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Konjunkturen verkar ännu inte vänt nedåt när man tittar på konkursstatistiken. 
Antalet konkurser fram till sista november är i det närmaste oförändrat  
jämfört med föregående år. Däremot har det varit något större bolag som  
försatts i konkurs jämfört med tidigare år. Samma mönster gäller för  
företagsrekonstruktioner. Även här är det något större bolag som inlett  
företagsrekonstruktion än tidigare år. 

Under flera år har vi sett att digitaliseringen och globaliseringen slår hårt  
mot vissa branscher samtidigt som andra branscher växer så det knakar.  
Omställningen för en mer hållbar miljö är motkraften i vissa branscher mot  
globaliseringen. Det visar sig att den omställning som håller på att ske i  
samhället leder till att många företag slås ut. 

Bankerna drar ner sin riskexponering mot butiksnäringen, vilket leder till  
att många butikskedjor måste rekonstrueras eller avvecklas. Förändringen  
i samhället sker med en rasande fart och den företagare som inte ligger i  
framkant riskerar att snabbt slås ut från marknaden. 

I detta nummer uppmärksammas den omställning som sker inom kött-
branschen. Vi äter mindre kött samtidigt som vi väljer dyrare närproducerat  
kött framför billigare importerat kött. Frågan är om den omställningen som 
nu sker inom köttbranschen kommer leda till ännu fler förändringar i denna 
bransch. 

För oss som jobbar med företag i kris är nog det mest spännande vi har  
framför oss den förändrade rekonstruktionslagstiftningen som kommer bli  
ett faktum mot bakgrund av ett nytt EU-direktiv. En förändrad rekonstruktions-
lagstiftning kan leda till att även större företag väljer en formell rekonstruktion 
framför en informell och att vi till slut får en lagstiftning som får samma  
flexibilitet som Chapter 11 i USA.

Trevlig läsning!

Mikael Kubu
Vd och koncernchef Ackordscentralen
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VD HAR ORDET

Omställning 
leder till 
utmaningar 
för många 
branscher

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 och Kristianstad.

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen  
Ackordscentralen. 

ackordscentralen.se
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I Näringslivets Hus på Storgatan i 
Stockholm har KCF, Kött- & Chark-
företagen, sitt kansli. I fem år har 
Magnus Därth varit organisationens 
vd.

– Bland medlemmarna finns såväl 
slakterier och styckerier som korv- 
och skinkproducenter. KCF represen-
terar hela kedjan av företag som för-
ädlar köttråvaran, förklarar han.

Flera av rubrikerna under 2019 har 
dock handlat om varsel, uppsägningar 
och nedläggningar i denna sektor. Ett 
par konkurser finns också med på 
listan.

– En tuff marknad har blivit ännu  
tuffare. Rörelsemarginalen i vår 
bransch är lägre än för livsmedels-
industrin i stort. Vi behöver driva 
upp lönsamheten och förbättra vill-
koren, vilket kräver en rad insatser. 

Ett tufft år för den 
svenska köttbranschen   
Flera konkurser, nedläggningar och varsel. 2019 blev ett tufft  
år för den svenska köttbranschen. Ändå ser ledarna på LRF Kött 
och Kött- & Charkföretagen ljust på framtiden. I klimatdebattens 
spår är det efterfrågan på importerat kött som minskar. 
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LENA LIDBERG

Det gäller allt från livsmedelslag- 
stiftning till kompetensförsörjning, 
säger Magnus Därth. 

Torkan slog hårt 
I sydligaste Skåne, strax utanför  
Trelleborg, finns djurbonden Åsa 
Odell. Hon växte upp på Gotland på 
en gård med får och kor, men själv 
har hon nu fött upp grisar i snart 
30 år. Gården i Skåne är stor och 
sysselsätter sex personer. Åsa är 
dessutom ordförande i LRF Kött, en 
branschavdelning inom Lantbrukar-
nas Riksförbund, och vice ordföran-
de i riksförbundsstyrelsen LRF. Hon  
har god överblick över de svenska 
köttböndernas situation.

– 2019 har varit ett stålbadsår.  
Förra sommarens svåra torka har 
kostat det svenska lantbruket 

cirka tio miljarder kronor. Många 
uppfödare fick göra sig av med 
djur och för oss som importerade 
spannmål blev det till priser som 
var dubbelt så höga som annars.  
Följderna av torkan är något som vi 
fortfarande kämpar med, säger hon.

Trots viss kompensation från 
staten har en del bönder tvingats ta 
lån för att behålla sina gårdar. Andra 
har fått förhandla med befintliga lån- 
givare och leverantörer om krediter 
och amorteringsfria perioder. 

– Det finns också exempel på bönder 
som nu har avvecklat sin verksamhet, 
framför allt de som har nära till  
pensionen eller av andra skäl har 
haft planer på att sluta. I vår bransch 
finns det sällan några ekonomiska 
buffertar, så en kris kan ta lång tid  
att vända, konstaterar Åsa Odell. >



ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 4 2019

4

Intensiv klimatdebatt 
De senaste åren har dessutom  
människors köttätande blivit ett hett 
ämne i klimatdebatten. I synnerhet 
gäller det nötkött, vilket är ett av 
de livsmedel som bidrar till störst 
utsläpp av växthusgaser. Samtidigt 
påpekar Åsa Odell att frågan är mer 
komplex än så, eftersom nötdjuren 
bidrar till öppna landskap och där-
med en ökad biologisk mångfald.

– All matproduktion och brukandet 
av mark påverkar miljön och klimatet. 
Det är biologiskt omöjligt att få ned 
dessa utsläpp till noll. Här i Sverige 
borde vi framför allt ta fasta på att 
vi har ett av världens bästa utgångs-
lägen för en klimatsmart produktion. 
Flera rapporter, bland annat från 
OECD, visar på just detta, framhåller 
Åsa Odell.

En av de faktorer som spelar in är 
Sveriges förhållandevis stora geo-
grafiska yta. I jämförelse med kött-
exporterande länder som Danmark 

och Nederländerna har Sverige be- 
tydligt mer utrymme för betesmark 
och öppna arealer.

– En annan viktig del är att ungefär 
60 procent av det svenska nötköttet 
härstammar från mjölkkor. Här finns 
alltså samordningsvinster. I Sverige 
har vi också gjort oss kända för god 
djurhälsa och fint avelsmaterial, inte 
minst vad gäller grisar. Det är en  
annan konkurrensfördel: friska djur 
har i sig en lägre miljöpåverkan, 
eftersom de äter mindre mängder 
foder, växer snabbare och inte 
behöver antibiotika.

– Vad som är bra för djuren och 
bonden är alltså bra även för miljön 
och konsumenten. På så sätt går  
ekonomi och klimatfrågor hand i 
hand, säger Åsa Odell.

Ökat mathantverk 
Magnus Därth på Kött- & Charkföre-
tagen håller med om att hållbarhet 
och lönsamhet har ett nära samband. 
Även om den totala köttförsäljning-

en nu minskar i Sverige är kött fort- 
farande en stor varukategori i  
butikerna.

– Försäljningen av vegetariska varor 
ökar snabbt, men från en låg nivå.  
Vi ser också att konsumenterna 
ställer allt högre krav på våra pro-
dukter, både kvalitets- och miljö- 
mässigt. Mat har blivit en identitets-
skapande del av våra liv och det finns 
en ökad efterfrågan på lokala, unika 
produkter. Mathantverket har fått ett 
uppsving och många konsumenter är 
beredda att betala mer för exklusivare 
varor, sammanfattar Magnus Därth.

I Sverige sker ingen import av slakt-
djur, men däremot av köttråvara 
och färdiga köttprodukter. Inom EU 
kommer råvaran ofta från djur som 
har fötts upp i Nederländerna eller 
Danmark och slaktats i Tyskland.

– Även vid import av kött är svenska 
konsumenter kunniga och engage-
rade. Handlar det till exempel om kött 
från Brasilien vill kunderna försäkra 
sig om att det inte härstammar från 
regnskogsområden. 

Utfasning av fossila bränslen 
Magnus Därth påpekar att cirka  
80 procent av köttproduktionens  
klimatpåverkan är kopplad till pri-
märledet, det vill säga bondgården. 
Men även i förädlingsledet pågår 
det en omställning som ska bidra till 
minskade klimatavtryck. En viktig 
pusselbit är att ersätta fossila bräns-
len med förnybara. Många företag har  
satsat på biogasanläggningar och 
olika former av kretsloppstänkan-
de, där exempelvis slakteriavfall och  

>

>

Åsa Odell, ordförande i LRF Kött och vice ordförande i 
riksförbundsstyrelsen LRF.
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Ökad betoning på inhemsk produktion 
De senaste fem åren har varit  
mycket händelserika för kött- 
branschens aktörer. Inför 2014 års 
EU-val – även kallat ”grisknorrvalet” 
– fick djurskyddsfrågorna stor upp-
märksamhet. Det gynnade svenska 
bönder och inhemsk försäljning. Bran-
schen svarade med att lyfta fram den 
ursprungsmärkning som i dag har 
beteckningen ”Kött från Sverige”.  
År 2016 nådde det svenska köttätan-
det sin kulmen. Kort därefter tog  
klimatdebatten fart och sedan dess 
har konsumtionen gradvis minskat 
något.

– Men framför allt är det impor-
terat kött som berörs av nedgången.  
I Sverige fortsätter andelen svenskt 
kött att öka, konstaterar Åsa Odell.

> gödsel från gårdarna kan omvandlas 
till energi. Andra åtgärder är att se 
över transporter och förpackningar.

– Hela tiden sker det små förbätt-
ringar. Ofta vill omvärlden se snabba 
resultat, men det här är processer som 
kräver viss tid, säger Magnus Därth.

Åsa Odell håller med och betonar 
att det även bland bönderna sker en 
omställning till produktionssystem 
med lägre klimatpåverkan. En av  
nyckelfrågorna är hur gårdarnas 
gödsel bäst ska hanteras.

– Vi fortsätter också att värna om 
djurhälsan. Ett exempel är att se över 
innehållet i det foder som vi använder. 

Global brist på griskött 
Samtidigt påverkas de svenska före-
tagen av vad som händer i omvärlden. 
Globalt råder det sedan en tid stor 
brist på griskött, som en följd av att 
Kina har drabbats av afrikansk svin-
pest. 

Världsmarknadspriserna har stigit 
och Tyskland, Spanien och Danmark 
har blivit stora exportörer till Kina. 
Även svenska producenter vill gärna 
haka på det tåget, men hittills har Kina 
inte skrivit på något handelsavtal med 
Sverige inom det här området.

– Den livsmedelsstrategi som den 
svenska regeringen tog fram för två 
år sedan måste fyllas med vassa,  
konkreta mål. Vi behöver öka vår pro-
duktion, stärka konkurrenskraften 
och få igång innovationsarbetet.  
Från branschens sida försöker vi  
bland annat återskapa systemet 
med gesäll- och mästarbrev, berättar 
Magnus Därth. 

– Ett av skälen är att de stora livs-
medelskedjorna har valt att förändra 
koncepten kring EMV, butikernas  
egna märkesvaror. I stället för att 
använda importerat kött i grillkorv 
och bacon är det nu svensk råvara som 
gäller.

– Det var ett viktigt steg i arbetet 
med att behålla den svenska produk-
tionen. En annan milstolpe blev den 
nationella livsmedelsstrategin från 
2017. Samma år presenterades För-
svarsberedningens rapport om fram-
tidens totalförsvar, där livsmedelsför-
sörjningen ses som en prioriterad del. 
Inriktningen är att Sverige behöver 
ha resurser för att klara en inhemsk 
matförsörjning i minst tre månader, 
även i händelse av kris eller krig, säger  
Åsa Odell. 

Magnus Därth, vd i Kött- & Charkföretagen.
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Klimatfrågan är högaktuell och vi står inför vår tids kanske 
största utmaning, en utmaning som är starkt kopplad till vår 
materialanvändning. Hur kan företagen utnyttja detta för  
att utveckla sina affärsmodeller och samtidigt stärka  
konkurrenskraften och tillväxten?

ANETTE NORLING 

Svaret är cirkulär ekonomi. Cirkulär 
ekonomi bygger, enkelt beskrivet, på 
att vi använder resurserna om och om 
igen. I en cirkulär ekonomi uppstår i 
princip inget avfall, och det handlar 
om att behålla resurserna i samhäl-
lets kretslopp, eller på ett hållbart 
sätt återföra avfallet till naturens 
egna kretslopp. EU-kommissionen 
beskriver begreppet som ”ett eko-
nomiskt system som behåller värdet 
på produkter, material och resurser 

i ekonomin så länge som möjligt,  
och minimerar avfallsgenereringen”. 
Enligt EU är cirkulär ekonomi en av 
två globala megatrender.

Nya affärsmodeller och  
nya arbetsmoment
I en cirkulär ekonomi byts traditio-
nella transaktionsbaserade affärs-
modeller ut mot relationsbaserade. 
Man talar om användare, snarare än 
konsumenter och om värdecykler 

istället för värdekedjor. Nya arbets-
moment som underhåll, reparationer 
och uppdateringar kan uppstå kopp-
lat till produkten, vilket också innebär 
nya tjänster och nya affärsmöjlig- 
heter. Arbetstillfällen som försvinner 
från nyproduktion kan återskapas i 
återvinnings- eller återanvändnings-
branscherna. I en cirkulär ekonomi 
innebär det att intäkter genereras på 
ett nytt sätt, att kostnader uppstår 
på nya ställen, att företaget får nya 

Framtidens hållbara  
och konkurrenskraftiga  
företagande
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> affärspartners i en förändrad värde-

kedja och att relationen till kunden 
förändras.

Svenskt Näringsliv tog tidigare i år 
fram en rapport kring cirkulär eko-
nomi där de belyser möjligheter men 
också utmaningar med en omställning 
från linjär till cirkulär ekonomi.

– Vi vill fokusera på hur vi kan 
ställa om till en cirkulär ekonomi där 
de svenska företagens konkurrens-
kraft kan fortsätta vara stark. Den 
cirkulära ekonomin innebär både nya 
affärsmöjligheter men också en del 
utmaningar när nya cirkulära affärs-
modeller ska implementeras i före-
tagen, säger Jenny Svärd, ansvarig för 
miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

Utmaningar och stora investeringar
Omställningen från linjära till cirku- 
lära affärsmodeller kräver oftast  
teknikutveckling och stora investe-
ringar. Men enligt Jenny Svärd ligger 
de största utmaningarna i att sam-
hällets strukturer och regelverk idag 
inte är anpassat för den cirkulära eko-
nomin, de cirkulära affärsmodellerna 
och cirkulära material- och produkt-
flöden.

– Det behövs förändrade arbetssätt, 
mer samarbete mellan olika aktörer i 
samhället och förändringar av många 
regelverk, inte bara inom miljöom-
rådet. Men i och med att dagens mate-
rial- och produktflöden ofta är globala 
är det viktigt med ett internationellt 
perspektiv om vi ska få en cirkulär 
ekonomi i stor skala, säger Jenny 
Svärd.

En annan utmaning är att övertyga 
kunderna att de vinner på att köpa 
funktioner istället för att äga prylar. 
Mats Willander på forskningsinsti-
tutet RISE säger i en intervju med 
Företagarna:

– Privatpersoner är dåliga på att 
räkna på livscykelkostnader. Vi över-
skattar hur länge en produkt håller 

och räknar inte med utgifter för 
underhåll. Det gör att vi tycker att det 
är bättre att köpa.

Digitalisering och AI viktiga verktyg
Digitalisering och artificiell intelli-
gens (AI) är viktiga verktyg i den cir-
kulära ekonomin, eftersom de kan ge 
effektivare och mer automatiserade 
tillverkningsprocesser och snabb 
informationsöverföring. Digitala 
plattformar underlättar produktdel-
ning och främjar på så vis återanvänd-
ningen, samt underlättar för såväl 
hyrtjänster som industriell symbios. 
Tjänstefiering är en form av cirkulär 
ekonomi, som i många fall bygger 
på digitalisering och AI. Exempel på 
detta är digitala musikabonnemang, 
bodelningssajter och filmtjänster. Ett 
annat exempel på tjänstefiering är 
inbyggda sensorer som löpande över-
vakar, underhåller och uppdaterar 
produkter. I detta fall kompletteras 
en fysisk produkt av tjänster och lös-
ningar som ger ett större totalt värde 
för konsumenten. Dessa värdeförhö-
jande servicetjänster innebär dessut-
om oftast en större vinstmarginal för 
företaget.

Fortsatt tillväxt i en cirkulär ekonomi
Finns det en risk att tillväxt och  
sysselsättning påverkas negativt av 
en cirkulär ekonomi? Enligt Mats  

Willander på forskningsinstitutet 
RISE finns det inget som säger att 
en cirkulär affärsmodell skulle vara 
mindre lönsam än dagens linjära. Och 
Jenny Svärd håller med.

– Vi kan ha en fortsatt tillväxt i den 
cirkulära ekonomin. Alla steg och 
transaktioner i bearbetningen av ett 
material eller en produkt och tjänster 
räknas in i BNP. När material återan-
vänds ökar BNP per materialenhet 
och detsamma gäller för produkter 
som återanvänds, repareras och 
uppgraderas. Så BNP kan fortsätta 
växa även i en väl fungerande cirkulär 
ekonomi. Flera av de cirkulära affärs- 
modellerna bygger också på ett större 
tjänsteinnehåll och den cirkulära eko-
nomin bedöms därmed skapa många 
nya arbetstillfällen inom EU, säger 
Jenny Svärd.

Enligt Svenskt Näringsliv har Sverige 
och svenska företag goda förutsätt-
ningar att ta en ledande roll i utveck-
lingen av en cirkulär ekonomi. Miljö- 
och klimatfrågorna kommer att bli 
allt viktigare i hela samhället och de 
företag som har detta som en integ- 
rerad del i sin verksamhet och affärs-
modell kommer att ligga i framkant.

– Jag tror att miljö- och klimat- 
frågorna i ännu högre grad kommer 
att vara en förutsättning för goda 
affärer och hög konkurrenskraft, 
säger Jenny Svärd. 

Tips för omställning från linjär till cirkulär ekonomi:

1.  Användning av återvunnet material, biobaserat material, 
 restprodukter.

2.  Dela produkter/hyra ut.

3.  Förlänga produkters livslängd genom till exempel reparationer,  
 uppgraderingar och återtillverkning.

4.  Sälja funktion istället för produkt.
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Stiftelsen hade bjudit in ett antal 
personer, vilka den bedömde skulle 
vara värdefulla under diskussionerna 
kring de skarpa lagförslag som Stiftel-
sen, genom i huvudsak Mikael Möller, 
hade utarbetat inför hearingen, bland 
annat ordföranden för den utredning 
som ska ta ställning till hur direktivets 
regler om rekonstruktion ska genom-
föras i Sverige.  

Ny lag eller inte
Det kommer bli intressant att se 
utredarens förslag om hur direktivet 
ska implementeras Sverige. Enligt 
kommittédirektivet (Dir. 2019:60) är 
det övergripande uppdraget att över-
väga om de nya reglerna bör införas 
i befintlig lagstiftning eller om det i 
stället bör föreslås en ny lag. Utreda-
ren ska också överväga hur termen 
illikviditet förhåller sig till Direkti-
vets ”sannolikhet för insolvens” och 
ta ställning till dels om företagsre-
konstruktion ska kunna inledas i ett  

tidigare skede, dels om huruvida det 
finns behov av en skärpning av testet 
av gäldenärföretagets livskraft vid 
ansökan om företagsrekonstruktion. 

Regler för klassindelning
När det gäller Direktivets föreskrifter 
om klassindelning av borgenärerna 
ska utredningen ta ställning till om 
mikroföretag samt små och medel-
stora företag ska kunna välja att inte 
utnyttja reglerna om klassindelning. 
Vidare ska utredaren belysa för- och 
nackdelar med att låta ägarna omfat-
tas av reglerna om klassindelning, 
omröstning och fastställande av 
planen samt ta ställning till om hur 
reglerna ska utformas för att åstad-
komma att ägarna inte otillbörligen 
kan hindra en rekonstruktion. 

Gäldenärens avtal vid insolvens
Frågan om gäldenärens avtal vid insol-
vens har tidigare varit föremål för  
flera utredningar och utredaren ska 

Den 10 oktober 2019 höll Stiftelsen Insolvens- 
rättsligt forum (”Stiftelsen”) en hearing  
angående det av EU den 20 juni 2019 antagna 
direktivet om ramverk för förebyggande  
rekonstruktion (EU 2019/1023). Direktivet ska 
implementeras i svensk rätt senast under juni 
2021, dock med en viss möjlighet till förlängning 
till juni 2022.

Hearing angående 
nya EU-direktivet 
 

HANS ÖDÉN

nu med utgångspunkt från dessa  
lämna förslag till regler om gälde- 
närens avtal och rådighet. I svensk 
rätt finns det inga regler om skyldig-
het för en företagsledare att hand-
la vid insolvens. Utredaren ska ta 
ställning till om det behövs särskilda 
insolvensrättsliga regler om en sådan 
handlingsplikt och ansvar. 

När det gäller krav på rekonstruk-
tören ska utredaren överväga om de 
bör skärpas samt om det bör införas 
en tillsynsmyndighet. Utredaren, som 
har ett antal sakkunniga till sitt för-
fogande, bland annat Mikael Möller 
samt Louise Sjödahl från Ackords- 
centralen, ska redovisa uppdraget 
senast den 26 februari 2021. 
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Mikael Berglund är adj. professor i 
juridik vid Handelshögskolan i Stock-
holm, och har lång erfarenhet av att 
skriva böcker inom juridik. När han 
kom i kontakt med den nya lagen om 
näringsförbud konstaterade han att 
det fanns många skäl till att skriva en 
bok om lagen.

– Näringsförbud har en stor eko-
nomisk betydelse i samhället med 
hänsyn till att förbuden bidrar till att 
begränsa möjligheten att bedriva ose-
riös näringsverksamhet och till att 
främja och upprätthålla en sund kon-
kurrens i näringslivet, säger Mikael 
Berglund.

Näringsförbud av stor betydelse  
inom näringslivet
Dessutom aktualiseras näringsför-
bud frekvent inom näringslivet vid 
ekonomiska bedömningar, till exem-
pel i anslutning till kreditprövning 
hos banker, vilket innebär att det blir 
svårare eller omöjligt att låna pengar, 
enligt Mikael Berglund. Han förklarar 
att näringsförbud även har stor bety-
delse vid andra ekonomiska bedöm-
ningar i den verksamhet som bedrivs 
av kommersiella företag eller av eko-
nomiska och juridiska rådgivare. 

Han fortsätter:
– Lagstiftaren har använt en ovanlig 

teknik med hänvisningar till tidigare 
propositioner i propositionen till den 
nya lagen som vid tolkning och till-
lämpning av den nya lagen innebär att 
man kan behöva ta del av en eller flera 
av de sex tidigare ibland svårtillgäng-

liga propositionerna. Av det skälet 
finns det ett behov av en systematisk 
framställning av information om både 
förarbetena till den nya lagen och de 
fortsatt gällande förarbetena till tidi-
gare upphörd lagstiftning genom att i 
text citera hela eller delar av relevanta 
förarbeten, säger Mikael Berglund. 

Han anser dessutom att det sak-
nades en systematisk framställning 
av rättspraxis, samt att det inte fanns 
någon litteratur om den nya lagen 
om näringsförbud: i samband med 
konkurs, med anledning av brott, vid 
underlåtenhet att betala skatt och 
vid överträdelser av förbud i konkur-
rensrätten. Anledningarna till Mikael 
Berglunds nya bok är således många.

Den första och mest omfattande  
boken i sitt slag
Enligt författaren är boken den första 
och mest omfattande i sitt slag som 
på ett systematiskt och heltäckande  

Samarbetet mellan Ackordscentralen och Norstedts Juridik 
fortsätter generera nya böcker. Näst på tur är Näringsförbud 
av Mikael Berglund som kommer ut i januari 2020.

Näringsförbud: I svensk rätt, 
utländsk rätt och Europarätten 
– ny bok i skriftserien  
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sätt bearbetar näringsförbudslag- 
stiftningen. Mikael Berglund på- 
pekar att boken inte innehåller några 
avgränsningar, och dess fokusom-
råden är svensk rätt, komparativ 
utländsk rätt och Europarätt. 

Boken vänder sig i första hand till 
alla yrkesverksamma inom näringsliv, 
myndigheter och domstolar som har 
intresse och behov av att fördjupa 
sig inom rättsområdet i det dagliga 
arbetet. Det kan till exempel vara 
åklagare, domare, advokater, ekono-
miska och juridiska rådgivare, kredit- 
givare, näringslivet i stort, konkurs-
förvaltare, kronofogdar, Polisen, 
Skatteverket och Konkurrensverket. 
Boken kan även med fördel användas 
i utbildningssammanhang.

– Boken behövs därför att den är 
en ny nödvändig kunskapskälla, som 
tidigare saknats och som nu kan 
användas i målgruppens arbete, säger 
Mikael Berglund. 

Författarens bakgrund:
Mikael Berglund är adj. professor i juridik vid Handelshögskolan i  
Stockholm. Han har tidigare arbetat inom advokat- och revisions- 
byråverksamhet, som avdelningsdirektör vid Riksskatteverket 

och som verksjurist vid Kronofogdemyndigheten.  
Mikael Berglund har även tidigare pekat på behovet av ny EU-rätt  

när det gäller ömsesidigt erkännande av näringsförbud och tillsyn  
över medlemsstaternas näringsförbud i boken Cross-Border  
Enforcement of Claims in the EU – History, Present Time  
and Future, No. 65 in the series European Monographs  
of KluwerLaw International, second edition,  
2014, s. 168–171.

mikael berglund författarpresentation ...

M
ikael Berglund 

N
äringsförbud näringsförbud

I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten

mikael berglund

Baksidestext ...

Baksidestext ...

näringsförbud

Ackordscentralens skriftserie är en serie böcker som rör 

frågor med kredit- och obeståndsrättslig anknytning eller 

i övrigt behandlar företagandets villkor. Skriftserien har 

tillkommit på initiativ av Stiftelsen Ackordscentralen.

ACKORDSCENTRALENS SKRIFTSERIE

kundservice@nj.se

www.nj.se   ISBN 978-91-39-01974-9
9
789139

019749

Är du intresserad av att köpa den här boken, eller någon annan bok ur skriftserien?  
Gå i så fall in på nj.se/litteratur, alternativt ring förlaget på 08–598 191 00.



 
 

RÄTTSNYTT

ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 4 2019

Ackordscentralen Syd arrangerade den 3 oktober en lyckad Fenix-dag där färgstarka  
föredragshållare delade med sig av sina med- och motgångar. Besökarna hade möjlighet  
att lyssna på Renata Chlumska som var Keynote speaker. Sedan följde tre olika case med  
Halldora von Koenigsegg (medgrundare till och numera Chief Operating Officer på Koenigsegg 
Automotive), Claes Magnusson (entreprenör, visionär och grundare till bland annat Malmö  
Yrkeshögskola och Bambuser) samt Peter Öfverman som är vd för Ackordscentralen Syd.
Efteråt bjöds besökarna på mingel i Studio Meeting Point.  
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Lyckad Fenix-dag i Malmö

Den dag som konkursansökningen kom in till tingsrätten har betydelse 
bland annat i lönegarantihänseende. Anställda som har lönefordringar, 
som har varit förfallna till betalning under lång tid, har ett intresse av 
att den dagen ska ligga så långt tillbaka i tiden som möjligt i förhållande 
till konkursbeslutet. Anledningen härtill är att arbetstagaren inte är 
berättigad till lönegaranti om lönefordran ligger längre tid tillbaka än 
tre månader från dagen för konkursansökan. Problem att fastställa den 
dagen kan uppkomma om flera konkursansökningar mot samma gäl-
denär har föregått konkursbeslutet. Enligt 2 kap 21 § konkurslagen ska, 
om flera konkursansökningar är anhängiggjorda samtidigt och konkurs-
beslutet fattas efter den senast inkomna, beslutet anses grunda sig på 
den först inkomna. I en dom (T 418-19) den 30 oktober 2019 fattad av 
Högsta domstolen (HD) gjorde en arbetstagare gällande att konkursan-

Tidpunkt för konkursansökan påverkar lönegaranti
HANS ÖDÉN

sökningsdagen skulle grunda sig på en ansökan som tingsrätten hade 
avskrivit, vilket i sådana fall skulle innebära att han var berättigad till 
lönegaranti för gamla lönefordringar. Som grund åberopande arbetsta-
garen att det efter tingsrättens avskrivning hade skett en oavbruten 
kedja av konkursansökningar mot gäldenären. HD konstaterade dock 
att den konkursansökan som arbetstagaren åberopade som grund 
hade avskrivits och var därmed inte anhängiggjord samtidigt som den 
ansökan som tingsrätten biföll. Hade den däremot varit det, hade kon-
kursansökningsdagen ansetts ha inträffat långt före konkursdagen och 
därmed också berättigat arbetstagaren till lönegaranti. Domslutet är 
föga förvånande, eftersom HD:s tolkning framgår av lagtextens orda-
lydelse.  
 

Vi upprepar succén från 2017!



Fråga:
En kund till mig har genomgått en  
företagsrekonstruktion. Av för mig okänd 
anledning fick jag aldrig någon kännedom 
om det trots att jag nu i efterhand har  
förstått att rekonstruktören ska  
underrätta alla fordringsägare om  
rekonstruktionen. Jag har också fått  
veta att tingsrätten har fastställt ett 
offentligt ackord, enligt vilket fordrings- 
ägarna ska få betalning med 25 procent  
av de ursprungliga fordringarna. I den  
röstlängd som tingsrätten har fastställt 
finns inte min fordran upptagen.  
Vad betyder detta, kan jag få fullt betalt  
för min fordran?

Svar:
Det är riktigt som du skriver att  
rekonstruktören ska underrätta alla ford-
ringsägare om att bolaget har inlett en  
företagsrekonstruktion. Anledningen till att 
du inte har blivit underrättad kan bero på 
flera orsaker. Rekonstruktören får uppgifter 
om fordringsägare från bolaget och om din 
faktura av något skäl inte fanns upptagen 
i leverantörsreskontran kan rekonstruk-
tören inte lastas för att du inte har fått 
någon underrättelse. Även om det inte 
borde förhålla sig så kan ju också en mindre 
noggrann rekonstruktör ha försummat att 
skicka underrättelsen till dig. Hur som helst 
med den saken är rättsregeln sådan att alla 
fordringsägare, det vill säga även sådana 
som inte var kända under rekonstruktions-
förfarandet, omfattas av ackordet.  
Du kan inte få fullt betalt, men däremot  
är du berättigad att få 25 procent av  
din fordran, såvida den inte är tvistig. 
Det framkommer inte av din fråga när din 
fordran uppkom. Om den härrör sig till tiden 
efter bolagets ansökan om företags- 
rekonstruktion är du berättigad att få  
full betalning. Frågan om när en fordran 
anses vara uppkommen kan ibland vara 
komplicerad att besvara och faller därför 
utanför ramen i denna spalt. 

HANS ÖDÉN,  

REKONSTRUKTÖR OCH KONKURSFÖRVALTARE

FRÅGA OSSACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 4 2019
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Ackordscentralen rekryterar

ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM ACKORDSCENTRALEN VÄST

Vill du ställa en fråga? Mejla den i så fall till 
info@ackordscentralen.se

Nora Alouch började sitt arbete som 
jurist på Ackordscentralen Stockholm i 
början av oktober och hennes ansvars- 
områden är främst att handlägga  
konkurser, rekonstruktioner och likvi-
dationer. Nora kommer närmast från 
ett arbete på Kronofogdens skuld- 
saneringsenhet, och innan dess läste 
hon juristprogrammet vid Uppsala  
Universitet samt jobbade som egen- 
företagare vid sidan av studierna.

Hon ser fram emot att fördjupa sig 
inom obeståndsrätten och hoppas kunna 
bidra med sin erfarenhet av att arbeta 
med människor och företag som har 
hamnat i ekonomiskt svåra situationer. 
Hon hoppas också att hon kommer 
bidra med positiv energi i det vardagliga 
arbetet.  

– Jag ser även fram emot att hand-
lägga spännande ärenden och att 
få arbeta tillsammans med mina nya  
kollegor som har specialistkunskap 
och lång erfarenhet på området,  
säger Nora. 

Daniel Lindroth började sitt arbete som 
jurist på Ackordscentralen Väst i Borås 
i augusti, och hans ansvarsområden är 
konkurser, rekonstruktioner och likvi-
dationer. Han kommer närmast från ett 
arbete som jurist/advokat på Advokat-
firman Lindahl i Göteborg. Innan dess 
utbildade han sig till jurist vid Göteborgs 
universitet och tillbringade en del av sin 
studietid vid Queen Mary, University of 
London.

Anställningen av Daniel är en stra-
tegisk rekrytering för att kunna gene-
rationsväxla på lång sikt samt för att  
hantera en ökad ärendetillströmning på 
såväl kort som lång sikt. 

Tillsammans med sina kollegor ser han 
fram emot att hjälpa bolag ur ekonomiska 
problem, rädda värden och bidra till att 
personal inte blir av med sina anställ-
ningar. 

– Jag vill också vara med och göra  
Ackordscentralen till den skönaste 
arbetsplatsen man kan arbeta på.

Åren på Lindahl har gett Daniel en 
god teknisk förmåga som jurist samt ett 
affärsmässigt tänkande i hans juristroll. 

– Detta kan jag använda i mitt arbete. 
Åren på Lindahl har också gett mig inblick 
hur en stor, modern fullserviceadvo-
katbyrå fungerar. Dessa erfarenheter 
kan jag använda för att bidra till utveck-
lingen av Ackordscentralens verksamhet,  
säger Daniel. 
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Berätta om hur analysgruppen Kon-
kursrelaterad miljörätt arbetar. 
– Vi bevakar om det kommer några 
nya rättsfall på området samt utgör 
stöd för juristerna vid Ackordscen-
tralen i dessa frågor. Nya rättsfall 
diskuteras och en analys av rättsfallet 
presenteras på Ackordscentralens 
intranät, samt på erfarenhetsutbyten 
som vi har varje år. 

Kan du ge några exempel på vad som 
ryms inom Konkursrelaterad miljörätt?
– Det handlar främst om på vilket sätt 
konkursförvaltaren och konkursboet 
påverkas av gäldenärens miljörättsli-
ga förpliktelser gällande till exempel 
miljöfarligt avfall som förvaras hos 
gäldenären eller föroreningar orsa-
kade av gäldenärens verksamhet. 
Genom den rättspraxis som utveck-
lats under åren har frågor rörande till 
exempel vilket ansvar konkursboet 
har för förvaring av miljöfarligt avfall 
aktualiserats.

Vilka är de största utmaningarna  
inom Konkursrelaterad miljörätt?
– Det är ett rättsområde som får stor 
påverkan för borgenärerna i konkur-
sen och som därför ställer stora krav 
på konkursförvaltaren. Det är inte 
alltid helt lätt att navigera rätt och 
felsteg kan potentiellt innebära stora 
förluster för fordringsägarna. Vidare 
saknar ofta de miljörättsliga myndig-
heterna och instanserna någon för-
djupad kunskap om insolvensrätten 
vilket kan innebära en pedagogisk 
utmaning för konkursförvaltaren. 

Ackordscentralen har sju interna 
analysgrupper där man håller 
sig uppdaterad kring senaste 
rättsfall och ny lagstiftning inom 
olika rättsområden. Kunskapen 
som sprids genom analysgrup-
perna ger medarbetarna extra 
kompetens för att kunna bistå 
sina klienter på bästa möjliga 
sätt. Här presenteras analys-
gruppen Konkursrelaterad 
miljörätt som leds av Fredrik 
Sundin vid Ackordscentralen 
Norrland. 

Konkursrelaterad 
miljörätt 

FREDRIK SUNDIN

Det är stort fokus på miljö och håll- 
barhet i samhället. Händer det mer  
inom Konkursrelaterad miljörätt nu  
än vad det gjort tidigare? 
– Rättsområdet har fått ett större 
fokus de senaste 5–10 åren, främst 
från miljötillsynsmyndigheterna.  
Detta beror nog främst på de många  
avgöranden som kom under 
2000-talet som klargjorde ansvaret 
för konkursförvaltaren och konkurs-
boet i dessa frågor. Miljötillsyns-
myndigheterna är mer aktiva idag 
än förut och följer mer noggrant upp  
hur konkursförvaltaren hanterar 
dessa frågor.

Är lagstiftningen inom Konkurs- 
relaterad miljörätt uppdaterad?
– Nej, rättsområdet vilar främst på 
ett antal domstolsavgöranden och 
särskild lagstiftning saknas i allt 
väsentligt. Det är otillfredsställande 
att lagstiftning i stort sett saknas för 
dessa frågor, särskilt med tanke på 
hur stor betydelse rättsområdet kan 
få för borgenärerna i konkursen.  


