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Enkät till tingsrätterna 

Enkäten skickades ut via en unik länk i enkätverktyget Webropol till 48 tingsrätter 

den 18 maj 2021. En påminnelse skickades den 15 juni 2021. 41 av 48 tingsrätter 

svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvensen på 85 procent.1 

Fråga 1. Ungefär hur många helårsarbetskrafter arbetar med konkurser och 

företagsrekonstruktioner på er tingsrätt? (både konkursdomare, notarier, handläggare och 

övrig administrativ personal) 

 Antal  Procent 

1–10 personer  39 95 

11–25 personer  2  5 

Fler än 25 personer  0  0 

Vet ej  0   0 

Summa 41 100 

Fråga 2. När ni utser konkursförvaltare, använder ni er då av en förvaltarlista med 

konkursförvaltare som är på förhand godkända av Kronofogdens konkurstillsyn? 

 Antal  Procent 

Ja, vi har en specifik lista för vår tingsrätt  33  80,5 

Ja, vi delar lista med närliggande tingsrätter 2 5 

Nej 1  2  

Annat, skriv vad: 5  12  

Vet ej 0  0  

Summa 41  99.5  

Fråga 3. Hur många konkursförvaltare finns det på listan som ni använder? 

 Antal Procent 

Färre än 10 konkursförvaltare 21 51 

11–50 konkursförvaltare 13 32 

51–100 konkursförvaltare 1 2 

Fler än 100 konkursförvaltare 5 12 

Vet ej 0 0 

Vi använder ingen förvaltarlista 1 2 

Summa 41 99 

 
1  40 svar inkom via Webropol och 1 svar kom in via e-post till Riksrevisionen. Frisvar redovisas ej, 

Talen är avrundade. 
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Fråga 4. Eventuella kommentarer angående förvaltarlistan 

Öppen fråga 8 svarande 

Fråga 5. Hur vanligt förekommande är det att konkursgäldenären, i ansökan om konkurs, 

föreslår namn på konkursförvaltare? 

 Antal Procent 

Det är mycket vanligt (ca 75 procent av ansökningarna eller 
mer) 

1 2,5 

Det är ganska vanligt (ca 50 procent av ansökningarna) 13 32,5 

Det är ovanligt (ca 25 procent av ansökningarna eller mindre) 25 62,5 

Kan ej bedöma 1 2,5 

Summa 40 100 

Fråga 6. Godkänner ni vanligtvis gäldenärens förslag på konkursförvaltare? Välj det svar 

som stämmer bäst överens med hur ni oftast går till väga 

 Antal Procent 

Nej, aldrig 0 0 

Nej, bara i undantagsfall 2 5 

Ja, om konkursförvaltaren hör till vår lista över godkända 
konkursförvaltare 

5 12,5 

Ja, om konkurstillsynen godkänner valet kan vi acceptera det även 
om konkursfövaltaren inte är upptagen på listan 

27 67,5 

Ja, vi godkänner i stort sett alltid gäldenärens val av 
konkursförvaltare 

3 7,5 

Vi har inget enhetligt sätt att hantera gäldenärens val av 
konkursförvaltare, det avgörs av den som beslutar i ärendet 

1 2,5 

Annat, skriv vad:  2 5 

Summa 40 100 

Fråga 7. Utveckla gärna hur ni hanterar gäldenärens förslag på konkursförvaltare 

Öppen fråga 16 svarande 
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Fråga 8. Hur vanligt förekommande är det att borgenären, i ansökan om konkurs, föreslår 

namn på konkursförvaltare? 

 Antal  Procent 

Det är mycket vanligt (ca 75 procent av ansökningarna eller mer)  0 0 

Det är ganska vanligt (ca 50 procent av ansökningarna) 4 10 

Det är ovanligt (ca 25 procent av ansökningarna eller mindre) 33 80 

Kan ej bedöma 2 5 

Annat, skriv vad:  2 5 

Summa 41 100 

Fråga 9. Godkänner ni vanligtvis borgenärens förslag på konkursförvaltare? Välj det svar 

som stämmer bäst överens med hur ni oftast går till väga 

 Antal Procent 

Nej, aldrig 0 0 

Nej, bara i undantagsfall 2 5  

Ja, om konkursförvaltaren hör till vår lista över godkända 
konkursförvaltare 

2 5 

Ja, om konkurstillsynen godkänner valet kan vi acceptera det även 
om konkursförvaltaren inte är upptagen på listan 

23 56 

Ja, vi godkänner i stort sett alltid borgenärens val av 
konkursförvaltare 

3 7 

Vi har inget enhetligt sätt att hantera gäldenärens val av 
konkursförvaltare, det avgörs av den som beslutar i ärendet 

8 19,5 

Annat, skriv vad:  3 7 

Summa 41  99,5  

Fråga 10. Utveckla gärna hur ni hanterar borgenärernas förslag på konkursförvaltare 

Öppen fråga 13 svarande 
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Fråga 11. Om gäldenären eller borgenären inte har angett något förslag på en 

konkursförvaltare, hur utser ni då konkursförvaltare? Välj det svar som stämmer bäst 

överens med hur ni oftast går till väga  

 Antal  Procent 

Vi har rutiner för att säkerställa att det blir en jämn fördelning sv 
uppdrag till konkursförvaltare på listan 

34 83 

Vi väljer konkursförvaltare slumpvis från listan 2 5 

Vi väljer den konkursförvaltare som vi bedömer har den 
kompetens som den specifika konkursen kräver 

1 2 

Vi har inget enhetligt sätt att utse konkursförvaltare på, det avgörs 
av den som beslutar i ärendet 

0 0 

Annat, skriv vad:  4 10 

Summa 41 100 

Fråga 12. Utveckla gärna hur ni utser konkursförvaltare då det saknas gäldenärs- eller 

borgenärsförslag 

Öppen fråga 15 svarande 

 

Fråga 13. Har er tingsrätt erfarenhet av oegentligheter eller andra problem kopplade till val 

av konkursförvaltare eller rekonstruktör? (under de senaste fem åren) 

 Antal Procent  

Ja, kopplat till val av konkursförvaltare 0 0 

Ja, kopplat till val av rekonstruktör 5 12 

Ja, kopplat till både val av konkursförvaltare och rekonstruktör 3 7 

Nej, varken kopplat till val av konkursförvaltare eller rekonstruktör 30 73 

Vet ej 3 7 

Summa 41 99 

Fråga 14. Beskriv vilka oegentligheter eller andra problem ni har erfarenhet av (under de 

senaste fem åren) 

Öppen fråga 9 svarande 
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Fråga 15. Har ni gjort några förändringar i rutiner för hur ni utser konkursförvaltare eller 

rekonstruktörer med anledning av oegentligheter eller andra problem kopplade till val av 

konkursförvaltare och rekonstruktör? (under de senaste fem åren) 

Öppen fråga 8 svarande 

Fråga 16. Har ni några synpunkter på konkurstillsynens granskning av konkursförvaltare? 

Öppen fråga 23 svarande 

Fråga 17. Har ni några ytterligare synpunkter på hur konkursförvaltare eller 

rekonstruktörer utses som ni vill framföra? 

Öppen fråga 23 svarande 
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