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Med minskande marginaler, utmaningen att inkorporera e-handel i sin
verksamhet och så vidare är det verkligen inte otänkbart att fler aktörer
kommer att gå i konkurs eller rekonstrueras under de närmaste åren, säger
Martin Lindgren och Fredrik Kolterjahn på JLL.
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Hög riskaptit kräver
att marknaden korrigeras

S

ommaren var för många av oss
som jobbar med företag som har
problem en av de lugnaste på många
år. Visserligen pågår det några större
rekonstruktioner i landet. Stampen,
Indiska, JC och nu senast Componenta.
Några riktigt stora konkurser har det
dock inte varit i år. På årsbasis har
konkurserna per den sista augusti gått
ned med åtta procent. I Stockholm har
dock faktiskt konkurserna ökat med en
procent sedan föregående år. Räntorna
är historiskt låga och det går fortsatt
bra för Sverige.
Detaljhandelns hot och möjligheter
redogörs det för i detta nummer.
Där framgår att konsumtionsfesten i
Sverige under de senaste åren har varit
lånedriven och inte lönedriven. Detta
har lett till nyetablering av köpcenter
och att rekordmånga internationella
butikskedjor etablerat sig i Sverige
under de senaste åren. Går räntan
upp, minskar konsumtionsutrymmet
och det kommer bli tufft för många
butikskedjor. Även amorteringskravet
påverkar konsumtionsutrymmet och
effekterna av detta har vi ännu inte
riktigt sett. Indiska och JC är exempel
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på butikskedjor som fått problem i takt
med att konkurrensen ökar.
Stampen har sin egen historia
men helt klart är att papperstidningen snart kan jämföras med cd-skivan.
Mediahus som inte klarat den digitala omställningen har mycket svårt att
hävda sig. Tryckerimomsen gjorde att
många tryckerier kunde leva några år
till genom konstgjord andning. Sörmlands Grafiska som gick i konkurs i början av året var ett sådant exempel.
En god konjunktur med extremt
låga räntor innebär att riskaptiten i
jakten på avkastning ökar. Fallet blir
nog sannolikt större om en korrigering
i marknaden inte kommer väldigt snart.
Allmänhetens
intresse
för
obeståndsfrågor i den ekonomi vi nu
befinner oss är av förklarliga skäl i
det närmaste obefintlig. Det är därför
roligt att nya initiativ, vid sidan av
Ackordscentralens aktiviteter, faktiskt
tas att bevaka detta spännande ämne.
Insolvensrättslig tidskrift som nämns i
detta nummer är ett sådant initiativ.

MIKAEL KUBU
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Ackordscentralen har sedan
1857 återskapat värden i företag
med ekonomiska problem och
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Idag intar vi
en ledande position inom vårt
verksamhetsområde.
Verksamheten bedrivs från våra
kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Borås, Umeå, Lund
och Kristianstad.
Vår ägare är den oberoende
Stiftelsen Ackordscentralen.

Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Telefon 08-670 44 00
Fax 08-670 44 99
E-post info@ackordscentralen.se
www.ackordscentralen.se
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Hotet mot
detaljhandeln

E-handeln tar nu allt större marknadsandelar av den traditionella handeln. Än så länge står inte e-handeln
för mer än 7 procent av den totala detaljhandeln, men den växer snabbt. Marknadsandelen har vuxit med
närmare 20 procent om året de senaste tre åren. Det är dock inte e-handeln som utgör det största hotet
mot detaljhandeln idag.
GUNNAR LJUNGGREN

2012 gjordes det en stor studie om
e-handelns utveckling. Bakom studien stod HUI Research, tidigare
Handelns Utredningsinstitut, och GS1
Sweden. Fredrik Kolterjahn, numera
Head of Research på konsultföretaget
JLL, var en av dem som tog fram studien i vilken man kom fram till att det
fanns tre scenarier. I det första scenariot skulle e-handeln växa försiktigt, i
det andra räknade man med en stark

utveckling och i det tredje med en
extrem utveckling. Under de tre år
som gått har det visat sig att prognoserna pekar åt det starkare hållet.
E-handeln plockar
marknadsandelar
”Det ser ut som om utvecklingen
ligger mellan en stark och en extremt
stark marknadstillväxt för e-handeln.
Skillnaden nu jämfört med tidigare

är att vi ser en organisk tillväxt där
e-handeln tar marknadsandelar av den
traditionella detaljhandeln. Tidigare
hade ju inte alla ett effektivt bredband
hemma och detaljhandeln hade ännu
inte byggt upp e-handelsförsäljningen”, säger Fredrik Kolterjahn.
Men hotet från e-handeln kommer
inte slå mot den traditionella handeln.
I USA finns det hela shopping malls
som slagit igen portarna eftersom
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”Martin Lindgren, Head of Corporate Solutions, och Fredrik Kolterjahn, Head of Research,
på JLL är inte oroliga för att köpcentrum i Sverige går i konkurs.”

kunderna inte kom. Det finns också
de som ser paralleller till att det kan
hända i Sverige, men det håller inte
Martin Lindgren med om. ”Vi oroar oss
inte för att köpcentrum i Sverige går i
konkurs”, säger Martin Lindgren som
är Head of Corporate Solutions på JLL.
Fredrik och Martin menar att utvecklingen i USA beror på en snabb tillväxt
av nya shopping malls som lett till en
överetablering. Det var inte e-handeln
som tog över i USA utan ett antal faktorer vid sidan av som påverkade.
”I Sverige har det tillkommit nya köpcentrum, men det har mest varit fråga
om en utveckling av redan befintliga
köpcentrum. Det finns väldigt få exempel på köpcentrum som gått i konkurs
i Sverige”, säger Fredrik Kolterjahn.
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Anpassning av såväl e-handel
som traditionell handel
Den traditionella handeln håller på att
anpassa sig till det som händer inom
e-handeln. Men e-handeln håller
också på att anpassa sig till villkoren i
den fysiska handeln. Det finns en hel
del exempel på e-handelsföretag som
startat fysiska butiker och det finns
exempel på fysiska butiker som erbjuder e-handelsalternativ, dels på
nätet men också i butikerna. Med
click n’ collect handlar man hemma
på nätet och sen hämtar man bara
varan i butik. ”Effekten av e-handeln
är att den fysiska handeln tvingats
att förändra sig och anpassa sig till
e-handeln”, säger Martin Lindgren.
Men den förändringsprocessen leder

till nya problem. De flesta butiker
betalar hyra baserat på omsättningen
i butiken. Men om kunderna kan
gå in i butiken och beställa varor
över nätet så påverkar inte det omsättningen och således inte heller
hyran. ”Det är ett problem för fastighetsägarna som måste vara mer
flexibla när de skriver kontrakt”,
säger Martin Lindgren.
Fler konkurser eller rekonstruktioner ett tänkbart scenario
E-handeln förändrar sättet att distribuera varor till kunden. Det gäller att
lyckas både på nätet och i den fysiska
handeln. En del kedjor har verkligen
problem. Och Fredrik håller det inte
för osannolikt att fler detaljhandels-
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”Med minskande marginaler, utmaningen att inkorporera
e-handel i sin verksamhet och så vidare är det verkligen inte
otänkbart att fler aktörer kommer att gå i konkurs eller
rekonstrueras under de närmaste åren”.
Detaljhandelns omsättningstillväxt 1991-2016*
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företag drabbas av det som drabbat
JC och Indiska. De har än så länge
klarat sig från konkurs men är under
rekonstruktion. Men det kan komma
konkurser. ”Med minskande marginaler, utmaningen att inkorporera
e-handel i sin verksamhet och så
vidare är det verkligen inte otänkbart att fler aktörer kommer att gå i
konkurs eller rekonstrueras under de
närmaste åren”, säger Fredrik.
De som inte anpassar sig till de nya
förutsättningarna får problem. Men det
finns också en annan grupp detaljhandelsföretag som kommer få svårigheter
på nätet. Och där handlar det inte om
att man inte anpassat verksamheten
till de nya förutsättningarna. De varugrupper som kommer att ha svårast att
lyckas på nätet är mellansegmentet,
sett till prisklasser. Lågprisprodukter
och högprisprodukter har bättre förutsättningar, eftersom dessa två grupper
har en tydligare målgrupp.
Räntan det största hotet
De största hoten mot svensk detaljhandel kan handeln dock själv inte

styra. Såväl de nya amorteringskraven
vid bolån som bolånetaket, höjningen
av arbetsgivaravgiften för unga och
räntan påverkar.
”I 20 år har vi haft en tillväxt i handeln på i genomsnitt 2,5 till 3 procent
per år. Det kommer inte att fortsätta.
Vi kan se fallande men positiva siffror
ett par år framåt, sen flackar det ut”,
säger Fredrik. De nya amorteringskraven och bolånetaket kyler av bostadsmarknaden vilket i sin tur leder
till minskad omsättningshastighet på
bomarknaden. Därmed faller efterfrågan på produkter som är kopplade
till bomarknaden. Färre bostadsköp
leder till färre renoveringar av bostäder
och allt annat som hör till, till exempel möbler och heminredning, menar
Martin och Fredrik. De höjda arbetsgivaravgifterna för unga slår också
hårt mot detaljhandeln eftersom handeln anställer många unga medarbetare. Men enligt Fredrik och Martin är
räntan det största hotet mot handeln.
”Räntan räddade handeln efter
finanskrisen 2009. Riksbanken sänkte
räntan med flera procentenheter vilket

frigjorde tiotals miljarder för hushållen att konsumera för. Det året ökade
handeln med blygsamma 0,8 procent.
Men utan Riksbankens räntesänkning
så hade handeln redovisat negativa
siffror”, säger Fredrik Kolterjahn som
nu oroar sig för det motsatta scenariot.
Enligt hans beräkningar så minskar
svenska folkets konsumtionsutrymme
med 7 miljarder om bolåneräntan höjs
med en kvarts procentenhet. Det är
1 procent av den totala handeln. Stiger
Riksbankens styrränta till ett normalläge kring 4 procent och bolåneräntorna följer med faller således svenskarnas
konsumtionsutrymme
med
70 miljarder, det är nästan tio procent
av den totala detaljhandeln i Sverige.
”Konsumtionen har varit lånedriven och inte lönedriven i Sverige”,
säger Fredrik. Denna konsumtionsfest
har också lockat till sig nya aktörer.
”Vi har under de senaste åren haft
rekordmånga internationella butikskedjor som etablerat sig i Sverige”,
säger Martin Lindgren.
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Uthängd
Att företag går i konkurs är en helt
naturlig del i en marknadsekonomi. Ändå påverkas styrelsen negativt även om allt sköts enligt regelverket inför konkursen.
MIKAEL KUBU

Nya företag med nya bättre idéer
eller tjänster konkurrerar ut gamla.
Men styrelseledamöterna i ett företag
som går i konkurs straffas i praktiken
av kreditupplysningsföretagen i fem
år. Detta även om styrelsen agerat
skolboksmässigt inför konkursen. Hur
kan det vara rimligt samtidigt som
näringsrelaterad brottslighet eller
misstanke om sådan överhuvudtaget
inte omnämns i kreditupplysningen.
Negativa händelser sprider
sig som ringar på vatten
Att sitta i en styrelse för ett företag är
ett stort ansvar. Många har det som
yrke. En aktiv och skicklig styrelse
kan vara skillnaden mellan att lyckas
eller misslyckas. Men går ett företag
i konkurs registreras det styrelseuppdraget som en negativ händelse av
kreditupplysningsbolagen. Denna negativa information smittas sedan till andra företag som den personen är engagerad i – Styrelsesmittan. Dessa företag
riskerar då att få en sämre kreditrating.
En person som lämnar styrelsen
sex månader innan konkursen, slip-

per dock att prickas och få negativ information registrerad på sig själv och
heller inte riskera att påverka andra
bolag som personen ifråga är engagerad i. Det betyder att viktiga styrelseledamöter ofta lämnar styrelsen om
det börjar se illa ut – när de skulle
behövas som allra mest – då de har
vetskap om att deras kreditrating försämras och detta även drabbar andra
bolag som de utgör styrelse i. Processen accelereras mot en konkurs när
hjälpen var som mest nödvändig.
Mindre företag extra sårbara
Hos de minsta företagen finns en
annan problematik. Där sitter oftast
ägaren som enda ordinarie styrelseledamot. Om han blir sjuk, lagerlokalen brinner ned eller om en stor kund
inte betalar kanske inte företaget
har förutsättningar att kunna räddas.
Trots dessa händelser blir företagaren
mycket hårt drabbad vid en konkurs.
Förutsättningar för att börja om på
nytt genom enskild firma eller som
ensam styrelseledamot i ett aktiebolag
kan många gånger bli svårt. Det kan
exempelvis bli svårt att hyra en lokal,
skaffa ett mobilabonnemang etc. Detta
även om personen ifråga har skött sitt
företag och sina åtaganden fram till
konkursen efter alla konstens regler.
Kreditupplysningsföretagens uppgift är att presentera en rättvisande
bild över företaget och styrelsens
historik. Problemet är att den rating
som åsätts företaget har mycket stor
påverkan om någon i styrelsen varit

med i en tidigare konkurs. En lösning
på detta är att nystartade bolag får
en neutral rating, tills första bokslutet
inkommer såvida inte det nystartade
företaget släpar med betalning av fakturor och på så sätt bör få en låg rating.
Kreditvärderingsinstituten borde
skilja agnarna från vetet
Vid en konkurs upprättas en förvaltarberättelse. I denna framgår bland
annat om bokföringsskyldigheten fullgjorts samt om förvaltaren kunnat
etablera kontakt med styrelsen. När
det föreligger misstanke om brott,
oftast bokföringsbrott, gör konkursförvaltaren en anmälan till ekobrottsmyndigheten. Anmälan om brott görs
i cirka en tredjedel av alla konkurser.
Men i två tredjedelar av konkurserna
föreligger inga misstankar om brott.
Den skillnaden bryr sig inte kreditvärderingsinstituten om. Alla som
suttit i styrelsen vid en konkurs
behandlas på samma sätt och prickas.
Det är dags för kreditvärderingsinstituten att skilja agnarna från vetet.
De måste skilja på styrelsen i bolagen som drabbats men skött sig, från
styrelsen i bolagen som inte skött sig.
Och det är ofta inte svårt. Det står i
vart fall i förvaltarberättelsen om företagets ställning enligt konkursförvaltaren i huvudsak kunnat följas med
ledning av bokföringen. Om bolagets
ställning inte i huvudsak kan följas
med ledning av bokföringen innebär
detta i praktiken att misstanke om
bokföringsbrott föreligger.

Ny tidskrift inom obestånd
Under hösten får Ackordscentralen Nyheter sällskap i form av Insolvensrättslig
tidskrift som har startats på initiativ av Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt
vid Karlstads universitet. Syftet med tidningen är att sprida kunskap och
information om insolvensrätt, och främja återväxten bland juridikstudenter.
Marie Karlsson Tuula ser Insolvensrättslig tidskrift som ett komplement
till Ackordscentralen Nyheter då den
kommer att vara mer akademisk.
Tidningen strävar efter ett tvärvetenskapligt perspektiv och riktar
sig till advokater, domare, åklagare,
6

revisorer, kronofogdar, bolagsjurister,
och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning.
Redaktionen består av personer
från den akademiska världen såväl
som advokater och myndighetsperso-

ner. Ämnen väljs utifrån aktuella rättsfrågor, och tidningen kommer att
bestå av såväl teori och praktik som
rättsfall, debatt och recension av
böcker.
Insolvensrättslig tidskrift kommer ut
med sitt första nummer den 3 oktober.
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Företrädaransvaret
näringslivsskadligt
PROFESSOR ROGER PERSSON ÖSTERMAN OCH ADJ. PROFESSOR CARL SVERNLÖV

Skatteverket anger i sin artikel att
företrädaransvaret är ett viktigt verktyg för att störa och försvåra ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet är givetvis inte positivt för
samhället, men en intressant fråga
som Skatteverket inte berör i sin artikel är hur det kan komma sig att de
akademiker som närmare analyserat
det skatterättsliga företrädaransvaret
(undertecknade i studien ”Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet”, på uppdrag av
Svenskt Näringsliv 2013, samt professor Teresa Simon Almendal i monografin ”Företrädaransvar”, Norstedts
Juridik 2015) är mycket kritiska mot
institutet skatterättsligt företrädaransvar. Inte heller bemöter Skatteverket
den kritik som ansedda näringslivsföreträdare framfört. Kan förklaringen
vara att akademikerna och de ledande näringslivsföreträdarna inte är oroliga för ekonomisk brottslighet? Så är
givetvis inte fallet. I själva verket har
undertecknade visat att reglerna om
företrädaransvar har allvarliga brister
när det kommer till att bekämpa ekonomisk brottslighet. Professor Simon
Almendal kommer till samma slutsats
i sin omfattande studie.
Till exempel kan en företrädare som
de facto agerar vårdslöst med skattepengar (till exempel personalens avdragna källskatter) freda sig genom
att på förfallodagen (som alltså infaller efter det faktiska skatteavdraget

vid löneutbetalningen) igångsätta avvecklingsåtgärder. Ett annat allvarligt
problem med befintligt regelverk är
att skattebrottslingar som åsamkar
samhället stora skador och som inte
kan klassificeras som ”företrädare”,
idag inte kan åläggas ett skadeståndsansvar för skatteskador. Regelverket
är således imperfekt.
Fyrkantig rättstillämpning
Problemet i sitt nötskal är att regelverket såsom det har tolkats av domstolarna inte förmår att skilja ut de
verkligt allvarliga försummelserna
som företrädare kan begå. Rättstillämpningen är helt enkelt ”fyrkantig”. Vi har i vår studie kommit fram
till att regelverket omotiverat kan
drabba företagare som faktiskt försökt göra rätt för sig. Simon Almendal
anför i sin studie att det är uppenbart att reglerna också träffar seriösa
näringsidkare. En märklighet av flera
är att en företrädare kan agera helt
korrekt och aktsamt enligt regelverket
i aktiebolagslagen och annan central
näringsrättslig lagstiftning men ändå
anses ”grovt oaktsam” och påföras
ansvar för skatter. Som vi pekat på ger
företrädaransvaret ett kraftigt negativt
incitament för skötsamma företagare
att försöka rädda en verksamhet som
enligt det aktiebolagsrättsliga regelverket mycket väl skulle kunna gå
att rädda, vilket innebär en onödig
värdeförstöring.

Mot bakgrund av den omfattande
kritik mot företrädaransvaret som
lagts fram är det egendomligt att
Skatteverket i sin artikel förringar
problematiken och anför att regelverket ska sättas ”i sin rätta proportion”.
I artikeln hävdar Skatteverket också
att borgenärsanstånd kan användas
för att hjälpa företagare att reda
upp en ekonomisk situation. Mot
bakgrund av att Skatteverket i sin egen
promemoria av den 25 november 2015
”Det skatterättsliga företrädaransvaret,
borgenärsanstånd och hel eller delvis
befrielse från betalningsskyldighet”
medger att regelverket har svagheter
framstår påståendet i artikeln missvisande. Skatteverket bekräftar i
sin promemoria att möjligheten till
borgenärsanstånd kan te sig som ett
”något trubbigt instrument” ur ett
företrädaransvarsperspektiv. Skälet är
att det oftast kan komma ifråga att bevilja ett sådant anstånd först efter det
att förfallodagen passerats varvid Skatteverket erkänner att ett ”latent företrädaransvar” de facto redan uppstått.
Bristande likabehandling
en säkerhetsrisk
Skatteverket medger också i en bilaga
till samma promemoria att det finns
problem med likabehandlingen i
riket. Det förklaras med att det
skiljer sig åt mellan regionerna
när det gäller ”ambitionsnivåer”
samt att vissa regioner är mer
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För att lösa problemen krävs en genomgripande översyn
av ansvarsbestämmelserna i form av en offentlig utredning.
Givetvis ska obeståndsrättsexperter, associationsrättsexperter
och skatterättsexperter delta i en sådan utredning.

restriktiva än andra när det kommer
till att ingå överenskommelser
(Skatteverkets handling ”Företrädare
och betalningar”, Bilaga 1 Analys,
6 mars 2014). Det ett allvarligt
rättssäkerhetsproblem att det finns
risk för bristande likabehandling
när det kommer till statlig repressiv
maktutövning.
Ett annat problem Skatteverket
öppet erkänt i ovan nämnd promemoria men inte tar upp i sin artikel
är att det kan vara svårt för Skatteverket att klara av sitt utredningsansvar
eftersom det i många fall förekommer
att företrädare inte svarar på Skatteverkets utsända förfrågan (promemorian s 37). Det finns ett inte obetydligt
antal mål om företrädaransvar inför
förvaltningsrätten i vilka företrädaren
aldrig hörs av. Att domstolen enbart
har tillgång till Skatteverkets uppgifter
i sitt dömande är även detta ett allvarligt rättssäkerhetsproblem. En fråga att ställa till Skatteverket är varför
det inte är öppna i artikeln med de
problem de själva identifierat?
En annan mindre uppmärksammad
indirekt konsekvens av det orimligt hårda rättsläget är att det strikta
solidariska
skatteföreträdaransvaret
kan påverka benägenheten att ta på
sig ett styrelseledamotskap, särskilt i
innovations- eller entreprenörsbolag.
Utifrån intresset av att säkerställa att
det finns erfarna styrelseledamöter i ett
bolag som kan ha en övervakande roll
(till exempel med avseende på vikten

u
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av att ha god likviditetskontroll) får
det anses särskilt olyckligt att en alltför strikt ansvarsreglering motverkar
rekrytering av sådana ledamöter.
Genomgripande översyn av
ansvarsbestämmelserna krävs
I den omfattande statliga skatteförfarandeutredningen (SOU 2009:58)
som leddes av nuvarande domaren i
EU-domstolen Carl Gustav Fernlund
behandlades reglerna om skatterättsligt företrädaransvar. Utredningen
anförde att ”ett ansvarsbeslut är en
ingripande åtgärd. Beslutet kan avse
stora belopp och innebär en skyldighet att betala en annan persons skatt.”
Utredningens analys landade i slutsatsen att det är ”ansvarsbestämmelserna som kan behöva förändras. För
att lösa problemen krävs en genomgripande översyn av dessa bestämmelser.”
Vi delar naturligtvis den uppfattningen – det skatterättsliga företrädaransvaret måste genomlysas i en offentlig utredning. Vi har i olika sammanhang lämnat förslag på reformering,
bland annat i vår gemensamma ”Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal
gräddfil utan legitimitet” samt i en
expertrapport utarbetad under 2016
av Roger Persson Österman på uppdrag av den offentliga entreprenörskapsutredningen. Dessa förslag kan
med fördel analyseras vidare i en
sådan offentlig utredning. Givetvis
ska obeståndsrättsexperter, associa-

tionsrättsexperter och skatterättsexperter delta i en sådan utredning.
Skatteverket förefaller i allmänhet
vara mycket stolt över sin förändring
från att fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet (titeln på en
bok utgiven av Skatteverket 2015 av
tjänstepersonerna Anders Stridh och
Lennart Wittberg). Det framstår mot
den bakgrunden som något apart att
myndigheten med näbbar och klor
försvarar en repressiv lagstiftning som
inte förändrats nämnvärt från när den
infördes på 1960-talet – vid en tid då
Skatteverket numera anser sig ha varit
en i negativ mening ”fruktad skattefogde”.
När det gäller det skatterättsliga
företrädaransvaret är det dags för
Skatteverket att lägga ner vapnen
och öppna upp för en seriös dialog
som grundar sig på seriös akademisk
analys.
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Utbetald lönegaranti avseende
arbete som utförs
efter ansökan
om företagsrekonstruktion
omfattas inte
av ackord
ERIK WENDEL OCH LARS ZETTERBERG

Högsta förvaltningsdomstolen har i
en nyligen meddelad dom fastslagit
att statens regressfordran för utbetald
lönegaranti avseende arbeten som utförts efter ansökan om företagsrekonstruktion inte omfattas ett offentligt
ackord, eftersom fordringen får anses ha uppkommit efter ansökningen
(dom meddelad den 4 juli 2016 i mål.
nr 5818-14).
Rätten till statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion infördes år 2005 för
att underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktioner i stället
för att behöva försättas i konkurs. Syftet
var också att öka neutraliteten mellan
konkurs och företagsrekonstruktion.
Tre typer av lönefordringar
Lönegaranti vid företagsrekonstruktion omfattar i huvudsak (1) lönefordringar som tjänats in under de tre
senaste månaderna innan ansökan
om företagsrekonstruktion kom in till
tingsrätten, (2) lönefordringar som tjänats in därefter under högst en månad
efter beslutet om företagsrekonstruktion och (3) lönefordringar avseende
uppsägningstid senare än en månad
från beslutet om företagsrekonstruktion i den mån arbetstagaren under
uppsägningstiden var arbetsbefriad.
Vid lönegarantiutbetalningen inträder staten i arbetstagarens rätt mot
arbetsgivaren (rekonstruktionsföretaget), det vill säga staten erhåller en
regressfordran.

Vid ett offentligt ackord deltar endast de borgenärer vilkas fordringar
uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion (3 kap. 3 § lagen
om företagsrekonstruktion).
I vilken omfattning statens återkrav
för utgiven lönegaranti omfattas av
ett ackord har varit föremål för diskussion under många år. Frågan har
närmare bestämt varit om den del av
lönegarantiregressen som avser lön
enligt punkten (2) ovan, det vill säga
för arbete som utförts efter ansökan
om företagsrekonstruktion, omfattas
av ackordet eller om den delen lönegarantiregressen ska återbetalas i sin
helhet av rekonstruktionsföretaget.
Lönegarantiregressen avseende lön
enligt punkterna (1) och (3) har däremot ansetts tveklöst ingå i ackordet.
Tidpunkten för lönefordran
avgörande
Avgörande för frågan om statens regressfordran omfattas av ett ackord,
är således när arbetstagarens lönefordran enligt punkten (2) ska anses
ha uppkommit. Har lönefordringen
uppkommit när anställningsavtalet
ingicks eller när den intjänades?
Frågan aktualiserades i rättsfallet
NJA 2011 s. 849 (Fabec). Högsta domstolen tog dock inte definitiv ställning
i sak. Frågan kom däremot till prövning i förvaltningsrättslig ordning.
I en dom den 2 januari 2013 ansåg
Kammarrätten i Göteborg att det offentliga ackordet skulle omfatta all
lönegarantiregress, det vill säga även
till den del lönegarantin avsåg lön
för arbete som utförts efter ansökan
om företagsrekonstruktion. Kammarrätten i Sundsvall gjorde en motsatt
bedömning i en dom den 26 augusti
2014. I syfte att få fram ett prejudikat
åtog sig Ackordscentralen pro bono
uppdraget att som ombud för rekonstruktionsföretaget överklaga den
sistnämnda kammarrättsdomen till
Högsta förvaltningsdomstolen.
Regressfordran som utförts
efter ansökan om företagsrekonstruktion omfattas inte
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
har nu slagit fast att statens regressfordran för utbetald lönegaranti av-

seende arbeten som utförts efter ansökan om företagsrekonstruktion inte
omfattas av ett ackord eftersom lönefordringen i den delen får anses ha
uppkommit när den intjänades, det
vill säga efter ansökan om företagsrekonstruktion
HFD:s skäl var i huvudsak följande. En arbetstagare är inte skyldig
att prestera annat än mot avtalsenlig
betalning (stoppningsrätt). Fordran
avseende lön eller annan ersättning
för arbete som utförts efter ansökan
om företagsrekonstruktion, men i enlighet med avtal som träffats dessförinnan, bör därför inte omfattas av ett
offentligt ackord. Denna bedömning
påverkas inte av att arbetstagarens,
liksom annan borgenärs, stoppningsrätt kan avvärjas genom att säkerhet
ställs för fordran.
HFD:s dom undanröjer osäkerhet
HFD hänvisade i sina domskäl till
vissa uttalanden av Högsta domstolen
i rättsfallet NJA 2014 s. 537 (Rörvik).
Rekonstruktionsbolagets argumentation i Högsta förvaltningsdomstolen
var huvudsakligen att en lönegaranti
som ger full täckning är att betrakta
som en godtagbar säkerhet som medför att arbetstagaren inte kan utöva
sin stoppningsrätt under den första
månaden och att ett faktiskt utbetalat lönegarantibelopp för den tidsperioden således avser sådan arbetsprestation som arbetstagaren inte
har kunnat innehålla samt att statens
löneregressfordran
vid
offentligt
ackord är att bedöma i linje med
vad som gäller vid konkurs. Bolaget
åberopade till stöd för sin talan två
rättsutlåtanden av professor Mikael
Möller. För den intresserade så finns
dessa rättsutlåtanden att läsa i Mikael
Möllers bok Insolvensrättsliga utlåtanden, utgiven i Ackordscentralens
skriftserie (s. 90 ff.).
Även om riktigheten i utgången på
goda grunder kan ifrågasättas, har
HFD:s dom undanröjt den osäkerhet
som förelegat om hur statens löneregressfordran ska behandlas vid ett
ackord.
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Unik SKOP-undersökning
om attityder till konkurs
På uppdrag av Ackordscentralen har SKOP genomfört en unik undersökning om företagares/företagsledares och allmänhetens inställning till konkurs. 600 företag och företagsledare med minst en anställd
och cirka 1 000 personer mellan 18 och 84 år intervjuades. Resultatet visar att företagarna och allmänheten i mångt och mycket delar åsikt, framför allt när det kommer till hur skamfylld en konkurs uppfattas och när det gäller samhällets inställning till konkurser. Att göra affärer med en konkursdrabbad
är dock inte lika självklart för svenska folket som för företagsledarna.

Är det en skam för en
företagare att gå i konkurs?
En stor majoritet av företagarna
(69 procent) anser att det troligen inte
eller absolut inte är en skam för en
företagare att ha gått i konkurs,
33 procent svarar absolut inte.
Ungefär lika stor andel av allmänheten anser samma sak. Det finns
inget tydligt samband mellan företagsstorlek och om konkurser uppfattas
som en skam.
Om man frågar företagarna själva
vad som skulle vara det värsta om
företaget gick i konkurs hamnar inte
skammen högst upp. Istället är det
omtanken om andra. En av tre anser
nämligen att det allvarligaste vid en
konkurs skulle vara att de anställda
förlorar jobbet. Sedan följer förlusten av företagarens egen försörjning
och att leverantörer och långivare
drabbas. Först på fjärde plats kommer
skammen.

Är du beredd att göra affärer med
en företagare som tidigare har
gått i konkurs?
Resultatet ovan speglar företagsledarnas vilja att göra affärer med någon
som varit med om en konkurs, där
71 procent av företagarna säger att
de är positivt inställda till detta, i alla
10

fall så länge som det handlar om en
konkurs. Något färre (57 procent) kan
absolut eller kanske tänka sig att
inleda ett långvarigt samarbete med
ett företag vars huvudägare gått i konkurs med ett annat företag, i alla fall
om det skedde för fem år sedan.
Det är betydligt färre företagsledare
som är beredda att göra affärer med
den som gjort fem konkurser än med
den som gjort en. Här landar siffran
på endast 12 procent. Förtroendet
dalar alltså i takt med antal konkurser.
De större företagen är mer villiga än
mindre företag att göra affärer med
någon som har gått i konkurs vid ett
tillfälle. Män är dessutom mer villiga
än kvinnor att göra affärer med den
som gått i konkurs vid ett tillfälle.
De som anser att det är skamfyllt med
en konkurs är mindre benägna att
göra affärer med företagare som har
en konkurs bakom sig.
Allmänheten är betydligt mer tveksam än företagare till att göra affärer
med den som gått i konkurs, och
knappt hälften av allmänheten är
absolut eller kanske beredda att göra
affärer med en företagare som har en
konkurs bakom sig.
”Att allmänheten är mer negativ än
företagare till affärer med den som
tidigare gjort en konkurs kan delvis

förklaras av att allmänheten har en
annan kundrelation. För allmänheten
gäller affären ofta hantverkstjänster
och här förmedlar media ofta bilden
av konkursade och oseriösa företagare som lurar kunderna, i synnerhet när det gäller byggtjänster”, säger
Örjan Hultåker, vd på SKOP.

Skulle det låta mindre skamfullt
om man bytte namn på ordet
konkurs till insolvens?
Om man byter namn till insolvens
anser nästan varannan företagare att
det låter mindre skamfullt. De företagare som anser det vara skamfullt
att gå i konkurs uppfattar i större
utsträckning än andra att det finns en
skillnad mellan det negativa i att gå i
konkurs och att bli insolvent.

Är det en fördel eller en
nackdel att en styrelseledamot
har varit verksam i ett företag
som gått i konkurs?
Det är fler som anser att det är
en nackdel än en fördel. Enligt var
tredje företagare är det varken en fördel eller en nackdel. De minsta företagen anser i större utsträckning än
andra att det skulle vara en fördel för
en styrelseledamot att ha erfarenhet
av en konkurs. Men de minsta företa-
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gen anser också i större utsträckning
att det är en nackdel och många små
företag saknar uppfattning om värdet
av konkurserfarenhet. Företagsledare
som själva äger hela eller en del av
företaget anser i större utsträckning
än icke ägare att det skulle kunna
vara en fördel för en styrelseledamot
att ha konkurserfarenhet.

till detta begrepp anser att det är ett
mycket eller ett ganska bra sätt att
rädda företag. De som leder större
företag anser i större utsträckning
än andra att rekonstruktioner är ett
mycket bra sätt att rädda företagen.

Känner du till att det finns ett
alternativ till konkurs som heter
företagsrekonstruktion?

Här delar företagarna och allmänheten helt och hållet uppfattning, där
nästan hälften anser att samhället har
rätt inställning till konkurser. Cirka
20 procent av de tillfrågade anser att
samhället är alltför negativt till konkurser och lika många tycker att samhället är alltför tillåtande.

Vid obestånd behöver inte en konkurs
vara enda utvägen. Att istället göra en
rekonstruktion kan vara ett alternativ.
Nio av tio företagare uppger att de
känner till begreppet företagsrekonstruktion, och tre av fyra som känner

Tycker du att det svenska
samhället har rätt inställning
till konkurser?

en konkurs skulle vara
att de anställda förlorar
jobbet. Sedan följer
förlusten av företagarens
egen försörjning och
att leverantörer och
långivare drabbas.
Först på fjärde plats
kommer skammen.
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PROFILEN – ELIN SJÖRÉN
ELIN SJÖRÉN
Biträdande jurist på Ackordscentralen Syd.
Din roll på Ackordscentralen Syd?
Jag arbetar som biträdande jurist på Malmökontoret, och handlägger främst konkurser
och företagsrekonstruktioner och ibland även
likvidationer. Det händer även att jag arbetar
med renodlade affärsjuridiska ärenden som
rådgivning vid en avtalsskrivning.
Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Som handläggare får man vara med i alla olika
delar av konkurser och rekonstruktioner, så
mitt arbete är väldigt varierande. Vilka arbetsuppgifter som dominerar en arbetsdag beror
på vilka ärenden som är aktuella för tillfället.
Jag sitter i både interna och externa möten,
träffar klienter och upprättar handlingar av
olika slag.
Hur ser samarbetet ut med övriga kontor
inom Ackordscentralen Syds område?
Vi har ett nära samarbete, något som har
utökats sedan bolagen i Skåne slogs ihop förra
året. Varje anställd utgår fortfarande från sitt
eget kontor, men uppgifterna fördelas mellan
kontoren beroende på hur arbetsbelastningen
ser ut.
Vad tycker du är mest intressant
med obeståndsrätt?
Framförallt att det är så varierande. Inom
obeståndsjuridiken stöter man på en massa
olika rättsområden, inte sällan av ganska
krånglig karaktär. Framförallt sakrätten kan
ställa till med problem eftersom rättsområdet
är svårtolkat, vilket också gör det lite extra
spännande.

Bakgrund: Elin studerade juridik vid Örebro universitet, och tog
sin examen i januari 2014. Hon jobbade som sommarnotarie på
Ackordscentralen Malmö AB 2013, och började som biträdande
jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB efter sin examen.
I augusti 2014 började hon på Ackordscentralen Syd.
Familj: Sambon Rasmus.
Fritid: Elin tycker om att träna, helst aerobics och core. Hon älskar
att sjunga och har provat på såväl kör som opera och att sjunga i
band.

Hur är Ackordscentralen
som arbetsgivare?
Väldigt bra! Jag vill främst lyfta fram att det
är högt i tak här och att man tar väl hand om
sin personal. Som anställd får man mycket
eget ansvar, och blir snabbt betrodd att lösa
uppgifter på egen hand.
Berätta om dina utmärkelser Semifinalist
i Business Law Challenge och Finalist i
Young Tax Professional of the Year.
Det var två tävlingar som anordnades av
jurist- och revisionsbyråer under min studietid,
där deltagarna testades i såväl sina juridiska
kunskaper som i stresstålighet. Till exempel
fick jag under finalen i Young Tax Professional
of the Year lösa skatterättsliga case och föredra mina slutsatser på engelska inför en jury
bestående av representanter från både EY och
näringslivet. Det var väldigt roliga utmaningar
och nyttiga erfarenheter.

RÄTTSNYTT
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 4 juli 2016 i mål nr 5818-14 fastslagit, att
länsstyrelsens regressfordran för utbetald lönegaranti avseende arbeten som utförts efter ansökan om
företagsrekonstruktion omfattas inte av ett ackord. Tidigare fanns det två kammarrättsdomar, vilka
stred mot varandra. I ackordet ingår således lönegaranti som avser arbete utfört före ansökan om
företagsrekonstruktion samt lönegaranti under uppsägningstid för arbetstagare som har arbetsbefriats.
I en tvist mellan ett konkursbo och Landshypotek om vem som hade bättre rätt till ett jordbruksstöd,
som efter gäldenärens konkurs hade utbetalats av Jordbruksverket och nedsatts hos länsstyrelsen, har
Högsta domstolen i ett beslut den 22 juni 2016, Ö 4027-15 fastslagit att Landshypotek har fått sakrättsligt skydd för fordran hos Jordbruksverket genom gäldenärens ansökning om stöd, pantsättning
och underrättelse till Jordbruksverket.
Lag om skuldsanering för företagare (F-skuldsanering) (2016:676) träder i kraft den 1 november
2016. Den innebär en förbättrad möjlighet än tidigare för företagare att erhålla skuldsanering.
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