
Affärsfiende satte resebyrå i konkurs 
 
En kopia av företagets registreringsbevis, ett påhittat följebrev och en förfalskad 
namnteckning. Det är allt som behövs för att sätta ett företag i konkurs. Det fick reseföretaget 
Scandjet i Göteborg bittert erfara.  

I början av sommaren upptäckte plötsligt resebolaget Scandjet att företaget var försatt i 

konkurs. Alla tillgångar frystes och en konkursförvaltare utsågs.  

Men när advokaten och konkursförvaltaren Morgan Hallén på Vinges i Göteborg samma dag 

började utreda konkursen, upptäckte han ett frisk och ekonomiskt välmående företag, långt 

från att vara på obestånd. Arbetet inriktades då snabbt på att vända händelseutvecklingen.  

– Konkursen registrerades vid middagstid på en torsdag. På fredag eftermiddag hade vi 

lyckats stoppa kungörelserna och på måndagen var konkursen upphävd, berättar Morgan 

Hallén.  

Av allt att döma var det en tidigare delägare i bolaget och sedan dess affärsfiende som skickat 

in den förfalskade konkursansökan. Scandjet har nu polisanmält händelsen.  

Enligt konkurslagstiftningen skall en ansökan om konkurs omedelbart behandlas när den 

lämnas in till tingsrätten. Det sker för att rädda de värden som fortfarande finns kvar i bolaget. 

Men den snabba hanteringen har en baksida: tingsrätten kontrollerar aldrig att den som lämnat 

in ansökan verkligen har rätt att göra det.  

– Det finns ingen uttrycklig instruktion hos tingsrätten att undersöka varifrån papperen 

kommer, säger Morgan Hallén.  

Det lämnar fältet fritt för mindre nogräknade eller hämndlystna personer att försätta ett 

företag i konkurs. Allt som behöver göras är att beställa en kopia på företagets 

registreringsbevis från Bolagsverket, något som kan göras utan krav på legitimation. Därefter 

skriva ett följebrev där företaget begärs i konkurs och skriva under med en förfalskad 

namnteckning. Det kan sedan postas anonymt till tingsrätten och därefter är processen igång.  

– En konkurs är ett oerhört mäktigt vapen. Det innebär i princip omedelbart eld upphör i 

bolaget och att en konkursförvaltare måste rycka ut direkt, säger Morgan Hallén.  

Samtidigt kungörs konkursen offentligt och handlar det om friska och välmående företag 

ställer det till stora problem.  

– Skrupelfria personer skulle kunna använda det för att störa pågående affärer eller 

samgåenden, minska konkurrens och liknande, framhåller Morgan Hallén, som menar att 

tingsrätten borde kunna införa nya rutiner inom ramen för sin rättskipning utan att kravet på 

snabb behandling åsidosätts.  



– En konkursansökan borde vara mer bestyrkt än vad den är idag. Enklast löses det genom att 

införa ett krav på att kopia av en legitimationshandling ska bifogas ansökan. Då kan 

tingsrätten snabbt göra en koll av både identitet och namnteckning på den som ansöker om 

konkursen. Det skulle öka rättssäkerheten, säger Morgan Hallén.  

 
 
 


