däremot får det faktum att borgenärerna 

röstar om planen till resultat att rekonstruktionsplanen blir civilrättsligt bindande 

och att borgenärerna då har betydande möjligheter att, utan gäldenärens vilja, 

genomdriva åtgärderna som finns nedtecknade i planen. Eftersom hela 

rekonstruktionsplanen fastställs bör dock lagstiftaren reglera planens rättskraft på 

sätt att den inte har den fulla rättskraften en fastställelsedom vanligtvis har. En 

begränsad rättskraft är nödvändig för att förhindra att alla tvistiga fordringar måste 

lösas innan rekonstruktionen avslutas. Annars riskerar många företag förblöda 

under rekonstruktionsförfarandet.  

Utöver detta påverkar den ändrade funktionen av rekonstruktionsplanen vilket 

innehåll som kan finnas med i densamma. Förutom det rena faktaunderlag om 

gäldenärens ekonomiska situation kommer planen vara ett kontrakt vilket parterna 

har fullt förfogande över. Eftersom borgenärerna måste godkänna planen i samma 

sammanhang som ackordet framförhandlas finns det egentligen inga hinder mot 

att borgenärerna genom till exempel vites- eller skadeståndsklausuler eller 
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hävningsklausuler tillskansar sig en större trygghet i avtalet. Båda parter har i detta 

läge makt att förhandla fram en rekonstruktionsplan med åtgärder som ska vidtas 

efter rekonstruktionen som gynnar både gäldenärerna och borgenärerna. 

Genom dessa förändringar tror jag att fler företagsrekonstruktioner i framtiden 

kan betecknas som lyckade rekonstruktioner. Att både gäldenären och 

borgenärerna tar del i både den organisatoriska- och finansiella rekonstruktionen 

av företaget tror jag ökar förtroendet för förfarandet hos de stora kreditgivarna. Det 

i sin tur kan innebära en bättre kreditmarknad där det blir färre och mindre 

kreditförluster på grund av färre företag i konkurs.  
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