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Abstract
Jenny Söderlund. Konkursrätten – om konkursboet ses som en association i tvångslikvidation 
med borgenärerna som medlemmar. Bankruptcy Law – if the bankruptcy estate is classified as 
a corporate entity in winding up with the creditors as members. Iustus Förlag. 670 pp. Uppsala 
2009. ISBN: 978-91-7678-737-3.
The legal discourse about bankruptcy matters is blurred and often inconsistent as regards the legal 
classification. That is detrimental, because the legal classification determines not the final and mul-
tilayered rule, but the starting point for the legal argumentation and several fundamental issues of 
law, such as the creditors’ relation to the bankruptcy estate, the character of debtor’s divestment 
and the ownership of the estate.

Bankruptcy can, in short, be classified as a complex civil litigation between partly the creditors 
and the debtor, partly the creditors mutually (the Litigation Theory), complemented by a prin-
ciple that the debtor loses his legal capacity upon the opening of the proceeding (the Administra-
tion Theory). Another possibility is that bankruptcy should be regarded as a general distraint upon 
debtor’s assets, legally domiciled in the law of distraint. A third alternative is that bankruptcy is 
a trust for the distribution of debtor’s assets, similar to the division which must be made when a 
person is dead or disappeared (the Distribution Theory). A fourth possibility is that bankruptcy 
should be analyzed in the law of corporate entities. Then, bankruptcy briefly means that a bank-
ruptcy estate is formed and immediately put into winding up (the Corporate Theory). The hall-
marks of the Corporate theory are the special features that the creditors (neither the debtor nor the 
stakeholders or the property right holders) are members (shareholders) in the bankruptcy estate 
(the debtor only has the right to the residuals when the distribution is made) and that the owner-
ship of the assets is legally transferred to the bankruptcy estate.

The purpose of the thesis is to elucidate the ambiguity of the legal discourse and to present the 
Corporate Theory, which, in my opinion, has important advantages. The thesis starts with an 
introduction which is followed by some historical and comparative remarks (chapter 2 regard-
ing Roman law and the law of the other Nordic countries except for Iceland). Chapter 3 briefly 
delineates the different theories. The Corporate Theory is developed in the following chapters 
of the thesis. Chapter 4 outlines the phases of the bankruptcy proceeding. Chapter 5 describes 
and exemplifies the systematics. Chapter 6 regards the bankruptcy estate in its qualification as a 
corporate entity. Chapter 7 concerns the organs of the bankruptcy estate, chapter 8 the enterprise 
and the objectives. The ownership of the assets is developed in chapter 9. Chapter 10 focuses on 
the different kind of interestholders in the bankruptcy estate. Chapter 11 and 12 regard the rela-
tion between the creditors; chapter 11 calls the shares into attention, while chapter 12 deals with 
some procedural aspects. Chapter 13 highlights the relation between debtor and creditor. That 
relation must be distinguished from the relation between the bankruptcy estate and its stakehold-
ers (chapter 14). The thesis closes by a summarizing and evaluating rounding off in Swedish and 
English (chapter 15 and 16).

Nyckelord (keywords): Konkursbo (bankrupcty estate),  utdelning (dividend), konkursförvaltning 
(administration), konkursbofrågor (estate issues), medlemsfrågor (member issues), konkursgälde-
närsfrågor (debtor issues)
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Förord

Det är inte lätt att skriva förord, särskilt inte att välja vilka som skall 
tackas explicit och vilka som jag får stanna i tyst tacksamhet till. Listan på 
personer jag vill tacka särskilt är väldigt lång. Jag väljer den korta vägen 
och tackar, i ett samlat tag, alla som på något sätt och vid någon tidpunkt 
har gjort något som, direkt eller indirekt, mer eller mindre, har bidragit 
till avhandlingens färdigställande. Det gäller alla från kolleger och biblio-
tekspersonal till gamla kurskamrater och vänner. Jag hoppas att jag kan 
återgälda allt eller något vid tillfälle.

Vissa låter sig bara inte pressas in i en grupp av anonyma bidragsgivare. 
Stödet från min familj (mamma Inger, pappa Birger samt systrarna Anna 
och Erika) har varit oavkortat. Tre personer väckte mitt forskningsin-
tresse. Och de har följt med mig under hela avhandlingstidens gång, både 
som inspirationskällor och som mentorer: professor Håkan Andersson, 
justitie rådet Torgny Håstad (min handledare) samt justitierådet Stefan 
Lindskog. Jag har inte ord för allt Ni har gjort för mig – och hur Ni har 
trott på mig. Ni är helt underbara! Torgny har med råge uppfyllt det 
allra viktigaste en handledare skall ge, nämligen inspiration, för troende 
och beaktansvärda synpunkter i avhandlingens slutskede. Stefan har läst 
hela avhandlingen i manuskript, med värdefulla kommentarer. Med stor 
beundran vill jag framföra mina hjärtligaste tack.

För finansieringen vill jag tacka dels Juridiska fakulteten vid Uppsala 
universitet (inklusive generösa bidrag från Mikael Möllers och Bert Lehr-
bergs professorsmedel), dels Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Ett 
varmt tack går även till Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forsk-
ning, som beviljat tryckningsbidrag för projektet. Vidare vill jag tacka 
professor Maarit Jänterä Jareborg, som tagit med mig till Max Planck 
institutet i Hamburg (självklart är jag tacksam även för allt annat som Du 
och Nils har gjort för mig!), men också professor Heidi Gorovitz Robert-
son (Cleveland Marshall College of Law), som tagit sig tid att språkligt se 
över avhandlingens abstract och summary.

Min handledare har som framgått befunnit sig på (geografisk) distans. 
Den mer dagliga tillsynen har skötts av (framför allt) professor emeritus 
Alvar Nelson. Det är inte alla förunnat att dagligen få del av en kris-
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tallklar 90-årings inblickar och erfarenheter. Tack Alvar! För stödet mot 
avhandlingsarbetets slut vill jag slutligen framföra mina varmaste tack 
till universitetslektor Ulla Björkman, associate professor Kazuki Chiba 
(Hokkai Gakuen University, Sapporo) samt Jur Dr Patricia Rinwigati 
Waagstein.

Avslutningsvis vill jag nämna att jag fortfarande grämer mig över att 
jag aldrig hann träffa och samtala med justitierådet Lars Welamson. Den 
mannen var skarpsinnig!

Översynsarbetet med avhandlingen satte jag punkt för i maj 2009. 
Själva avhandlingsämnet är tidlöst. Skulle det ha betydelse på någon 
punkt vill jag ändå för säkerhets skull tillägga att – om vi bortser från 
några godtyckliga undantag – inget (exemplifierande) material som till-
kommit därefter har beaktats.

Bälinge den 4 september 2009

Jenny Söderlund
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Upptakt

Diskussionen rörande konkursens rättsliga natur dog i stort sett ut under 
1900-talets första hälft.

Stiltjen kan vara en sidoeffekt av den attack som kom att riktas mot be -
greppsjurisprudensen.1 Konkursrättslig grundforskning behövs för att kon-
kursrättens rättssystematiska behov skall tillfredsställas men utmynnar i 
begreppsjuridik om den används fel.

En annan bakgrundsfaktor kan vara att konkursinstitutet hamnade mel-
lan stolarna i 1900-talets fasta disciplinindelning. Konkursinstitutet avser 
andra rättsfrågor än de ämnesområden där det placerades (och kunde ha 
genomlysts i och för sig).

En tredje faktor av betydelse kan vara att den allmänna rättslärans erkän-
nande som självständigt forskningsområde snarare verkar ha lett till att den 
materiellrättsliga metodforskningen gick i träda än till en allsidigare belys-
ning av den materiella rättens allmänna problem.2

Att det uppkom och fortfarande råder stiltje i grundsynsdebatten skulle 
inte ha varit något större problem om det – objektivt sett – fanns en all-
mänt accepterad och genomtänkt systemsättning av konkursen, som gav 
en rättvisande bild av konkursen och anlades konsekvent i den konkurs-
rättsliga argumentationen. Så är inte fallet. En antydan om diskussions-
klimatet i systemsättningsfrågan (grundsynsfrågan) är att det kan tänkas 
vara lättare att få gehör för att den saknar juridisk betydelse än att uppnå 
konsensus om var konkursens rättsliga hemvist är beläget i och för sig.3

Om grundsynsfrågan ägnas någon uppmärksamhet över huvud i den 
konkursrättsliga litteraturen, förses diskussionen närmast reflexmässigt 
med något slags reservation. Antingen stannar diskussionen vid spridda 
och sinsemellan oförenliga uttalanden om vad konkursen kan liknas vid,4 

1 I vilken mån, vid en lojal tolkning, begreppsjurisprudens förekom får här lämnas out-
sagt. 
2 Se 1.1.1 nedan not 41.
3 I ”konkursrätten” är inte ett giltigt svar.
4 Sådana liknelser kan härstamma från främmande eller äldre rätt. De kan också ha det 
begränsade syftet att ringa in vilka förfaranden som lämpligen bör kallas ”konkurs”. Oav-
sett syfte och grund är det lätt hänt att liknelser används som systemsättningar av kon-
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eller så smygs det in en avslutande förmaning om att det under inga 
omständigheter får dras juridiska slutsatser av diskussionen i konkreta 
fall.5 Är uttalandena menade som systemsättningar borde i konsekven-
sens namn intressebildsredovisningar och ändamålskartor förses med 
motsvarande varningstext. Men i detta avseende kan man skönja en klar 
diskriminering av de rättssystematiska aspekterna.6 Rättssystematik har 
blivit lika tabubelagt som avarten – systemjurisprudens på regelnivå.7  
Samtidigt har behovet av konkursrättslig systemsättningsforskning be -
stått otillfredsställt, kanske rentav fortsatt att växa. Denna avhandling 
kan inte göra allt som krävs för att konkursrättens grundproblem skall 
kartsättas. Den skall dock förhoppningsvis kunna bidra till att behovet 
blir mindre.

Syftet med detta företal är att ge en bakgrundsbeskrivning som visar 
min inkörsport till grundsynsfrågan. Avhandlingen är en sammanfattning 
av ett stort problemsökningsprojekt. Mina vedermödor illustrerar grund-
synsfrågan och dess betydelse.

Avhandlingen är en konsekvens av mitt ursprungliga avhandlings-
ämne, men inte en avhandling i detta eller i ett ämne som har knoppats 
av under arbetets gång. Den ursprungliga avhandlingsuppgiften var att 
skriva om konkursinträdesrättsliga spörsmål som konkursboets inträdesrätt, 
hävningsklausuler för konkursfallet och konkursboets massaansvar för 
fel, dvs ämnen som kan sägas handla om konkursboets externa relationer.  
Lösningen på inträdeskomplexets problem är praktiskt högintressant, 
men det var inte lösningarna (i betydelsen slutresultaten) som lockade. 
Den stora utmaningen var att det låg – och fortfarande ligger – något 
märkligt över ”inträdesteorin” och den sakrättsliga matrisen. Jag kunde 
inte förstå varför frågorna klassificerades, formulerades och argumenterades 
som de gjorde.

Inträdesfrågorna utgör till rättsföljden helt vanliga obligationsrättsliga frågor 
som uppkommer i situationen av konkurs. De angrips som om de hade 
en helt annorlunda, sak/konkursrättslig, klassificering. Själva inträdesrätten 
hanteras som en abstrakt och särskild rättighet för konkursboet, inte som en 

kursen. Så t ex kan uttalanden av innebörd att konkursen är en generalexekution komma 
att oreflekterat tas till intäkt för att konkursrätten utfylls av exekutionsrättsliga principer. 
Det är olyckligt om liknelsen saknar rättssystematisk förankring. 
5 Se t ex Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 26. 
6 Här menas rättssystematik på grundsynsnivå. System, eller i alla fall försök att bilda 
system, kan finnas även inom andra skikt av rätten. Grundaspekternas belägenhet beror 
ytterst på uppfattningen om rätten i stort. Se 1.5.4.12 nedan. 
7 All ensidig argumentation på regelnivå är förkastlig. Om det är begreppen eller syste-
met eller sakargumenten (jfr politik) som lyfts fram saknar betydelse. 
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rätt för konkursboet att ianspråkta konkursgäldenärens rätt till uppfyllelse. 
Konkursboets bundenhet av en hävning under en hävningsklausul för kon-
kursfallet diskuteras som en fråga huruvida (den abstrakta) inträdesrätten 
är tvingande (dvs i praktiken huruvida hävningsavtalet åtnjuter sakrätts-
ligt skydd i konkursen), inte som en fråga om medkontrahentens (gälde-
närens) invändningsrätt (jfr 27 § SkbrL) eller kontraheringsplikt gentemot 
konkurs boet.8

Tanken med avhandlingen var att jag skulle ta tag i grundsatserna röran-
de konkursens inverkan på konkursgäldenärens avtalsförhållanden. Jag 
trodde att källan till inträdesdiskursens märkliga utveckling fanns i inträ-
desdiskursen och den sakrättsliga matrisen.9

Närstudiet av inträdesteorin innebar en obligationsrättslig och sakrätts-
lig fördjupning. Visst var det givande i någon mening att montera ned 
och bygga upp den sakrättsliga matrisen, men jag fick inte det svar jag 
behövde och ville ha – en tillfredsställande kod till de metodologiska 
märkligheterna i den inträdesrättsliga diskussionen.

Inträdeskomplexet innehåller, utöver inträdesrättsfrågor, massaansvars-
frågor. Massaansvarsdiskursen kändes ”bottenlös”.

Ibland diskuteras massaansvarets uppkomst på förpliktelsens primat inom 
ramen för ett helt vanligt obligationsrättsligt argumentationsfält (under 
situationen av konkurs). Så är fallet när massaförpliktelsen påstås ha utom-
obligatorisk grund eller inte avser ett fall av inträde i konkursgäldenärens 
avtal. Andra gånger angrips massaansvarsfrågan på rättighetens (inte bara 
fordringens) primat,10 i praktiken som en fråga om medkontrahentens för-
månsrätt relativt de andra borgenärerna i konkursen, t ex i fall av inträde. 
En och samma rättsfråga – massaansvarets uppkomst – skiftar med andra 
ord rättslig klassificering beroende på i vilken situation frågan uppkom-
mer. I vissa situationer förutsätts frågan vara obligationsrättslig och utspela 
sig mellan massapretendenten och konkursboet. I andra situationer förut-
sätts den gälla rättsföljden (extraordinär) förmånsrätt och utspela sig mellan 
massa pretendenten och borgenärskollektivet.

Jag fann ingen bas av gemensamma grundantaganden i massaansvarsfrå-
gans fundamenta på vilken en samlad framställning om massaansvars-

8 Jfr 10.5; 13.5 nedan.
9 Det finns en tendens inom sakrätten att hänföra alla tillgångskonflikter som uppkom-
mer i samband med konkurs till sakrätten, även tillgångskonflikter som blott berör eller 
uppkommer i anslutning till en konkurstillgång och alltså inte gäller vem av konkursboet 
och en konkurrerande pretendent som har bäst rätt till tillgången i fråga. Se 10.5; 13.5 
nedan.
10 Infallsvinkeln är klassisk (men har skiftat under historiens gång). Till frågan om rättig-
hetens primat, som korresponderar mot processrättssynen ”rättsskyddsanspråket” och 
omdömesteorin, se t ex Olivecrona, Rätt och dom s 19 f, 46 ff. 
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frågan kunde byggas upp. Det var osäkert mellan vilka subjekt en massa-
ansvarsfråga utspelar sig, men också till vilket rättsområde konflikten 
hör, dvs vad massaansvarsfrågan juridiskt sett gäller. De svårigheter som 
sådana divergenser ger upphov till är inte bara framställningstekniska.11 
De ligger, och måste åtgärdas, på ett djupare plan eftersom argumenta-
tionsfälten skiljer sig åt.

Känslan av att hela konkursrätten stod på sank mark accelererade när 
jag kom in på de konkursrättsliga preliminärfrågorna, t ex konkursgälde-
närens rådighetsförlust. Grundsatserna i diskursen gick inte ihop, trots 
att grundsatser utgör fragment av och därför förutsätter ett sammanhållet 
system av grundantaganden. Konsekvensen av att alla preliminärfrågor 
fordrade en egen diskursanalys och ett eget metodkapitel blev att avhand-
lingen utvecklades till en samling av ”avhandlingar” med metodologisk 
och diskursanalytisk slagsida. Samtidigt blev projektet så framtungt att 
inträdesfrågan hamnade i skugga.

Jag kände att jag var tvungen att gå bakåt för att över huvud taget 
komma framåt. Men jag hade inte tid. Avhandlingsprojektet var för 
tungt och stort. Flera försök gjordes att skära avhandlingen på längden 
och tvären. Konkursboets passivsida var en variant, rådighetsfrågan en 
annan. Föga förvånande hade jag samma problem som tidigare att finna 
en given, övertygande och okontroversiell bas för uppgiften, som gav och 
legitimerade avhandlingens systematik, frågeformuleringar, infallsvinklar 
och terminologi. Besväras ett rättsområde av grundsynssjuka finns det 
inga genvägar. Grundsynen genomsyrar allt, varför grundsynsproblema-
tiken är lika akut och besvärande när en rättsfråga behandlas som när det 
tas ett samlat grepp om rättsområdet i dess helhet.12

Varje utbrytningsförsök innebar samtidigt en breddning. Den som 
behandlar rådighetsfrågan enbart med avseende på de civila rådighetsfal-
len definierar bort de juridiska utmaningarna. Och en avhandling om 
konkursboets passivsida måste rimligen kräva att bevakningsfrågorna tas 
upp eller i alla fall grundligt reflekteras (vilket är lika arbetsfordrande).

Projektmaterialet blev alltså större. Som kompensation blev jag rikare 
– på kunskap och insikter i alla fall. Försöket att avhandla konkursboets 
passivsida medförde att siktet ställdes om från obligationsrätten, sakrätten 
och den materiella konkursrätten till den formella konkursrätten. Studierna 
gav insikt om att det fanns fler metodologiska stötestenar i diskursen än 
konkursboets juridiska personlighet. Ett genombrott i avhandlingspro-

11 Det kan räcka att nämna att relevansen av ett givet argument beror på under vilket 
argumentationsfält – ett förmånsrättsligt eller ett t ex avtalsrättsligt – relevansen skall 
bestämmas.
12 Redan rättsfrågans identitet och skärning är grundsynsberoende!
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jektet kom med studierna av konkursboets interna relationer – anspråken i 
och inte mot konkursboet (medlemsfrågorna). Medlemsfrågorna gjorde 
mig varse om att jag själv förförstår konkursrätten enligt grundantagan-
det att borgenärerna har associationsrättsliga andelsrätter i konkursboet. 
Angreppssättet i diskursen framstod som föråldrat.13 Det klingade inte i 
harmoni med den konkursrätt som jag har lärt mig och med de föränd-
ringar som har ägt rum efter grundsynsdiskussionens ”bannlysning”.14

Även försöket att bryta ut rådighetsfrågan för disputation innebar 
några landvinningar. Till att börja med fick jag anledning att vidga vyn 
till boets aktivsida, nu till den interna relationen mellan konkursgäldenä-
ren och konkursboet. Det konkursklassiska antagandet att äganderätten 
skall placeras hos konkursgäldenären störde och intresserade. Ägande-
rättsplaceringen har många negativa bieffekter som kan undvikas (med 
oförändrat resultat på regelnivå) om äganderätten i stället placeras hos 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap i tvångslikvidation. 
Den grundsyn som i denna avhandling kallas ”associationstanken” bör-
jade falla på sin plats.

Rådighetsfrågan gav även anledning att studera (konkurs)processrätten. 
Särskilt den äldre processlitteraturen var upplysande. Den klargjorde att 
konkursen förr i tiden inte bara ansågs inrymma en specialprocess. Hela 
konkursen15 betraktades som en helt vanlig (men jättelik) civilprocess 
dels mellan konkursgäldenären personligen och enskilda borgenärer, dels 
mellan de senare inbördes. Den grundsyn som i denna avhandling kallas 
”processtanken” började väckas till liv.

Ingen skulle nog ställas perplex inför påståendet att konkursen inrymmer 
en specialprocess. Det är lättare att förvånas över att hela konkursen har 
antagits vara en helt vanlig civilprocess och att det är i den processrättsliga 
litteraturen avseende ordinära (inte ens summariska) processer man skall 
leta för att få en inblick i det svenska konkursinstitutets framväxt och finna 
uttalanden i konkurs(civil)rättsliga spörsmål, t ex om konkursboets rätt att 
inträda i konkursgäldenärens avtal. Lika märkligt är att den speciella bak-
grunden praktiskt taget förbigås med tystnad i den moderna konkursrätts-

13 Att döma av den konkursrättsliga diskussionen finns det ingen rättslig artskillnad mel-
lan alla anspråk som riktar sig mot konkursmassan, bara gradskillnader och skillnader 
som har sin grund i undantag på regelplanet. 
14 Är konkursboet en juridisk person i förmögenhetsrättsligt hänseende skall det inte 
kunna finnas några egentliga alternativ till associationstanken.
15 Processtanken kompletterades dock med ett antagande om att konkursgäldenären för-
lorar rättshandlingsförmågan i och med konkursutbrottet och sätts under tvångsförvalt-
ning i borgenärernas intresse.
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liga litteraturen.16 Återfinns någon konkursbeskrivning över huvud är det, 
som nämnts, att konkursen är en exekution eller en likvidation. Kan det 
kanske vara så att sådana beskrivningar är åldersstigna eller avslöjar mer om 
de kontinentala och dansknorska konkursinstituten än det svenska?

Forskningsprojektet består av fler turer. De som nämnts räcker för syf-
tet. Grundsynsfrågan fanns inte i min sinnesvärld när jag började forska. 
Målet var att hitta och komma till rätta med källan till ”störningarna” 
i den inträdesrättsliga diskursen. Att även (den prejudiciella) konkurs-
diskursen fordrade storstädning var något som jag kom till insikt om 
under resans gång. Avhandlingsproblemet och avhandlingsämnet så att 
säga växte fram i takt med insikterna. Att resan har varit ganska tung, 
lång och krokig framhäver jag inte för att vinna sympati. Den konkurs-
rättsliga grundforskningen är eftersatt. Hur objektiva vi som jurister än 
försöker  vara är vi alltid människor. Alla människor färgas omedvetet 
av sina inställningar, såväl grundsyner som fördomar. Vi ser vad vill se, 
vad vi tror att vi ska se och endast det som finns i det självvalda eller 
helt oreflek terade synfältet. Hade jag redan från början uppmärksammat 
och förstått att släppa på de spärrar som följer med anti-begreppsjuris-
prudensen skulle avhandlingsämnet och, om inget oförutsett inträffat, 
förmodligen också avhandlingen ha kommit snabbare.17 Min resa är med 
andra ord ett exempel på grundinställningens, och avhandlingsämnets, 
betydelse (från en rättsvetenskapsmans horisont).

Inträdeskomplexet, och allt annat som jag nödgats skära bort, får vänta 
till kommande uppsatser och böcker.

16 Welamson, Konkursrätt s 12 ff nämner den speciella bakgrunden men uppehåller sig 
mest kring regelplanet. 
17 Ett tidigare studium av den äldre doktrinen skulle nog alltså inte med nödvändighet 
ha givit ett snabbare resultat. 
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1 Avhandlingen

1.1 Ämnet och uppgiften
1.1.1 Exempel på grundsynsberoende frågor
Avhandlingen handlar om grundsynsfrågan, som i sin tur har att göra 
med konkursens juridiska systemsättning och alla grundfrågor som därav 
följer.

Någon kan t ex vilja göra gällande att konkursen skall systemsättas som 
en exekution (generalexekution) på vilken exekutionsrättens grundsatser 
äger tillämpning (exekutionstanken). Någon annan kan vilja göra gällande 
att konkursen skall systemsättas som en avveckling av konkursgäldenärens  
förmögenhetsställning på vilken skiftesrättens grundsatser (hur nu dessa 
ser ut) äger tillämpning (skiftestanken). Vidare kan det t ex förutsättas att 
konkursen är en helt vanligt civilprocess mellan enskilda borgenärer och 
konkursgäldenären personligen som omfattas av processrättens grundsatser 
och kompletteras med en tvångsförvaltning av konkursgäldenären i borge-
närernas intresse (processtanken/tvångsförvaltningstanken). Slutligen kan det 
tänkas att konkursens innebörd är att det bildas en konkursborgenärsägd 
associationsliknande gemenskap som – med den begränsning som följer 
av att konkursborgenärernas andelsrätter i konkursboet är beloppsbegrän-
sade – äger konkursmassan och skall (associationsrättsligt) likvideras i kon-
kursen (associationstanken).

Grundsynsfrågan är komplex. Med tanke på vad jurister kan förväntas 
vardagligen reflektera över i sitt beslutsfattande får den även betraktas 
som abstrakt. Det är förmodligen inte uppenbart vilka frågor som utgör 
grundfrågor, vad som avses därmed, att det finns ett dubbelriktat sam-
band mellan grundsyn och grundfråga men också mellan grundfrågorna 
sinsemellan samt att grundsynsfrågan har juridisk betydelse. Åtminsto-
ne kan det fordras tid för att bilden skall klarna och intrycken smälta. 
Grundsynsfrågan har en speciell juridisk betydelse för alla rättens aktörer 
och, vågar jag påstå, i alla konkurs(associations)rättsliga och förmögen-
hetsrättsliga problem som uppkommer (slutligt eller prejudiciellt) i sam-
band med konkurs. Låt mig ge några slumpvist valda exempel.
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I) Konkursgäldenären civilrättshandlar om en konkurstillgång under kon-
kursen. Skall civilrättshandlingens overksamhet ses i ljuset av att konkurs-
gäldenären saknar rättshandlingsförmåga; att tillgången är panträttsbelastad 
till förmån för borgenärerna; att tillgången omfattas av en särskild ända-
målsbestämmelse för borgenärernas räkning eller av att äganderätten till 
tillgången tillkommer konkursboet?

II) Konkursförvaltaren frånhänder konkursboet ett värde till skada för 
konkursboet, konkursborgenärerna och konkursgäldenären. Hur – i vems 
namn och för vems räkning – kan och skall ersättningskrav framställas civilt 
och processuellt? Måste skadeståndstalan i första hand drivas i konkursboets 
namn och för konkursboets räkning? Har konkursborgenärerna och/eller 
konkursgäldenären talerätt i eget namn för konkursboets räkning (kom-
missionstalerätt)? Kan konkursborgenärerna och konkursgäldenären fram-
ställa krav på ersättning för egen räkning avseende medelbar skada? Hur 
konkursboet, konkursborgenärerna och konkursgäldenären positionerar sig 
till skadeståndskravet beror på vilken grundsyn som anläggs på konkursen. 
Anses konkursgäldenären äga konkursmassan är inte bara det medelbara 
skadeståndskravet utan även ett krav till konkursboet ett krav för konkurs-
gäldenärens räkning.

III) Konkursförvaltaren gör ett intrång i tredje mans sakrätt eller skiftar 
ut konkursboets medel till förfång för en konkursboets massaborgenär. Är 
sakrätts- och massaborgenärens skadeståndsanspråk att bedöma under all-
männa utomobligatoriska regler eller faller de inom den direkt eller i alla fall 
analogt tillämpliga rättsfrågesfären för 17:1 KL? Ansvarsbärs (aktivt eller 
latent) de eventuella skadeståndsförpliktelserna av konkursförvaltaren/kon-
kursboet eller endast av konkursförvaltaren personligen? Är KLs preskrip-
tionsregel tillämplig?

IV) Konkursboet försätts i konkurs. Konkursborgenärerna i den första kon-
kursen vill delta i konkursbokonkursen. Är även konkursbokonkursen en 
konkurs i konkursgäldenärens sfär och är de nämnda konkursborgenärerna 
fordringshavare till (inte bara andelsrättshavare i) konkursboet?

V) Konkursboet har köpt eller tillverkat ny egendom under konkursen. 
Konkursgäldenären tillgriper och tillägnar sig egendomen. Kan konkursgäl-
denären dömas till ansvar för stöld eller medför äganderätten att det måste 
finnas speciella brottsbestämmelser för gärningen oredlighet mot borgenä-
rer?

VI) Mer än tio år efter konkursen uppdagas nya tillgångar med konsekvens 
att efterutdelning skall ske. Frågan inställer sig om efterutdelningsrätten är 
en fordringsrätt som måste preskriptionsavbrytas i och för sig (om ingen sär-
skild undantagsregel är tillämplig) eller om utdelningsrätten är en andelsrätt 
eller panträtt som faller helt utanför det preskriptionsrättsliga systemet.
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VII) Konkursgäldenären vill rädda värdet på en tillgång genom att väcka 
talan mot tredje man eller genom att överta en process som konkursboet 
vill återkalla eller förlika. Kan konkursgäldenären föra talan för egen räk-
ning (med principiell beslagsrätt för konkursboet, jfr 3: 3 KL) bara rådig-
hetsförlusten upphävs tills vidare (avseende tillgången)? Eller måste talan 
föras i kommission för konkursboet (med mindre konkursboet civilrättsligt 
överlåter den omtvistade tillgången till konkursgäldenären), dvs i konkurs-
gäldenärens namn för konkursboets räkning, bl a med redovisningsskyldig-
het gentemot konkursboet som följd? Villkoren för konkursboets rätt till 
taleövertagande skiljer sig åt, även de processuella reglerna om konkurs-
boets tredjemanna- respektive huvudmannaskydd under konkursgäldenä-
rens taletid.

VIII) Konkursförvaltaren/konkursboet skriver på ett kontrakt med kon-
kursgäldenären vari konkursboet uttryckligen överlåter en tillgång till kon-
kursgäldenären under konkursen. Frågan inställer sig om konkursgäldenä-
ren och konkursboet juridiskt sett är en och samma person (närmast så att 
konkursgäldenären tvingas underkasta sig konkursboets intressen) eller om 
de är två skilda parter som kan ingå avtal med varandra så länge det inte 
finns någon undantagsregel som klargör annat.

IX) Konkursförvaltaren skickar ett meddelande till konkursgäldenärens 
medkontrahent vari anges att konkursgäldenärens avtal ”sägs upp” enligt 
4: 5 KL alternativt enligt någon obligationsrättslig hävnings-, ogiltighets- 
eller overksamhetsregel. Frågan inställer sig om meddelandet skall tolkas 
så att konkursförvaltaren säger upp konkursgäldenärens förpliktelse med 
verkan för konkursgäldenären personligen eller om uppsägningen gäller 
den utdelningsrätt som belöper på förpliktelsen. Tolkningen kommer att 
påverkas av den grundsynsberoende frågan vad konkursförvaltaren över 
huvud taget har kompetens att göra med konkursgäldenärens förpliktelser 
under konkursen. Har han inte kompetens att säga upp förpliktelsen bör 
kanske  meddelandet – för att få någon effekt – i alla fall ges den innebörden 
att konkursförvaltaren gör gällande att förpliktelsen är utesluten från eller 
endast ger rätt till efterställd utdelning i konkursen.

X) Konkursförvaltaren vill efterställa en under konkursen växande förplik-
telse i utdelningshänseende. Frågan inställer sig om efterställning kan ske vid 
sidan av de konkursrättsliga återvinningsreglerna och de obligationsrättsliga 
hävnings-, ogiltighets- och overksamhetsreglerna. Bedömningen påverkas 
av om utdelningsrätten är ett rättsförhållande mellan konkursborgenärerna 
eller ett rättsförhållande mellan konkursborgenären och konkursgäldenären 
(eller den av konkursgäldenären ägda konkursmassan).

XI) En konkursborgenär vill väcka talan mot konkursförvaltaren om stor-
leken på eller existensen av en konkursfordring i konkursen. Vi antar att det 
är skiljeförfarande mot konkursförvaltaren/konkursboet som påkallas under 
konkursgäldenärens (före konkursen ingångna) skiljeavtal. Frågan inställer 
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sig om talan får tas upp till prövning i sak eller om det först måste utredas 
huruvida prövningen avser konkursgäldenärens personliga ansvar (med krav 
på att konkursförvaltaren kan uppvisa en frivilligt utfärdad rättegångsfull-
makt från konkursgäldenären) eller utdelningsrätten i konkursen (i vilket 
fall det kan ifrågasättas om saken över huvud taget kan prövas av någon 
annan än konkursdomstolen i annan ordning än den i KL föreskrivna).

XII) Konkursfordringen omfattas av specialdomstols exklusiva kompetens. 
Frågan inställer sig om kompetensregeln äger tillämpning när konkursford-
ringen anmäls för utdelning i konkursen eller om fordringen kan eller rent-
av skall prövas i den ordning som KL föreskriver. Bedömningen påverkas av 
om utdelningsrätten är detsamma som konkursfordringen, en rättighet som 
borgenären har för sin fordring hos konkursgäldenären eller en associations-
rättslig andelsrätt i konkursboet (i vilket fall fordringsrekvisitet i 5:1 KL 
endast är ett andelsrättsligt, från medlemsfrågan outbrytbart, rekvisit).

XIII) I en situation av vidaredrift ingår konkursförvaltaren ett affärsmässigt 
mindre lyckat kontrakt, som från affärsrisks- och tidshorisont får bedömas 
ha varit acceptabelt för konkursborgenärerna. Konkursförvaltaren vill dock 
åberopa konkursgäldenärens i och för sig berättigade intresse av en ännu 
säkrare vård och snabbt avslutad konkurs till stöd för att han har överskridit 
sin kompetens med följd att konkursboet är rättsligt obundet av sin förplik-
telse gentemot medkontrahenten. Är det möjligt?

XIV) Vid konkursutbrottet pågår en rättegång om borgenärens ford-
ringsrätt mot konkursgäldenären personligen. Borgenären menar dels att 
bevakningsprövningen avseende fordringsrekvisitet i 5:1 KL har att vilan-
deförklaras i avbidan på den särskilda domen, dels att den särskilda domen 
har rättskraft till nackdel för borgenärskollektivet i konkursen under ford-
ringsrekvisitet. Frågan inställer sig om situationen över huvud taget innefat-
tar en kritisk processkollision – huruvida borgenärens fordringsrätt i och 
för tillämpningen av fordringsrekvisitet är samma sak, med samma sak-
ägare, som borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären personligen. 
Bedömningen, som är grundsynsberoende, får bl a betydelse för tolkningen 
av 9:16 1 st in fine KL där det stadgas att avgörandet av borgenärernas rätt i 
konkursen inte får fördröjas av att någon borgenärs anspråk beror på pröv-
ningen i en särskild rättegång utan skall konkursdomstolen fastställa hans 
rätt i konkursen för det belopp som kan bli bestämt genom dom i den 
särskilda rättegången.

Fler exempel kommer att ges i avhandlingen. Det viktigaste är inte att 
alla, ens de angivna, tillämpningsexemplen får sina svar. Huvudsaken är 
att den genomgående grundsynsproblematiken uppmärksammas – att 
ett grundställningstagande i en rättsfråga är ett grundställningstagande 
till ett helt system av (till grunden och konkurssituationen) besläktade 
frågor.
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1.1.2 Kort om grundsynsfrågans innebörd
Vad som avses med ”grundsyn”, och vilken betydelse grundsynsvalet har, 
kan inte allsidigt sammanfattas i en enkelt greppbar formel.18 Grund-
synsfrågan i denna avhandling gäller konkursens juridiska systemsättning 
– vad konkursen juridiskt sett är för något. Denna bedömning beror på 
utfallet av en klassificeringsregel. Därutöver ger grundsynen inte några 
regler. Det föreligger ett glapp mellan grundsynsfrågan och den regel som 
gäller på regelplanet. Grundsynsfrågan ligger på grundnivå. Vad detta inne-
bär kan nog inte förklaras enklare och bättre än Deuntzer gjorde (i den 
danska litteraturen) år 1885: Även om det väsentligen rör sig om ett blott 
rättssystematiskt grepp ”har dets Løsning dog tillige den Interesse at give 
det korrekte Udgandspunkt ved afgjørelsen af enkelte Tvivlstilfælde.”19

Grundsynen är alltså ett rättssystematiskt grepp. Grundsynen ger de 
system aspekter som har betydelse på och för regelplanet men säger ingen-
ting om tyngden hos alla andra aspekter (fria sakargument etc) som har 
betydelse från utgångspunkten till den slutliga regeln.20 Givet att rätten 
i grunden (men inte nödvändigtvis på regelplanet) är ett system och att 
det är det rättssystematiska greppet som har prima facie-verkan i den juri-
diska argumentationen,21 är det grundsynen som systemsätter konkursen 
i relation till andra rättsliga fenomen och rättsområden.22 Varje grundsyn 

18 En nackdel med termen grundsyn är att den implicerar att inställningen måste vara 
medveten. Så är inte fallet. En grundsyn kan vara subjektivt övervägd och uttalad, men 
den kan också yttra sig i en oreflekterad benägenhet att angripa ett ämne på ett visst 
sätt, t ex i fråga om problemklassificering, argumentationsfält, relevanströskel, begrepps-
användning och argumentationsbördans placering. Kort sagt: En grundsyn kan vara ett 
objektivt förutsatt förhållningssätt till konkursinstitutets systemsättning. Jfr i samman-
hanget Kleineman, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla 
s 623 not 6 som påpekar att rättsvetenskapens största återverkningar på den praktiska 
rättsliga hanteringen förmodligen ligger i att även praktiker som måhända ser sig själva 
som tämligen vetenskapligt indifferenta pragmatiker formas av det vetenskapliga förhåll-
ningssätt som studiematerialet utsänder. Se även Eckhoff, Rettskildelære § 1.IV (5 uppl 
s 24); Doublet, Hermeneutikken og rettsvitenskapen s 596; Peczenik, Vad är rätt? s 260. 
Jfr även Lindskog, Återpantsättning s 845 i 1.2.2 nedan not 43.
19 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 120. Min kurs.
20 Skillnaden mellan grundsats och regel förklaras närmare i 1.2.1.3 nedan. Grundsynen 
har betydelse för, men avgör inte, tillämpningsresultaten på regelplanet (och alla därur 
deducerade principer och begrepp). Grundsynens grundsatser är inte några fullgångna 
regler. Att de endast ger utgångspunkten för, och sätter tonen på, den konkursrättsliga 
argumentationen betyder att grundsynsfrågan inte handlar om vare sig begreppsjuridik, 
systemjuridik eller några andra slutsatser på regelplanet. Den handlar som sagt om utgångs-
punkter för, inte om slutsatser eller slutpunkter i, den juridiska argumentationen.
21 Se 1.3.1.2 nedan.
22 Den rättsidé som genomsyrar denna avhandling kan kallas den rättssystematiska rätts-
idén och förklaras närmare i 1.3.1.2 nedan. Om rätten kan man ha olika uppfattningar. 
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utmärks av en för grundsynen unik konkursrättssystematik, som i sin 
tur styr allt som hör till grundplanet – grundantagandena, grundsatser-
na, grundbegreppen, grundkonstruktionerna, relevanströskeln för olika 
argument samt argumentationsbördans placering i den konkursrättsliga 
argumentationen.

1.1.3 Problemet och ämnet
I konkursrätten har grundsynsdiskussionen fått träda tillbaka för andra 
spörsmål. Ställs grundsynsfrågan på sin spets är det svårt att finna någon 
objektivt förhärskande grundsyn i lagstiftning, rättspraxis och doktrin. 
Det finns till och med skäl att betvivla om det alltid finns en genomtänkt 
hållning hos de individuella aktörerna. Grundinställningen kan, objek-
tivt sett, växla från fall till fall.23

I rättspraxis och doktrin är det inte helt ovanligt att argumentationen häm-
mas av grundantaganden som hänför sig till en äldre och i andra avseenden 
överspelad (?) grundsyn.24 Lika vanligt är att en och samma argumentations-
linje rymmer grundantaganden som hänför sig till helt olika och sinsemel-
lan oförenliga paradigm.25 Slutligen kan nämnas att det kommer rättsfall 

23 Alla jurister behöver inte ha en övervägd inställning till konkursen i dess helhet (vilket 
är ett grundvillkor för att inställningen skall klassificera som en grundsyn enligt avhand-
lingens terminologi). Kan en sådan inställning ändå skönjas kan den gå ut på att en in 
casu bedömning måste ske. En sådan inställning är inte rättssystematisk.
24 Ett tydligt exempel är diskussionen i frågan om den s k gränsen mellan konkurs- och 
massafordringar. Se 14.5.1 nedan. Det görs gällande av en praktiskt taget enhällig doktrin 
att massaansvarets uppkomst (den s k gränsen mellan konkurs- och massafordringar) och 
tidsrekvisitet i 5:1 KL måste argumenteras på något annat sätt än utifrån ”fordringens 
väsentliga grund”. Anförd bedömningsprincip kritiseras för att inte ge någon vägled-
ning åt rättstillämpningen. Att kritiken inte har fått det genomslag den förtjänar är dock 
knappast häpnadsväckande. Orsaken till problemet är att det alltjämt förutsätts finnas 
en ”gräns” mellan de angivna fordringarna. Skall en förändring komma till stånd måste 
det rumsteras om bland grundantagandena och grundsatserna. Det krävs en övergång 
till förpliktelsens primat och ett hänsynstagande till att konkursboet, som numera har 
erkänd juridisk personlighet, ansvarsbär och ådrar sig förpliktelser endast när det förelig-
ger ansvarsgrund enligt allmänna regler. Det måste redan på grundnivå uppmärksammas 
att det föreligger en rättslig artskillnad, inte en gräns, mellan å ena sidan massafordring-
arna (fordringar på konkursboet) och å andra sidan utdelningsrätterna (andelsrätter i 
konkursboet) och konkursfordringarna (fordringar på konkursgäldenären personligen). 
25 Se t ex NJA 2004 s 836. Benägenheten blir ännu tydligare över målgränserna. I NJA 
1999 s 777 och NJA 2004 s 777 (jfr möjligen även NJA 2003 s 3) utgår HD från att kon-
kursförvaltaren är konkursgäldenärens legale ställföreträdare. Skall principuttalandena tas 
på allvar förutsätter de processtanken/tvångsförvaltningstanken. Vid bedömningen av 
massansvarets uppkomst händer det att HD behandlar massaansvaret som en förplik-
telse som bärs av konkursboet som sådant, inte som en förmånsrätt i konkursmassan. I 
sådant fall förutsätts associationstanken, som i sin tur förutsätter att konkursförvaltaren 
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från HD där motiveringen inte avslöjar vilken rättsfråga HD egentligen har 
bedömt och om HD ens har prövat, eller hållit sig till, frågan i målet.26

Skadeverkningarna stannar inte vid rationalitetsproblem i den konkurs-
rättsliga diskussionen. En grundsynsosäker diskurs skadar allt som en 
grundsynssäker diskurs befrämjar. Låt mig ge några exempel:

En rättsvetenskapsman, som skall rättsvetenskapligt behandla ett 
 konkursrättsligt spörsmål, konfronteras med problemet att det inte ens i 
konkursrättens elementärfrågor finns en okontroversiell bas av grundan-
taganden på vilken framställningen kan byggas upp.

Rättsvetenskapen i andra discipliner störs och försämras av att konkurs-
situationen placeras i ”fel” fack. Konkurssituationen blir en udda och 
svårbegriplig undantagsföreteelse i det fack där den placeras i stället för 
att bidra till ett rättsvetenskapligt lyft i det fack där den rätteligen borde 
bo.27

Så t ex kan det med fog ifrågasättas om konkursgäldenärens rådighetsförlust 
placeras korrekt när den sätts in i det avtalsrättsliga facket ”förlust av eller 
inskränkning i rättshandlingsförmåga”. Ett annat exempel är det process-
rättsliga draget att behandla konkursboets talerätt om konkursmassan som 
ett fall av talerätt om annans rättställning. Med en annan grundsyn på kon-
kursen är konkursboets talerätt en sakägartalerätt. Det blir alltså fallen då 
konkursgäldenären får tala i tillgångstvister som utgör situationer av talerätt 
i eget namn för annans räkning. Därmed klargörs att det är konkursboet, 
inte konkursgäldenären, som behöver ett kommissionstalerättsligt huvud-
mannaskydd.

är ett organ i konkursboet som sådant, dvs inte konkursgäldenärens legale ställföreträdare. 
Samma synsätt återkommer vid bedömningen av det analoga tillämpningsområdet  för 
17:1 KL. I andra massaansvarssituationer behandlar HD massaansvaret som om det vore 
ett extraordinärt förmånsberättigat skiftesanspråk mot konkursmassan. Denna inställ-
ning förutsätter skiftestanken eller exekutionstanken, som i sin tur förutsätter att kon-
kursförvaltaren är konkursmassans förvaltare och i någon mån borgenärernas syssloman, 
inte vare sig konkursgäldenärens legale ställföreträdare eller ett organ i det konkursborge-
närsägda konkursboet.
26 Se t ex NJA 2003 s 3; NJA 2004 s 777. 
27 Jfr i sammanhanget Alvesson/Sköldberg, Tolkning och reflexion s 11 not 4 (uppfatt-
ningen om vad som utgör ett intressant och hanterbart forskningsproblem är avhängig 
av forskarens grundläggande ställningstaganden i metodfrågor i vid mening); Andersson, 
Kausalitetsproblem s 21, 23 (en felaktig, eller åtminstone olämplig, problemformulering 
av de rättsliga frågorna kan bli fatal, eftersom argumenteringen styrs in på banor som 
går förbigår problemets kärna – det uppstår skenproblem). Ur en annan synvinkel kan 
en perspektivering av ett ämnesområde och dess teoretiska grundvalar medföra att nya 
frågor upptäcks. Jfr Doublet/Bernt, Retten og vitenskapen s 5 f; Lindskog i 1.2.2 nedan 
not 43. 
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Vidare blir rättstillämpningen svårförutsebar eftersom alla utgångspunk-
ter beror på vilken grundsyn som anläggs på konkursen. Det bildas nya 
kompromissinstitut som saknar förankring i det allmänna systemet (virus). 
Nya fall blir svårklassificerade. Det blir svårt att förutspå i vilken mån 
principuttalanden på grundnivå har verkan utanför målet men också att 
uppskatta motiveringsbehovet för den regel som väljs. En regel som endast 
bekräftar en given grundregel behöver inte förses med en särskild, och 
arbetsfordrande, motivering. Likaså uppkommer svårighet att bedöma 
vad som skall tolkas restriktivt och när det kan användas analogi.

Slutligen påverkas lagstiftningens grundstruktur. Infallsvinklarna och 
begreppen, som kan vara vilseledande, står inte i överensstämmelse med 
varandra. Det skapar onödiga problem. Frågor som bör regleras regleras  
inte. Frågor som inte behöver regleras regleras. Lagstiftarens arbete under-
lättas av en solid rättssystematisk bas, då såväl skavanker i lagstiftningen 
som missriktade ingrepp från lagstiftarens sida kan åtgärdas genom system-
konform tolkning eller andra tag i rättstillämpningen. System argument 
kan rentav ta över klar lagtextslydelse.28

En grundsynsosäker konkursdiskurs kan således sätta hela rättssyste-
met i gungning. För det första inverkar oordningen menligt på konkur-
sens och konkursrättens effektivitet. Särskilt allvarligt är detta om kon-
kursboet är mer än en samling av (besläktade) rättsliga relationer och 
regler, nämligen en association – ett rättsligt ouppdelbart (mikro)system 
av sammankopplade flerpartsrelationer, med rättigheter, skyldigheter och 
bindningar som förutsätter och motiverar varandra. En rättssystematiskt 
”feldrag” i en fråga fördärvar då hela (mikro)systemet.29

För det andra medverkar oordningen till rättssystemets förfall.30 Den 
formella rättssäkerheten (förutsebarheten) blir lidande. Rättsordningens 
auktoritet skadas av irrationella motiveringar. Den ökade risken för felak-
tig rättstillämpning demolerar den materiella rättssäkerheten. Mer arbete 
uppkommer för alla, inte bara i rättsvetenskapen. Domstolarna kan 

28 Se t ex JustR Håstad i NJA 2006 s 275. Jfr NJA 1997 s 211. 
29 En association behöver inte sammanhållas på regelnivå. Det följer redan av att associa-
tionstyperna oliknar varandra (t ex i fråga om juridisk personlighet, kapitalskydd, förvalt-
ningskompetens och personligt medansvar för medlemmarna). Däremot måste associatio-
nen sammanhållas på grundnivå, eftersom ett associationsfrämmande ställningstagande i 
en associationsrelation återverkar på associationen i dess helhet. Annorlunda uttryckt: En 
association är inte en beteckning för en samling av självständiga rättsförhållanden, som 
har koppling till varandra. Själva associationen är ett rättsförhållande som består av ett 
antal sammanvävda relationer vilka är ofullständiga såsom rättsförhållanden utan varand-
ra. Ett associationsförhållande är alltså rättsligt ouppdelbart.
30 Konkursens juridiska systemsättning samspelar med rätten i stort.
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komma att ägna tid och resurser åt att skriva rättssystematiskt onödiga 
och därmed (för systemet i sin helhet) vilseförande motiveringar. Även 
ett rationellt utnyttjande av lagstiftningsresurserna försvåras. Den ökade 
konfliktrisken är ett gissel i sig. En grundsynsfast hållning kan förväntas 
hålla nere antalet tvister i systemet, även antalet fall då prövningstillstånd 
måste meddelas.

Grundsynsosäkerheten i konkursdiskursen, och de menliga konse-
kvenser som förvirringen har eller är ägnad att ge upphov till, är det 
problem som motiverar denna avhandling. Det är grundsynsfrågan som 
är avhandlingsämnet.

1.1.4 Uppgiften och syftet
Redan tidens gång och samhällets utveckling medför att ett paradigm 
som hänför sig till regel- eller diskursnivån alltid är i behov av översyn, 
förmodligen även av förändring. Såtillvida ligger det i paradigmets natur 
att det alltid, även i vilofasen, är under övergång.

Ett paradigm som speglar grundnivån är mer fast. Konsekvensen av 
att grundsynen förlorar täckning på regelplanet är inte att paradigmet 
måste gradvis förändras för att hålla takt. Det måste vilandeförklaras och 
ersättas av ett nytt.

En diskurs är, som antytts, en levande organism. Den innehåller spår av 
(ofta oreflekterade reliker från) sin egen historia men också, om vi bortser 
från de förändringar som uppkommer genom rättspolitisk reform, fröna 
till sin egen framtid. Är grundsynsläget ovisst flyter allting. Det finns inte 
ens någon kod till vad som är historiska sediment, vad som tillhör nuet 
och vad som måste vänta på framtiden.

Man kan ha delade uppfattningar om vad rättsvetenskapen bör ägna sig 
åt och på vilka villkor det bör ske. Det är i alla fall rättsvetenskapens  upp-
gift och ansvar att städa i diskursen när behov därav föreligger. Föreligger 
ett grundsynsproblem är uppgiften akut.31 Är det ett äldre paradigm som 
måste få ohämmad genomslagskraft är det upp till rätts vetenskapen att 
rensa. Är det ett nytt paradigm som måste introduceras är det upp till 
rättsvetenskapen att assistera förlossningen. Uppgiften i denna avhand-
ling är att klarlägga konkursrättens innehåll (med systematik) och kon-

31 Diskussionen får en kaotisk prägel om den inte förs upp till premissernas nivå. Med 
Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s 323: ”Man stoler paa Ordets enhed og tror 
at tale om samme Sag, medens det virkelige Forhold er det, at man paa Grund af Forud-
sætningernes Forskellighed arbejder med helt forskellige Problemstillinger. Argument og 
Modargument krydser hinanden som Spørgsmaal i Øst og Svar i Vest [– – –]”. 
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turer såsom rättsområde samt att introducera associationstanken. Den 
vetenskapliga ambitionen – syftet – är att belysa grundsynsfrågan (kon-
kursens juridiska systemsättning) och dess betydelse genom associations-
tanken (som, enligt min mening, anvisar den korrekta systemsättningen 
av konkursen). Målet är att bidra till en (långsiktig, förhoppningsvis 
snabb) kvalitetshöjning av diskursen genom att skapa debatt.

Visst tar jag position. Syftet är dock inte att marknadsföra associationstan-
ken eller att – på vetenskaplig ambitionsnivå – gå i bevisning om att denna 
är ”bäst”. Hur associationstanken kommer att bemötas är ur den synvin-
keln sekundärt. Ingen kan förkasta associationstanken utan att bemöta de 
faktorer som talar för associationstanken och utan att noggrant reflektera 
över grundsynsfrågan och grundsynsläget i den svenska konkursrätten (dvs 
att konkursens systemsättning är osäker). Huvudsaken för mig, och för 
konkursrätten, är att det uppmärksammas vad grundsynsfrågan är, att kon-
kursrätten besväras av grundsynsproblem samt att grundsynsproblematiken 
inte kan åtgärdas genom kosmetiska förändringar på regelplanet eller lösas 
rättsfrågevis lokalt. Grundsynsproblemet gäller konkursen i dess helhet och 
måste åtgärdas på övergripande nivå. Därvidlag har associationstanken, 
såvitt jag kan se, övervägande fördelar.

Uppgiften är som nämnts att systemsätta konkursrätten såsom rättsom-
råde (enligt associationstanken). Alla frågeställningar som inte är konkurs-
rättsliga enligt denna definition faller utanför avhandlingens ram, t ex in -
trädeskomplexet och frågor om konkursboets massaansvar för fel. Det spe-
lar ingen roll om frågan är ”konkursrättslig” enligt någon annan grundsyn 
på konkursen eller därför att rättsområdet definieras inte normativt utan i 
relation till rättens faktiska nivå. Helt konsekvent är jag inte. Avhandlingen 
rymmer avsnitt om konkursgäldenärens personliga ansvar, konkursboets 
massaansvar samt, i begränsad utsträckning, sakrätter. Syftet är då inskränkt 
till att (negativt) belysa konkursrätten.

Debatt i grundsynsfrågan är viktigt, nu inte minst med tanke på det på -
gående arbetet med ett samlat insolvensförfarande. En helt grundsyns-
homogen lagstiftning torde vara en drömbild, i alla fall om medlet är en 
rättsteknisk översyn av befintligt material och det lånas bestämmelser från 
andra länder.32 Skall en översyn göras är det viktigt att överarbetaren ser och 
förstår vilket lapptäcke lagstiftningen är samt är medveten om problem-
orsaken och sin egen grundsyn på konkursen, vilken påverkar vad han ser. 
Grundsynen avgör bl a om lagstiftningsändamålet kan effektivt förverkli-
gas inom ramen för ett paradigm (och, i sådana fall, i vilket förfarande 
– konkurs eller rekonstruktion – tyngdpunkten bör ligga) eller om sär-
skilda bryggor på regelplanet mellan de angivna instituten är att föredra.

32 Till skillnaden mellan kodifiering, rättsteknisk översyn och rättspolitisk reform, se 
Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s 169 ff.
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1.2  Mer om grundsynsfrågan och dess juridiska 
betydelse

1.2.1 Grundsynsfrågans karaktär

1.2.1.1 Grundsynsfrågan och konkursens ändamål och funktioner
Grundsynsfrågan handlar inte om konkursens natur i ett rättsfilosofiskt 
perspektiv, inte heller om det allmänna konkursbegreppet eller vilka för-
faranden som bör kallas konkurs. Den tar sikte på ett visst spänningsfält 
av gemensamma grundantaganden oavsett benämning.

Skillnaden mellan olika grundsyner är inte att de inte räknar med att 
konkursen är tvångsmässig; att borgenärerna har rätt till utdelning; att 
konkursgäldenären har rätt till det restvärde som inte utnyttjats för kon-
kursändamålen etc. Man måste skilja på grundsyn och grundfunktion; alla 
grundsyner kan skriva under att en konkurs innebär att borgenärerna 
i ett sammanhang tvångsvis tar i anspråk konkursgäldenärens samlade 
tillgångar för fordringstäckning (jfr 1:1 KL)33 och i den meningen, löst 
uttryckt, utgör en generalexekution.34 Anförda antaganden är gemensam-
ma grundantaganden från regelplanet. KLs portalbestämmelse anger mer 
vad borgenärerna gör än den systemsätter konkursen. Skillnaden mellan 
olika grundsyner sammanhänger i stället med hur – ur vilken vinkel eller 
i vilken rättsligt kontext – de gemensamma grundantagandena beskrivs 
och vad man gör av dem, dvs hur det givna spänningsfältet laddas.35

33 Detta bör inte beskrivas så att alla grundsyner är underkastade exekutionstanken (sam-
pantsmodellen, kollektivutmätningsmodellen eller vad den nu skall kallas). Exekutions-
tanken är en juridisk systemsättning av hela konkursen, som bestämmer hur man skall 
rättsligt beskriva det angivna beslaget (vad som exekveras, vem som är exekutionsborgenär 
osv), inte ett uttryck för att konkursen rymmer ett konkursbeslag och har till ändamål att 
ge borgenärerna fordringstäckning. Utifrån t ex associationstanken är konkursbeslaget ett 
tvångsmässigt genomdrivande av konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt gentemot 
konkursboet. Fordringstäckningsändamålet är ett verksamhetsändamål hos konkursboet 
såsom associationsliknande gemenskap.
34 Det är vanligt förekommande att konkursen sägs utgöra en generalexekution. Se 2.6.4 
nedan. Syftet med ett sådant uttalande kan vara så begränsat som att fånga upp konkur-
sens grundfunktion (vilket ofta torde vara fallet), men uttalandet kan också vara ett ställ-
ningstagande på grundsynsnivå, i vilket fall det förutsätts att konkursen, rättssystematiskt 
sett, är en kollektivutmätning i konkursgäldenärens tillgångar som ger konkursborgenä-
rerna en sampanträtt till konkursmassan. 
35 Skillnaden kan illustreras utifrån den givna konkursfunktionen att konkursen ger bor-
genärerna fordringstäckning och leder till en skuldminskning för konkursgäldenären  i 
motsvarande mån. Under processtanken är utdelningsrätt inget mer än en rätt till upp-
fyllelse av konkursfordringen. En utdelning innebär att konkursfordringen uppfylls i 
konkurs gäldenärens namn (av konkursgäldenärens ställföreträdare). Associationstanken 
utgår från att utdelningsrätten är en associationsrättslig andelsrätt i konkursboet såsom 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   45 09-10-19   15.22.10



46

1.2.1.2 Grundsynsfrågan handlar inte om kosmetisk uppryckning
Grundsynsfrågan handlar inte om hur den konkursrättsliga diskursen i 
givna frågor bör förklaras och legitimeras. Den ligger på ett annat plan.

Strider om vilken förklaringsmodell som är den bästa kan uppkomma och 
torde vara ganska vanliga på alla rättsområden. Så t ex föreligger delade 
meningar om hur reglerna rörande de kontraktuella förpliktelsernas upp-
komst och förändringar skall förklaras (viljeförklaringsmodellen och för-
utsättningsläran contra avtalsgrundande rättsfakta och en objektiv riskav-
vägningsmodell för ändrade förhållanden). Ett annat exempel är förkla-
ringsmodellen för de utomobligatoriska skadeståndsförpliktelsernas grund 
och gräns, då ämnesområdet antingen kan konstrueras med hjälp av en 
subjektiv eller klanderinriktad culpamodell kompletterad av adekvansläran  
eller anknytas till en mer ”fri” culpanorm, som snarare utmynnar i än för-
utsätter en given handlingsregel, och en riskfördelningsmodell av typen 
skyddsända målsläran.

Nog finns det ett samband mellan rättsföljd och grund. Oavsett vilket 
modellpaket som väljs i de angivna exemplen, föreligger dock konsensus om 
att det är t ex uppkomsten av en förpliktelse som skall förklaras. Det råder 
inget tvivel om att problemen skall angripas på förpliktelsens primat (inte 
utifrån motpartens intresse av att få en mot förpliktelsen svarande fordring) 
och att argumentationsbördan är så placerad att ingen som huvudregel är 
förpliktad.36 Att förklaringsmodellerna betonar skilda ändamål eller funk-
tioner överskuggar alltså inte den gemensamma linjen i frågan vad – vilket 
slags rättsligt fenomen – som skall förklaras. Det föreligger enighet i grundsyns-
frågan, även om infallsvinklarna kan ge olika utslag i periferin.

När det är grundsynen som är problematisk vet man inte ens vad – vilket 
slags rättsligt fenomen – som skall konstrueras och diskuteras. Det finns 
ingen ostridig bas av fundamentala grundantaganden att stå på, som klar-
gör rättsområdet.

associationsliknande gemenskap (inte en fordringsrätt hos konkursgäldenären) samt att 
det är konkursboets skiftesskuld till konkursborgenären som uppfylls genom utdelningen. 
Att utdelningen ändå leder till en skuldförminskning för konkursgäldenären personligen 
beror på att rättsreglerna ger vid handen att en konkursborgenär som vill motta utdelning 
från konkursboet har att finna sig i att konkursboets uppfyllelse även går i avräkning mot 
konkursfordringen, om en sådan finns. Medan processtanken grundsatsvis anger att en 
konkursutdelning alltid leder till en konkursfordringsminskning för konkursgäldenären 
(någon utdelningsrätt kan inte finnas utöver konkursfordringen), klargör associations-
tanken att utdelningsrätten står på egna ben. En utdelningsrätt kan mycket väl föreligga 
utan stöd av en giltig konkursfordring hos konkursgäldenären, t ex vid utebliven anmärk-
ning. 
36 Annorlunda uttryckt gäller det för motparten att hitta en ansvarsregel och argumen-
tera för att en förpliktelse har uppkommit, inte för den påstått ansvarige att hitta en regel 
om ansvarsfrihet. Att det kan föreligga presumtionsansvar på regelplanet är en annan sak. 
Presumtionsansvaret är en ansvarsregel, inte en grundsats.
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Ett parallellt problem skulle vara att det i skadeståndsrätten inte rådde enig-
het om att skadeståndet är en i den utomobligatoriska skadeståndsrätten 
hemmahörande obligationsrättslig förpliktelse. Systemsättningsproblem 
skulle uppkomma om någon t ex började hävda att skadeståndet är, inte 
bara uppvisar yttre funktionella likheter med, en försäkring hemmahörande 
i försäkringsrätten, en skatt hemmahörande i skatterätten eller en bot hem-
mahörande i straffrätten. Osäkerhet skulle även kunna uppkomma som en 
följd av att diskursen började objektivt förutsätta en annan systemsättning 
än den angivna, t ex genom att förpliktelsens uppkomst började angripas på 
rättighetens primat utifrån skadelidandens perspektiv och intressen, genom 
att legalitetsprincipen (med vidhängande analogiförbud) började tillämpas 
vid bedömningen av skadeståndsansvarets uppkomst eller genom att det 
började förutsättas att det är en undantagsregel, inte en grundsats, att skade-
stånd skall tillfalla skadelidanden och inte det allmänna.

Konkursrätten besväras av grundsynsproblem. Då räcker det inte att 
putsa på utseendet. En mer djupgående operation måste till.

1.2.1.3 Grundsynsfrågan ligger djupare än regelplanet
En avhandling som kretsar kring konkursens natur ser ut att vara aka-
demisk i betydelsen att den ”saknar praktisk betydelse”. Nog är avhand-
lingen teoretisk ur den synvinkeln att den kan fordra uppföljare, som ger 
ännu fler exempel och implementerar avhandlingsresultaten för slutledet. 
Det är ingen handbok som läggs fram (även om avhandlingen innehål-
ler konkreta exempel). Att en avhandling möjligen är svår att ta till sig 
betyder emellertid inte att den saknar praktiskt värde. En avhandling som 
skall putsa till ett enskilt problemsymptom är, enligt min mening, mind-
re praktisk än en avhandling som siktar på problemet. 

Grundsynsfrågan har, som andra teorier, förbindelse med regelplanet, 
men måste noga skiljas från detta.37 Regler är, som jag ser det, avvägnings-
normer. Grundsynen tillhandahåller det moment som, med en rättssys-
tematisk syn på rätten, utgör avvägningsnormens botten och slutresultat i 
tveksamma fall – den systembaserade grundsatsen.

Glappet mellan grundsynsfrågan och regelplanet innebär att grundsyns-
frågan inte säger någonting om hur skälen bakom grundsynens grundsat-
ser hävdar sig mot konkurrerande sak- eller auktoritetsargument i rättstil-

37 Samma glapp föreligger mellan grundsynsfrågan och rättskälleplanet. Att det är svårt 
att föreställa sig en konkurslag som genomför en grundsyn med hundraprocentig kon-
sekvens (om grundsynsfrågan inte blivit föremål för särskilt övervägande) betyder inte 
att en splittrad grundsyn gäller. En splittrad systemsättning är ingen systemsättning över 
huvud. Glappet mellan regelplan och rättssystematisk teori medför också att ett rätts-
systematiskt paradigm kan förändras i snabbare eller saktare takt än regelplanet samt att 
olika teorier kan vara förhärskande i olika länder även om regelplanen ser praktiskt taget 
likadana ut. 
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lämpningen, när avvägningsbehovet uppmärksammas.38 Vilken som är 
”den bästa eller rätta lösningen” på konkreta rättstillämpningsproblem 
är kort sagt en fråga för regelplanet; lika lite som det går att dra slutsats om 
grundsyn från regelplan går det att dra omedelbar slutsats om regelplanet från 
en övergripande teori.39 Regelplanet har utrymme för – utöver de system-
argument som härstammar från grundplanet – rättsfrågans alla sak- och 
auktoritetsargument; det kan finnas undantagsregler på regelplanet.

Regelplanet påverkas av grundsynsfrågan på flera sätt.40 Dels till-
hör grundsynens grundsatser regelplanet. Metodreglerna för den juri-
diska argumentationen, som utgör outbrytbara fragment av de laddade 

38 Enligt Hellner, Rättsteori s 41 begagnas vanligen rättsnorm som överbegrepp för å ena 
sidan grundsatser, principer och riktlinjer och å andra sidan regler i inskränkt mening, 
varvid skillnaden mellan regel och grundsats består däri att regeln är så pass preciserad att 
den kan tillämpas strikt när av regeln angivna fakta föreligger, medan grundsatsen endast 
anger mer allmänt hur bedömningen skall ske och lämnar ett vidsträckt utrymme för hän-
synstagande till olika omständigheter. Föreligger någon skillnad mellan Hellners defini-
tion och den grundsatsdefinition som används i denna avhandling är det att en grundsats 
ligger på den rättssystematiska grundnivån medan reglerna och principerna ger innehåll 
åt respektive är extrakt av regelplanet. Många skulle säkert vilja sätta likhetstecken mellan 
grundsats och princip; en princip är ju en ofullständig regel som blir en regel om den inte 
stoppas. Grundsatsen är en princip i nyss angiven mening, men principer kan hämtas från 
alla rättens skikt och sålunda sammanfatta mer än rättsystematiska aspekter. 
39 Jfr Doublet/Bernt, Retten og vitenskapen s 9 ff (”[v]i kan ikke trekke bindende slut-
ninger om den underliggande norm ud fra det vi iakttar”, dvs rättens empiriska manifes-
tationer – rättstillämpningen och det positiva rättskällematerialet). – Lindblom, Lagtolk-
ning eller rättstillämpning s 457 i och vid not 49 har anfört att det inte finns några logiskt 
hållbara skäl för att just undantagsregler skall ges en mer bokstavstrogen tillämpning än 
andra, då det väl ofta bara är en formuleringsfråga vad som uppställs som huvudregel och 
vad som formuleras som undantag. Att dra slutsatser i sak av om en bestämmelse är ett 
undantag eller ett undantag från ett undantag framstår som ”ett slags semantisk begrepps-
jurisprudens av föga tilltalande slag”. Lojalt och försiktigt tolkat menar inte Lindblom 
att rättssystematiska aspekter saknar betydelse (se t ex argumentationen i Lindblom, Om 
utmätning av egen ko (SvJT 1973 s 568) vartill det hänvisas) utan att det måste göras en 
samlad bedömning på regelplanet. 
40 Konstruktionernas betydelse torde vara stor rent generellt, oavsett om de hänför sig till 
grund- eller regelplanet. Kleineman, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart ver-
kande rättskälla s 631 not 23; densamme, Begreppsbildningen och den skadeståndsrätts-
liga analysen s 720 f talar om en ”ny begreppsjurisprudens” vilken, till skillnad från den 
klassiska (som hyllade de juridiska begreppens allmänna och tidlösa bärighet), innebär 
att juridiska lösningar söks genom en skenbart enkel deduktion från givna begreppsbild-
ningar, inte genom en rättspolitisk prövning, som redovisas öppet. Jfr även Wilhelms-
son, Social civilrätt s 20 med vidare hänvisningar om att det uppfattas vara salongsfähigt 
att på ett mera oförbindande sätt utnyttja de allmänna lärornas begrepp i den juridiska 
argumentationen men inte att tillgripa en rent begreppsjuridisk metod. De allmänna 
lärorna påverkar den juridiska argumentationens begynnelsepunkt – begreppsapparaten 
styr utformningen av de frågeställningar som uppfattas som juridiskt relevanta (a s 22). 
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rättsreglerna,41 gör att grundsatser, som inte stoppas, blir regler.42 Dels är 
det grundsynen som anger utgångspunkten samt bestämmer argumenta-
tionsfältet och relevanströskeln för alla sak- och auktoritetsargument. Den 
bestämmer med andra ord reglernas tillväxtförutsättningar. Med detta är 
sagt att grundsynsfrågans praktiska betydelse kan vara stor – även om det 
föreligger ett glapp mellan grundsyn och den regel som grundsynen, om 
den inte stoppas, utmynnar i.

1.2.2 Grundfrågorna
Oavsett vilken konkurs(associations)rättslig eller konkursrelaterad för-
mögenhetsrättslig fråga som lyfts fram för diskussion blir utgångspunk-
ten för frågans besvarande beroende av vilken grundsyn som anläggs på 
konkursen.43 Grundsynsfrågan  genomsyrar allt.

1.2.2.1 Vad som utgör konkursrätt och vad som utgör annat
Grundsynen avgränsar konkursrätten och bestämmer konkursens centra-
la moment, dvs vad som utgör konkursrätt och vad som utgör ”annat”.

41 De s k hanteringsreglerna (se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning § 2.1.3 
(s 34)), som också utgör del av rättsreglerna, lyfts sällan fram. En bidragande orsak kan 
vara att rättsreglernas hanteringssida (även) kom att falla under den allmänna rätts lärans 
studieområde när denna blev ett eget forskningsämne (dvs i början av 1960-talet, se 
härom Strömholm, Allmän rättslära s 11; ämnet är äldre än så, se närmare Klami, San-
ningen om rätten s 11). Dels kan den allmänna rättslärans rättsfilosofiska inriktning ha 
kastat skugga över metodfrågornas praktiska sida, som ger en öppning mot juridiken. Jfr 
Dalberg Larsen, Restfilosofi s 332 (ävensom Peterson/Sandström, Högt och lågt i rätts-
vetenskapen s 1044 f ), som vill se att rättsfilosoferna och rättsdogmatikerna anstränger 
sig för att närma sig varandra. Dels förefaller det som att den allmänna rättslärans inträde 
blev ett utträde för den materiellrättsliga metoddebatten (metodfrågor har kommit att 
uppfattas som praktiskt ointressant rättsfilosofi). Oavsett hur orsaksförhållandena ser ut 
kan i alla fall konstateras att de rättsdogmatiska framställningarna från slutet av 1900-talet 
ofta saknar metoddiskussion eller endast innehåller nakna deklarationer av att traditionell 
rättsdogmatisk metod har tillämpats. Se närmare t ex Westberg, Avhandlingsskrivande 
och val av forskningsansats s 421 f. 
42 Hindret kan ligga i att det fordras stöd i lag (på grund av legalitetsprincipen eller med 
tanke på förutsebarheten). Utanför legalitetsprincipens område (t ex i konkursrättsliga 
frågor) torde hindret oftare bestå i att det finns auktoritets- eller sakargument som väger 
tyngre än systemargumentet (med tilläggsargument). Även förutsebarhetshänsyn kan 
ställa krav på särskilt stöd. En grundsats torde dock alltid vara förutsebar i och för sig 
(såvida inte systembalansen har rubbats av åtgärder på regelnivå). 
43 Jfr Lindskog, Återpantsättning (JT 2007/08) s 845. ”Perspektivet påverkar vad man 
ser. Det gäller även den juridiska forskningen. Numera talar man om betydelsen av para-
digmval. Med ett visst paradigm träder vissa frågor i förgrunden medan andra hamnar i 
bakgrunden. Med ett annat kan det relevanta frågemönstret radikalt förändras”.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   49 09-10-19   15.22.10



50

Det är alltså grundsynen som avgör hur konkursinstitutet (till grunden) för-
håller sig till andra institut, t ex utmätning, skifte, associationsrättslig asso-
ciationsbildning och tvångslikvidation, personrättslig tvångsförvaltning, 
civil process, straffprocess, skuldsanering, ackord och företagsrekonstruk tion. 
System sätts konkursen enligt skuldsaneringstanken föreligger blott en grad-
skillnad mellan konkurs (likvidationsackord) och det allmänna dividend-
ackordet. Exekutionstanken förflyttar gradskillnaden till skiljelinjen mellan 
konkurs och utmätning. Konkursen blir en kollektiv- eller generalutmätning 
som blott gradskiljer sig från det vanliga utmätningsinstitutet.44 Under asso-
ciationstanken är konkursen en typ av associationsbildning under tvångslik-
vidation, nämligen av konkursboet såsom associationsliknande gemenskap. 
Däremot ligger det inte i konkursens natur att konkursgäldenären likvideras 
på obligationsrättslig/associationsrättslig nivå, vilket skiftestanken implicerar.

Denna aspekt av grundsynsfrågan har betydelse i rättsvetenskapen  (kon-
kursrättens definition som studieområde),45 men också i rättstillämp-
ningen, där den påverkar i vilka argumentationsfält olika konflikter skall 
bedömas.

1.2.2.2 Konkursrättens systematik
Grundsynen bestämmer konkursrättens djupstruktur, den inre rättssyste-
matiken. Därmed avgörs även vilka frågor som tillhör samma familj 
(rättsanalogiramen) och har samma ”sakägare”. Associationstanken delar 
in konkursrätten i konkursbofrågor (som sakägs av konkursboet), med-
lemsfrågor (som i någon mening sakägs av borgenärskollektivet) samt 
konkursgäldenärsfrågor (som sakägs av konkursgäldenären personligen). 
Det uppkommer alltså en sakägarbaserad systematik. Även de andra 
grundsynerna har i grunden en sakägarbaserad systematik. Problemet är 
bara att grund antaganden som att konkursmassan ägs av konkursgälde-
nären medför att sakägarställningen ofta blir mer skenbar än reell. Därför 
uppkommer ett behov av systemkorrigering på regelplanet. Det kan t ex 
te sig naturligare att göra skillnad på skiftesfrågor och icke-skiftesfrågor 
(skiftestanken), tvångsförvaltningsfrågor och andra frågor (tvångsförvalt-
ningstanken) samt frågor som omfattas respektive inte omfattas av exeku-
tionen (exekutionstanken).

44 Att det under de andra grundsynerna föreligger en artskillnad mellan konkurs och 
utmätning betyder inte att konkursen inte kan innesluta regelrätta exekutionsmoment. 
En grundsyn systemsätter konkursen i dess helhet och bestämmer alltså inte vilka moment 
som kan ingå i konkursförfarandet. Som exempel kan nämnas att associationstanken för-
utsätter att konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt gentemot konkursboet exekveras i 
konkursen, däremot inte, såsom fallet blir under exekutionstanken, att konkursen är en 
tvångsmässig fullgörelse av konkursfordringarna, dvs konkursborgenärernas fordringsrät-
ter mot konkursgäldenären personligen.
45 Beträffande avhandlingens avgränsning mot andra institut, se 1.3.3.1 nedan. 
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Antag exempelvis att det skall skrivas en avhandling om ”anspråk mot konkurs-
boet”. Enligt skiftestanken står konkursboet för den av konkursgäldenären 
ägda och till skifte avträdda konkursmassan. Detta betyder att avhandlings-
ämnet omfattar såväl sakrätts- och massaanspråk som utdelnings anspråken 
mot konkursmassan. Skall utdelningsanspråken utelämnas måste avgräns-
ningen motiveras. Appliceras processtanken/tvångsförvaltningstanken  
måste även gäldenärsfordringarnas utelämnande motiveras. Enligt associa-
tionstanken å andra sidan faller både utdelningsanspråken och gäldenärs-
fordringarna utanför avhandlingens ram. Utdelningsanspråken är anspråk 
i, inte mot, konkursboet. Gäldenärsfordringarna utgör anspråk mot kon-
kursgäldenären. Det blir en behandling av de angivna anspråken, inte ett 
utelämnande, som måste motiveras.

Systematikens praktiska betydelse avslöjas när spänningsfälten laddas, dvs 
när systematiken kopplas samman med klassificeringssatser och förlängs 
med argumentationsfält, grundsatser, satser om argumentationsbördepla-
cering samt relevansväggar för förekommande intressen och argument.

1.2.2.3 Klassificeringssatser
Grundsynen ger konkursrättens klassificeringssatser, som i sin tur till-
hör (sak)grundsatserna. Som exempel kan nämnas frågorna om sakägar-
position och tredjemansställning,46 konkursboets juridiska karaktär,47 
vilka som utgör konkursborgenärer,48 konkursförvaltarens ställning i 
konkursen,49 massaskuldernas, utdelningsrätternas och förmånsrätternas 

46 Frågan har bl a betydelse i rådighetshänseende. Vem har (grundsatsvis) rådigheten i 
olika förmögenhetsrättsliga frågor som uppkommer vid konkurs? Är det t ex konkurs-
gäldenären personligen som skall vara part i process (sålunda att konkursboet eller kon-
kursförvaltaren är beroende av rättegångsfullmakt eller kommissionstalerätt för att kunna 
föra talan i saken)? Eller är konkursgäldenären en tredje man som inte kan vara part (utan 
kommissionstalerätt) sålunda att konkursgäldenären, om rättsreglerna så tillå ter, måste 
nöja sig med interventionsställning? I det senare fallet, är konkursgäldenären självständig 
eller ordinär intervenient? 
47 Är konkursboet en associationsliknande gemenskap med konkursborgenärerna som 
medlemmar, en tvångsförvaltningsapparat avseende konkursgäldenären personligen (i 
borgenärernas intresse), den av konkursgäldenären ägda konkursmassan eller en pant-
rättsförvaltning för borgenärernas räkning?
48 Är det endast konkursborgenärerna i snäv mening eller även sakrättsborgenärerna, 
massaborgenärerna och, kan hända, konkursgäldenären?
49 Är konkursförvaltaren borgenärernas syssloman, ett organ i konkursboet såsom asso-
ciationsliknande gemenskap eller konkursgäldenärens legale ställföreträdare? Ståndpunk-
ten får bl a betydelse för vad konkursförvaltaren får göra för konkursgäldenärens räkning 
(utan samtycke eller uppdrag), konkursförvaltarens skadeståndsansvar samt vad som 
gäller i fråga om associationsrättsligt kompetensöverskridande. Så t ex påverkas bedöm-
ningen av vilka skyddsintressen som kan åberopas till grund för kompetensöverskridande. 
Andra exempel är vem eller vilka som måste samtycka för att en kompetensbrist skall läka 
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juridiska natur,50 sakrättsförhållandena till konkursmassan51 samt bevak-
ningsprocessens natur.52 Klassificeringsfrågorna, som ligger närmare 
grundsynen än (sak)grundsatserna, är särskilt känsliga för svängningar i 
synen på konkursens natur. En paradigmövergång förblir imperfekt om 
den lämnar klassificeringssatserna åt sitt öde.

1.2.2.4 Argumentationsfält, argumentationsbörda och relevanströskel
Den mest praktiska betydelsen av en grundsyn är att den avgör argu-
mentationsfältet för respektive rättsfråga, vilka grundsatser som äger 
tillämp ning, vilka bestämmelser som utgör undantag53 och kan låna sig 
för analogi,54 argumentationsbördans placering55 samt relevanströskeln 

samt om konkursförvaltaren har rätt och plikt att – för konkursboets räkning – påtala sitt 
eget kompetensöverskridande.
50 Är en massafordring en fordring som svarar mot en helt vanlig förpliktelse för kon-
kursboet som sådant, en opersonlig fordring hos konkursgäldenären (dvs en fordring 
som gäller endast i massan) eller en extraordinär förmånsrätt i konkursmassan? Är utdel-
ningsrätten en associationsrättslig andelsrätt i konkursboet som sådant, en sampanträtt i 
konkursmassan, samma anspråk som konkursfordringen eller en opersonlig fordring mot 
konkursmassan? Är förmånsrätten en andelsrätt i konkursboet som sådant, en sakrätt 
mot konkursboet som sådant, en förpliktelse för konkursboet eller konkursgäldenären 
eller något annat? – En fordring är opersonlig om det följer av dess eget innehåll att den 
inte får göras gällande mot gäldenären personligen (dvs all egendom som denne har). Jfr 
Lindskog, Om opersonliga fordringar s 379. 
51 Är det konkursboet som sådant eller konkursgäldenären som äger konkursmassan? I 
det senare fallet, har konkursborgenärerna en sampanträtt i konkursmassan, en sakrättslig 
rätt att kräva att konkursmassan förvaltas för konkursändamålen eller ingen sakrätt över 
huvud?
52 Är bevakningsmålet en fullgörelsetalan, en fastställelsetalan eller någonting helt annat? 
Är målet positivt eller negativt? Vem är kärande och vem är svarande? 
53 Så t ex klargör associationstanken att samtyckeskraven i 9:17 KL inte är undantag 
från konkursförvaltarens exklusiva förvaltnings- och företrädarrätt för konkursboet. Kon-
kursförvaltarens organställning gäller i konkursbofrågor medan 9:17 KL tar sikte på en 
medlemsfråga. Under t ex skiftestanken, som inte uppställer någon artskillnad mellan 
(associationstankens) konkursbo- och medlemsfrågor, blir utgångspunkten annorlunda. 
Samtyckeskraven i 9:17 KL blir undantag från principen att konkursförvaltaren har själv-
ständig och oinskränkt kompetens i alla konkursmassefrågor. 
54 Jfr Wilhelmsson, Social civilrätt s 21. Så t ex klargör associationstanken att det före-
ligger rättsfrågeidentitet mellan frågan hur skuldavsättning skall ske vid ett aktiebolags 
likvidation och frågan om utdelning får ske innan massaborgenärerna har fått fullgod 
säkerhet för sina krav, däremot inte mellan den sistnämnda frågan och frågan om det skall 
beräknas utdelning för en villkorad konkursfordring i utdelningsförslaget. Grundsynen 
får därmed betydelse för möjligheten att tillämpa 5:10 KL analogt i konkursfallet. Möller, 
Konkurs och kontrakt s 186 anför i enlighet med associationstanken att det är principiellt 
riktigare att analogisera till de aktiebolagsrättsliga likvidationsreglerna. Allt slutar dock 
med ett slags kumulerad analogi (a a s 306). 
55 Argumentationsbördan skall skiljas från åberopsbördan (som i äldre litteratur kallades 
argumentationsbördan, jfr Boman, Åberopsbörda s 7 f ). Åberopsbördan handlar om vilka 
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för olika intressen och argument, kort sagt rättsfrågans identitet. I laddad 
form har konkurssystematiken betydelse för rättens alla aktörer. För en 
rättsvetenskapsman bestäms i vilket spänningsfält rättsstoffet skall läg-
gas ut (givet att framställningen skall vara rättssystematiskt förankrad). 
För rättstillämparen avgör grundsynen hur en given intressekonflikt skall 
klassificeras, vilken grundsats som gäller i tveksamma fall (och inte ford-
rar särskild motivering om det inte finns störningsmoment på regelnivån  
som kräver annat) samt spelreglerna för konfliktens bedömning. För 
lagstiftaren påverkas de givna bestämmelsernas rättsliga kontext (lagens 
anda) och innebörd, vad som bör/behöver regleras samt hur – med vilken 
infallsvinkel och med hjälp av vilka konstruktioner och begrepp – regle-
ring bör ske.

Antag exempelvis att det skall skrivas en avhandling om massaansvarets 
uppkomst. Avviker rättsvetenskapsmannens grundsyn från den grundsyn 
som intas eller förutsätts i diskursen är rättsvetenskapsmannens analysmedel 
och diskursen inte kompatibla med varandra. Infallsvinklarna divergerar, 
de konkursrättsliga termerna har olika innebörd etc. Är diskursen splittrad 
blir svårigheterna ännu större. När massaansvarsfrågan förutsätts gälla upp-
komsten av en förpliktelse för konkursboet (jfr associationstanken),56 sakägs 
massaansvarsfrågan av konkursboet och skall uppkomstfrågan, som andra 
uppkomstfrågor, angripas på förpliktelsens primat, ur konkursboets synvin-
kel samt med utgångspunkt från konkursboets rättssäkerhetsintressen enligt 
allmänna regler. Är massaansvaret inte en förpliktelse (med korresponderan-
de personlig fordring för borgenären) utan en förmånsrätt eller annan sär-
skild rättighet i konkursmassan (jfr skiftestanken och exekutionstanken),57 
förändras sakägarbilden. Uppkomstfrågan blir en fråga på den särskilda rät-
tighetens primat. Argumentationsfälten är inte de samma.

Det går inte att ta ett samlat grepp om massaansvarsfrågan så länge sak-
ägarbilden är splittrad och det är osäkert om det är en förpliktelse eller en 
särskild rättighet som skall förklaras. De olika massaansvarsfallen är kort sagt 
inkompatibla med varandra i allt. Antagandet att massaansvarets uppkomst, 
eller den s k gränsen mellan konkurs- och massafordringar, skall bedömas 
på rättighetens primat innefattar en avsevärd risk för att konkursboets rätts-
säkerhetsintressen, kort sagt allt varom en ansvarsprövning på förpliktelsens 
primat skall värna, glöms bort och reduceras till en tidsfråga. Likhetsprin-
cipen och konkursändamålen är overksamhetsfrågor när massafordringen 

konkreta omständigheter som får beaktas som rättsfakta, dvs tillhör processmaterialet, vid 
tillämpning av 17: 3 RB. 
56 Så är fallet t ex när konkursförvaltaren påstås ha ådragit konkursboet en kontraktuell 
förpliktelse under ett nytt avtal eller när det påstådda massaansvaret är utomobligatoriskt 
eller kvasikontraktuellt till sin art.
57 Så är fallet när konkursförvaltaren påstås ha ådragit konkursboet en kontraktuell för-
pliktelse till säkerhet för konkursgäldenärens före konkursen ingångna avtal.
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är en förpliktelse för konkursboet, uppkomstfrågor om massafordringen är 
en förmånsrätt i boet. Argument som borgenärens behov av massastatus i 
konkursen passerar inte relevansspärren om massafordringen är en förplik-
telse, medan det, om massafordringen är en förmånsrätt, ter sig naturligt 
att ta hänsyn till borgenärens skyddsintresse av en starkare ställning relativt 
de övriga borgenärerna. Det ter sig rentav mer naturligt att se till borgenä-
rens behov än att bygga upp bedömningen på konkursförvaltarens bete-
ende. Slutligen påverkas grundsatserna rörande massaborgenärs ställning 
i konkursen. Är massaansvaret en förmånsrätt eller ett särskilt prioriterat 
skiftesanspråk mot konkursmassan bör t ex grundsatsen (men inte nödvän-
digtvis regeln) vara att borgenären kan bevaka och få sitt anspråk prövat 
inom ramen för konkursförfarandet samt att förbigången massaborgenär 
binds av utdelningsförslaget om han inte klandrar detsamma inom föreskri-
ven tid. Är massaansvaret en förpliktelse för konkursboet som sådant fal-
ler massaborgenärerna utanför tillämpningsområdet och analogiramen för 
alla bestämmelser om konkursborgenärerna. Skall även massaborgenärerna 
omfattas fordras en uttrycklig undantagsregel.

Att olika grundsyner ger olika grundsatser kan illustreras utifrån den 
konkurs(associations)rättsliga frågan om konkurslegitimation.58 Konkurs-
legitimation för borgenärerna får betraktas som grundsatsenligt om kon-
kursen är en exekution (exekutionstanken), så även om konkursen innebär 
att det bildas en associationsliknande gemenskap (för omedelbar tvångslik-
vidation) med konkursborgenärerna som medlemmar (associationstanken). 
Annat gäller om konkursen är en tvångsförvaltning av konkursgäldenären 
eller dennes förmögenhetsmassa, då grundsatsen (i alla fall i det sistnämnda 
fallet) kan vara att gäldenären har en plikt att själv försätta sig i konkurs i bor-
genärernas intresse.59 Konkurslegitimation för gäldenären är grundsatsenligt 
under processtanken/tvångsförvaltningstanken, skiftestanken och, beroende 

58 Grundsynsosäkerheten i äldre rätt gav avtryck på diskursen. Vissa menade att gäldenä-
rens legitimation var en rättighet i gäldenärens eget intresse, antingen som ett oreflekterat 
arv från skuldsaneringstanken och konkursens historiska bakgrund i institutet frivilligt 
egendomsavträde (jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 17) eller på grund av gäldenärens 
ackordsintresse (a a s 17, 18; Deuntzer, Den Danske Skifteret s 75; Förslag 1911 s 167 f ). 
Endast konkursinstitutet gav tillträde till institutet tvångsackord. Andra betraktade gäl-
denärens konkurslegitimation som en rättighet i konkursborgenärernas intresse, närmast 
som en på presumerat samtycke grundad befogenhet att skrida till skydd av borgenärer 
som av en eller annan anledning inte kunde iaktta sin egen rätt. Jfr Broomé, a a s 16 ff. 
Häremot talade att konkursgäldenären hade en självständig rätt att begära sig i konkurs, 
att gäldenärens ansökan inte var vare sig suspensivt eller resolutivt villkorad av borgenä-
rernas samtycke (borgenärerna hade inte ens någon rätt att överklaga ett konkursbeslut 
som fattats på gäldenärens ansökan (a a s 18)) samt att gäldenären inte behövde förete 
något bevis för att konkursförutsättningarna var uppfyllda (a st). 
59 Jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 16 f; Günther, Förslag s 7 f. Ansökningsplikt 
åvila de vissa näringsidkare i bl a dansk rätt (jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 80 ff). 
Ansökningsplikt föreslogs även i svensk rätt (se 1 § Förslag KL 1854) men förslaget blev 
aldrig lag. I Förslag 1859 förbigicks det äldre förslaget med tystnad. 
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på konkursgäldenärens kvasimedlemsskap, associationstanken. Däremot 
inte under exekutionstanken. Man kan inte begära exekution mot sig själv.

Från förmögenhetsrättens område kan nämnas att grundsynen avgör om 
utdelningsrätten är en andelsrätt i konkursboet såsom associationsliknande 
gemenskap eller en fordringsrätt mot konkursgäldenären, därmed också 
vilka grundsatser som gäller i fråga om kvittning, preskription, konkurs-
legitimation (att sätta konkursboet i konkurs) och anspråkets modaliteter 
(uppfyllelsetid, uppfyllelsesätt, uppfyllelseort etc).

Regler och bestämmelser är mycket men inte allt. På regelplanet kan det 
finnas behov av principer, satser som t ex fångar upp att ett anspråk som 
är en (associationsrättslig) andelsrätt i vissa lägen är att behandla som om 
den var en fordring eller vice versa. Viktigt är dock att sådana principer 
framställs som analogier och inte tillåts kasta om den rättssystematiska, 
av grundsynen givna, utgångspunkten. Det är grundsynen som ger stad-
ga åt systemet. Utan skelett blir rättssystemet en flytande och ohanterlig 
massa.

1.3 Metod och avgränsningar
Vilka aspekter som hör hemma i ett metodkapitel beror på studiens 
karaktär och syfte. I en klassiskt rättsdogmatisk avhandling är grund-
synen och dess grundsatser rättsteoretiska aspekter av metodfrågan.60 De 
bör då redovisas därefter. I en avhandling som handlar om grundsynsfrå-
gan, dvs inte har till syfte att diskursbehandla gällande rätt i en enskild 
rättsfråga, blir ett metodkapitel ett metodkapitel till en metodavhand-
ling. Metodfrågorna hoppar därför upp ett snäpp, från rättsreglernas 
hanteringsaspekter till rättens teori.

1.3.1 Olika metoder eller teorier om rätten

1.3.1.1 Övergripande anmärkningar
Grundsynsfrågan kommunicerar med grundantagandet att rätten i grun-
den är ett system. Denna förbindelse påverkar inte bara rationalitetsbe-
dömningen; en systemförankring ger längre och mer sammanbundna 
motiveringar. Redan uppfattningen om vilka diskurslägen som konstitu-
erar defekter har samband med grundsynen och vilken idé som intas om 
rätten. Då menar jag inte det filosofiska spörsmålet om vad som menas 
med ”gällande rätt” och om den gällande rätten härleder sin giltighet ur 

60 Teori och metod kommunicerar med varandra. Jfr Andersson, Skyddsändamål och 
adekvans s 177. 
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lagstiftarens vilja,61 utomrättsliga normer (t ex Guds vilja)62 eller domsto-
larnas tillämpning.63 Den rättsidéfråga, eller det ”böra”, som kommuni-
cerar med grundsynsfrågan sammanhänger med den juridiska metoden, 
därmed också med juridikens identitetskriterium och vad som gör att juri-
diken skiljer sig från andra vetenskaper.64 Utifrån metoden kan rättsupp-
fattningarna grovindelas i statiska och dynamiska rättsuppfattningar samt 
finindelas utifrån vilken typ av argument – rättssystematiska argument, 
lagstiftningen, diskurs- eller kulturtraditionen, fria sakargument etc – som 
upphöjs till utgångspunkt och ges prima facie-status i rättsdogmatiken 
och rättstillämpningen.65  Rättsåskådningen bestämmer karaktären på 
rätts reglernas (avvägningsnormernas) bottensats, därmed också vilka reg-
ler som är grundsatsenliga och vilka regler som utgör undantagsregler.

Någon fullständig genomgång av de olika rättsidéerna kan inte göras 
här. Det skulle bli en till avhandling. Rättsidén löper som en röd tråd 
genom alla hanteringsfrågor i systemet. Den påverkar vad som menas 
med rättskälla, rättskällelärans utformning och innehåll,66 referensytan 
hos termerna ”de lege lata”, ”de lege sententia ferenda” och ”de lege 

61 Till rättspositivismen, se närmare Peczenik, Vad är rätt? s 110 ff.
62 Till naturrättsläran, se närmare Peczenik, Vad är rätt? s 133 ff.
63 Till den skandinaviska rättsrealismen, se Peczenik, Vad är rätt? s 103 ff.
64 Juridiken har skärningspunkter med många vetenskaper eftersom rätten – med Pecze-
nik, Vad är rätt? s 158 med flera hänvisningar – är ett subsystem inom det mer omfat-
tande samhällssystemet som omfattar, utöver det svenska rättssystemet, främmande rätts-
ordningar; samhällets kultur och språk; olika ideologier (vanor, etik, religionens normer, 
intresseavvägningar mellan olika samhällsgrupper etc); rationalitetskrav; olika samhäl-
leliga maktförhållanden; näringslivet; ekonomiska förhållanden samt olika slags nätverk 
mellan medborgarna. – Något objektivt definierat (eller rättsuppfattningsoberoende) 
område som utgör ”juridik” finns inte. Man får nöja sig med att det finns ett kärnområde 
av juridiska grundantaganden som en bred majoritet av juristkåren är beredd att skriva 
under. Jfr Doublet/Bernt, Retten og vitenskapen s 163 (som talar om bred facklig enig-
het); Peczenik, Vad är rätt? s 326 (som talar om juristernas härskande uppfattning eller 
konsensus). Kärnområdet tonar ned skillnaderna mellan de olika rättsidéerna så att de 
framstår mer som olika argumentationsmodeller än som fundamentalt skilda program. 
Kärnområdet ger, med Zahle, juristerna ett gemensamt språk som alla kan förstå utan 
hinder av alla dialektala olikheter (The Polycentricity of the Law s 195). 
65 Valet av rättsåskådning är alltså inte värderingsfritt. Jfr Schmidt, Bundna och öppna 
argument s 580 f beträffande samspelet mellan politisk samhällssyn och rättsuppfatt-
ning. 
66 För en lagpositivist är endast lagen och sedvanan rättskällor. Jfr Peczenik, Vad är rätt? 
s 218 f. Kulturtraditionen (prejudikaten och sakens natur) bör dyka upp som rättskälla 
hos en realist. Se t ex Eckhoff, Rettskildelære § 1–IV (5 uppl s 22 f ); Ross, Om Ret og 
Retfærdighed s 119; jfr Doublet/Bernt, Retten og vitenskapen s 26 f, 52 f, 89, 109, 167. 
Fria sakargument bör betraktas som rättskällor under rättssystematiska och rättspolitiska  
rättsåskådningar. Aarnio upptar sakskälen som ett slags rättskällor (The Rational as Reason-
able s 87). 
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ferenda”, vad som menas med ”gällande rätt”, skillnaden mellan ”rätts-
dogmatik” och andra rättsvetenskaper, vad som menas med ”rättsregel”, 
vad som är ”rättsskapande” och vad som är ”rättstillämpning” etc. Fram-
ställningen måste begränsas till några punktnedslag som perspektiverar 
avhandlingen och ramar in de grundantaganden – den rättssystematiska 
rättsidén (1.3.1.2 nedan) – på vilka avhandlingsämnet vilar.

Den konkursrättsliga metoden skiljer sig från fall till fall. Ibland hem-
faller HD åt – med konkursrättarnas eget språk – lagpositivistiska tanke-
mönster.67 Lagpositivismen kommenteras i 1.3.1.3 nedan. Andra gånger 
används en mer diskursanknuten metod. Metoden kan vara självför-
lösande i den meningen att den ger upphov till nya institut för och med 
fortsatt rättsbildning utifrån en tolkning av diskursen i praxis,68 men 
också konserverande i den meningen att domstolarna, i brist på bättre 
vägledning, bygger vidare på diskursfragment från äldre rätt (1.3.1.4 
nedan).69 Slutligen förekommer det, i alla fall i den rättsvetenskapliga 
diskussionen, att argumentationen byggs upp på de fria sakargumentens 
primat. Man kan tala om en rättspolitisk rättsåskådning (1.3.1.5 nedan). 
Syftet med avsnitten 1.3.1.2–1.3.1.5 är, som antytts, inte att utveckla de 
olika rättsåskådningarna. Den allmänna teoridiskussionen måste, i stort 
sett, lämnas därhän.70 Jag vill också undvika att försöka placera ut enskil-
da konkursrättare i särskilda fack. Målet är att belysa den rättssystema-
tiska rättsidén, de rättsteoretiska premisserna för avhandlingsproblemet 
och avhandlingen.

1.3.1.2 Avhandlingens rättsidé – en rättssystematisk rättsåskådning
Den rättsidé som genomsyrar avhandlingen kan kallas den rättssystema-
tiska rättsidén. Den är dynamisk. Rättsuppfattningen bygger på att rätten  
i grunden – men inte nödvändigtvis på det ytliga regelplanet – är ett 

67 Se NJA 1999 s 617.
68 Abandoneringsinstitutet och NJA 2004 s 777 är ett belysande exempel.
69 Rättsfallet NJA 2003 s 3 är ett illustrerande exempel. – Betyder det sagda att HD 
ibland föredrar lagpositivism (se not 67) och i andra stunder är så spännande att domsto-
len introducerar nya institut (se not 68)? Frågan är inte så enkel. Klassificeringen, som i 
sin tur kan påverkas av hur parterna har lagt upp sin tvist (jfr 1.3.1.4 nedan not 91), kan 
ha betydelse. Att HD väljer en lagpositivistisk metod kan bero på att frågan formulerats 
så att HD inte verkar ha helt fria händer. När HD skapar rätt kan det vara oavsiktligt. 
Metodologiska grepp som är försiktiga i sitt rätta sammanhang kan ge radikala resultat i 
andra rättsfrågor. Se t ex NJA 1997 s 503; NJA 2004 s 410; NJA 2000 s 479. Till frågan 
om HDs rättsskapningskompetens, se Lind, Högsta domstolen s 362 med exemplen NJA 
1982 s 589 (dold äganderätt) och NJA 1993 s 41 (skadestånd för psykiska besvär). Se 
även Victor, Högsta Domstolen och prejudikaten s 720 ff.
70 För en allmän orientering med vidare hänvisningar, se Andersson, Omgivningsrekvi-
sitet s 8 ff.
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system, att det är systemargumenten som har prima facie-verkan i den 
juridiska argumentationen samt att det är systemargumenten och deras 
särskilda, sammanhållande betydelse som avskiljer juridiken från andra 
vetenskapsområden.

Att rättens grundnivå ligger i det abstrakta systemet betyder, omvänt 
sett, att rätten inte har sin grund i lagen eller någon annan rättskälla, inte 
ens i grundlagen.71

Från grundsystemet utgår en mängd av regelkandidater; varje intressekon-
flikt har plats flera. En regelkandidat, som så att säga följer av grundsyste-
met, är att rättsfrågans grundsats skall gälla. Sedan finns det regelkandidater 
som bygger på att något annat argument väger tyngre. Sålunda kan det 
finnas regelkandidater som har stöd i lag eller rättspraxis (auktoritetsgrun-
dade regelkandidater),72 men också regelkandidater som uppbärs av särskilt 
övertygande sakargument.73 Avvägningsnormen, som rymmer alla regel-
kandidater och särmärks (rättsidé för rättsidé) av vilken regelkandidat som 
gäller prima facie, finns på grundnivån. Avvägningens utfall, regeln, ligger 
på regelplanet.

För en praktiker kan det vara intressant att få en prognos om vilken regel 
en domstol kommer att välja i händelse av konflikt, även om sådana prog-
noser förblir osäkra med tanke på att HD kan ta sig friare tyglar än de 
lägre instanserna och metoden kan skilja sig markant beroende på vem 
– vilken individ – som skall avkunna dom.74 Den rättssystematiska rätts-
idén kräver dock inte att en regel koras som gällande eller sägs utgöra 
”gällande rätt” (utöver grundregeln). Skall man över huvud taget arbeta 
med ett tema som ”gällande rätt” är det lämpligare styra referensen till 
ett helt område av regler, nämligen de regler som domstolarna får lägga till 
grund för sin rättstillämpning utan särskilt stöd i lag.75

Rättens dynamik begränsas då av fler faktorer än att en regelkandidat som 
baseras på fria sakargument måste väga tyngre än den systemgrundade regel-
kandidaten (som även den inrymmer saköverväganden) för att slå igenom 

71 Enskilda regler kan däremot fordra stöd i lag. Så är fallet när den rättsfråga som regeln 
gäller är så politiskt känslig att demokratiska hänsyn kräver laga stöd (legalitetsprinci-
pen).
72 Domstolen får inte utan vidare lägga ett annat avgörande till grund för sitt slut. Jfr 
Hellner, Rättsteori s 51 (övergången från varat till börat måste observeras och motiveras).
73 Självfallet kan det också vara den systemgrundande kandidaten som har stöd i lag eller 
rättspraxis och är mest sakligt grundad i och för sig.
74 Jfr Peczeniks kritik av Dworkins tes om det enda rätta svaret i Vad är rätt? s 644 ff.
75 Kompetensnormen kan vara relativ och skilja sig åt för olika instanser. Frågan, som 
inte kan utredas närmare här, har uppmärksammats av bl a Dalberg Larsen, Retsfilosofi 
s 349 f. Behovet av att uppställa särskilda kompetensinskränkningar för de lägre instans-
erna påverkas av i vilken mån instansernas avgöranden är fritt överklagbara.
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på regelplanet. Klar lagstiftning skall regelmässigt respekteras av demo-
kratiska skäl.76 Vissa rättsfrågor är så politiskt känsliga att det – i enlighet 
med legalitetsprincipen – fordras lagstöd för rättstillämpning. Nya institut, 
som inte kan hämta någon utfyllnad från systemet, fordrar lagstiftning av 
praktiska skäl. Vidare kan förutsebarheten begränsa dynamiken till dess att 
förutsebarhetshindret löses upp.77 Bortser vi från de angivna begränsning-
arna, är utrymmet för regelskapande på den dispositiva civilrättens område 
ganska stort.78

Den rättssystematiska rättsidén ger ”förnyelse under hänsynstagande till 
rättens tradition” eftersom grundsystemet och förutsebarheten sätter vissa 
(temporära) gränser för domstolarnas rättspolitiskt framåtsträvande krea-
tivitet. Den rättssystematiska rättsidén ger (system)konservativa utgångs-
punkter utan att (med nödvändighet) sluta i (system)cementerande rätts-
tillämpning.

Denna avhandling är inte rätt forum för en grundligare undersökning 
av domstolarnas rättsskapningskompetens. Värt att nämna kan dock 
vara att den rättssystematiska rättsidén skiljer sig från den lagpositivis-
tiska i det avseendet att inte all rättstillämpning fordrar stöd i lag (eller 
konstitutionell tolerans).79 Dels finns det rättsfrågor av mindre politiskt 
brännbar karaktär i vilka domstolarna kan ha självständig rättsskapnings-

76 Victor, Högsta domstolen och prejudikaten s 722 klargör att viktiga faktorer för dom-
stolarnas rättsskapningskompetens är ”i vilken utsträckning området är lagreglerat, lag-
regleringens utformning och de allmänna tolkningsprinciper som gäller för området”. 
77 Förutsebarhetshinder kan tillintetgöras eller successivt lösas upp på fler sätt än genom 
lagstiftning och förarbetsuttalanden, t ex genom förvarning i rättspraxis eller rättsveten-
skaplig kritik. Beträffande rättsvetenskapens betydelse i förutsebarhetsfrågor, jfr Doublet/
Bernt, Retten og vitenskapen s 156. Domstolarna kan också lösa upp förutsebarhetshinder  
för framtiden (jfr prospective overruling) även om möjligheten inte begagnas. Det brukar 
antas föreligga en grundläggande skillnad mellan lagstiftare och judikatur i det avseen-
det att endast lagstiftaren kan införa övergångsbestämmelser. Se Lind, Högsta domstolen 
s 365. 
78 Jfr Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång s 331 not 9, som menar att HD i 
mycket stor utsträckning bör vara rättsskapande (jfr Kleineman, Skadeståndsansvar (JT 
1992/93) s 824), med den begränsningen att grundläggande rättsprinciper, som rentav 
kan motstå lag, inte bör inskränkas av HD genom rättsskapande prejudikat. Lind, Hög-
sta domstolen och doktrinen som rättskälla (JT 1996/97) s 365 har en mer restriktiv 
hållning.
79 Lagstiftaren har en konstitutionellt säkrad rättsskapningskompetens. Se 1:1, 1: 4 RF. 
Det betyder inte att ”rätt” är detsamma som ”lag” och att parternas (avtalsfriheten), sam-
hällets (sedvänjans och handelsbruket etc) och domstolarnas regelskapningskompetens 
vilar mot outtalade konstitutionella undantagsregler. Att grundlagens kompetensregler 
handlar om vem som kan skapa regler med särskild auktoritet (”skall” följas) i rättstillämp-
ningen, inte om vilka regler som får tillämpas av domstolarna, bestyrks av att regeringen 
saknar normgivningskompetens på områden där parterna, samhället och domstolarna har 
rättsskapningskompetens i och för sig, dvs i dispositiva rättsfrågor (se 8: 2, jfr 8: 7 RF).
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kompetens i och för sig (under den omnipotenta lagstiftarens kontroll), 
bara inte rättsfrågan förutsätter ett sådant helhetsgrepp att rättsbildning-
en måste övervägas och genomföras på ett mer heltäckande sätt än det 
som lämpligen låter sig göras genom dom.80 Typexemplet är dispositiva 
rättsfrågor, där parterna själva kan bestämma vilka regler som skall gälla 
för mellanhavandet. Dels föreligger det en skillnad mellan att tillämpa 
grundsatser och att tillämpa regler. Frihetsgrundsatsen är naturlig. Det 
är frihetsinskränkningar (t ex förpliktelser) som kräver regelstöd, i vissa 
fall stöd i lag.81

En för rättsvetenskapen positiv konsekvens av den rättssystematiska 
rätts idén är att det, om man bortser från rättsområden där legalitets-
principen äger tillämpning, inte uppkommer någon ”artskillnad” mellan 
undersökningar ”de lege lata”, ”de lege sententia ferenda” och ”de lege 
ferenda”. Undersökningsbasen är densamma. Skillnaderna är gradskill-
nader och handlar om motargumentens – ofta förutsebarhetsargumen-
tets – styrka. Det sagda betyder att den rättssystematiska rättsidén å ena 
sidan ställer högre krav på utredaren (en rättsdogmatisk utredning bör 
inte avgränsas utifrån motargumenten!), å andra sidan bör ge utredningar 
som har fler adressater än bara en rättslig institution. Delar inte domsto-
larna utredarens uppfattning att motargumenten är så svaga att lagstöd 
inte behövs, kan i alla fall lagstiftaren ha nytta av utredningen.

1.3.1.3 Lagpositivistiska rättsåskådningar
Den lagpositivistiska rättsåskådningen får nog sägas vara historiskt rotad 
i svensk rätt.82 Den har gott stöd i folksuveränitetsläran och Regerings-
formen (vilket inte utesluter att utrymmet för andra tolkningar är lika 

80 Jfr t ex JustR Håstad i NJA 2008 s 684 beträffande traditionsprincipens avskaffande.
81 Ur en annan synvinkel finns det grundläggande friheter vid sidan av rättsreglerna. 
Rättsreglerna är såtillvida instrument för, om inte frihetsbekräftelse, frihetsinskränkning 
eftersom friheter som uppkommer på grund av rättsreglerna, såvitt jag kan se, blir rättig-
heter. Några grundläggande rättigheter finns knappast. Rättigheter är rättsliga fenomen. 
Det hindrar inte att – när en rättsordning och rättigheter väl finns – likabehandlingsprin-
cipen eller liknande etiska överväganden kan medföra att det krävs oerhört starka skäl, 
om det ens kan vara möjligt (jfr 1: 2 RF), att frånkänna någon eller några rättigheter som 
tillkommer andra. Även lagstiftarens rättsbildningskompetens är normativt grundad och 
begränsad (jfr Hellner, Argumentation de lege ferenda s 401). Frågan om rättighetsfrån-
kännanden kan inte utredas närmare här men är definitivt värd en närmare undersök-
ning. Den internationella trenden att införliva temat ”grundläggande fri- och rättigheter” 
med civilrätten har, tyvärr, inte fått något större gensvar i den svenska diskussionen. Jfr 
Viljanen, De grundläggande friheternas och rättigheternas betydelse inom olika rättsom-
råden s 179. 
82 Förarbetenas betydelse är ganska avslöjande! Uppsalaskolans inflytande kan vara en 
bakgrundsfaktor. Se Peczenik, Värdenihilismen och den konstruktiva juridiken s 466. 
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gott),83 men är inte helt förlikningsbar med rättskälleläran, om det inte 
uppställs oskrivna konstitutionsundantag för den privata eller utanför 
lagstiftningen stående rättsbildningen.84 Tanken är att all rätt – till och 
med, skulle jag gissa, friheterna – har sin grund i lagen och att rätten, 
även på regelplanet, är ett system av regler, som står i ett bestämt sam-
manhang med varandra.85 Eventuella luckor får åtgärdas med hjälp av 
analogi.86 Anpassningen till samhällets behov är som utgångspunkt en 
lagstiftningsfråga. Formellt sett kan endast marginalkorrigeringar åstad-
kommas med hjälp av ändamålsförskjutning och annan teleologi. Visst 
kan mycket ”dolt” göras inom det teleologiska spelets ram. Den lagpo-
sitivistiska infallsvinkeln är dock, till sin utgångspunkt, en statisk rätts-
uppfattning. Vid en jämförelse med andra rättsidéer får den sägas stå för 
”tradi tion med begränsade möjligheter till förnyelse”. Förutsebarheten blir 
inte ett självständigt motargument till nya, samhällsbehovsanpassade, 
regler i praxis. Den blir ett av alla argument (vid sidan av demokratin och 
maktutövningen) för att all rättsbildning skall regisseras av lagstiftaren.

1.3.1.4 Diskursrealistiska rättsåskådningar
I likhet med den rättssystematiska rättsidén förkastar den ”diskursrealis-
tiska” traditionen att rätten, i lagpositivistisk anda, är ett enhetligt system 
av normer (färdiga lösningar) som bör täcka alla upptänkliga fall men 

Av betydelse kan också vara att domstolarna, kanhända av ”folkpsykologiska skäl” (jfr 
Strömholm, En märklig metodlära s 659), vill vara, eller i alla fall framstå som, så opoli-
tiserade som möjligt. Binds argumentationen till lagtexten och förarbetena framstår det 
som att avgörandet grundas på lagstiftarens och inte domarnas politiska överväganden. Jfr 
i sammanhanget Lind, Förarbetena som rättskälla s 317; densamme, Högsta domstolen 
s 357 f.
83 Se 1.3.1.2 ovan not 79.
84 Victor, Högsta Domstolen och prejudikaten s 724 ser det så att HDs rättsskapnings-
kompetens vilar på delegation. Jfr NJA II 1971 s 509 (”överlämna åt rättstillämpning-
en”).
85 Se t ex Hellner, Rättsteori s 10 f, som framhåller att det karakteristiska för rätts-
systemet är att beståndsdelarna, reglerna, är inbördes samordnade; rättsystemet är ett 
system  och inte en oordnad samling av regler. För kritiska synpunkter, se t ex Andersson, 
Likhetsargu mentation s 14 not 2; densamme, Omgivningsrekvisitet s 7 f; Christensen, 
Hemrätt i hyreshuset s 3 f; Eckhoff, Rettskildelære § 1–IV (5 uppl s 23); Peczenik, Vad är 
rätt? s 152 f; Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning § 10.2.2. Doublet/Bernt, 
Retten og vitenskapen s 9 ff tar avstånd från den positivistiska tanken att rättsvetenskapen 
är en empirisk vetenskap och förklarar att rätten är ett samhälleligt fenomen, ett system 
av ”autoriserte samfunnsnormer som i seg selv ikke kan erkjennes empirisk”. Jfr 1.2.1.3 
ovan not 39.
86 Jfr Andersson, Likhetsargumentation s 14 not 2.
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kan ha luckor (vilka då får åtgärdas med hjälp av analogi).87 Den alter-
nativa sammanhangsbasen är dock inte inomrättslig i den meningen att 
rätten, på rättssystemteoretiskt vis, är ett system av avvägningsnormer på 
grundnivå, som, på ytplanet, framträder som en ganska brokig samling 
av rättsliga sediment. I stället ställs fokus in på den rättsliga aktiviteten, 
som lämnar avtryck på diskursen.88 Den diskurspositivistiska rättsidéns 
sammanhangsbas är (prima facie) utomrättslig i den meningen att dis-
kursen – den rättsliga argumentationens uppbyggnad och legitimering – 
perspektiveras med hjälp av någon annan vetenskap, t ex semiotiken, her-
meneutiken eller retoriken.89 Skillnaden mellan rättsnormer och andra 
normer, samt mellan juridik och andra rättsvetenskaper, blir därmed dif-
fus.90 Det är inte alltid så klart om de sidovetenskapliga perspektiven 
betraktas som utomrättsliga perspektiv på juristernas aktiviteter eller som 
integrerade delar av ”börat” – rätten – och dess metod (rättskälle läran). 
Avses det senare sammanhänger den externa ansatsen med ett slags rätts-
dogmatisk rättsuppfattning.

Utgången av ett mål kan tänkas påverkas av fler faktorer än rättsupp-
fattningen och värderingarna hos de domare som deltar i avgörandet. 
Advokaternas retorik och val av argumentationsmodell är ett exempel.91 
Domarnas bakgrund är ett annat.92 Ett tredje exempel är det argumenta-
tionsmönster som domstolen (i synnerhet HD) har använt i tidigare 
praxis,  eftersom argumentationsmönstret, om det följs eller vidareutveck-
las, ger stadga och förhöjd sammanhangsrationalitet samtidigt som (i alla 
fall okommenterade) argumentationsförändringar kan förvirra. Av detta 
skäl kan studier som går ut på att finna och framhäva de språkliga mönst-
ren i domstolarnas argumentation vara upplysande och berika, särskilt för 
parterna, som kan erhålla retoriska uppslag för sin egen argumentation.

Anslaget får en annan karaktär om studien inte avgränsas till att gälla 

87 Jfr Andersson, Likhetsargumentation s 14 not 2; densamme, Omgivningsrekvisitet 
s 8 f.
88 Så Andersson, Barthesianska meditationer s 72. – Infallsvinkeln har beröringspunkter 
med Ross prognosteori. Visst var Ross positivist i någon mening (se Ross, Om Ret og 
Retfærdighed s 120; jfr Zahle, The Polycentricity of the Law s 189), men han var mer av 
en ”hermeneutiker” än en Uppsalaskoliensare eller logisk empirist. Jfr Peczenik, Vad är 
rätt? s 108. 
89 Jfr Andersson, Barthesianska meditationer s 72; densamme, Omgivningsrekvisitet 
s 10 f. 
90 Jfr Dalberg Larsen, Retsfilosofi s 339 beträffande rättsrealismen. Jfr även Doublet/
Bernt, Retten og vitenskapen s 26 f, 34 f som förklarar att det krävs ett annat perspektiv 
än det rättsrealistiska om rättsreglernas normerande funktion skall sättas i fokus. Man 
måste ha utgångspunkten i rättsreglerna, inte i ”verkligheten”. 
91 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten s 69 med hänvisningar.
92 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten s 70 not 10.
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en utomrättslig beskrivning av diskursen, utan utger sig för att vara rätts-
dogmatisk i det avseendet att den även innefattar ett ställningstagande 
till hur domstolarna bör döma i nya fall.93 Språkvetenskapen har då inför-
livats med rättskälleläran – rätten har blivit generativt ”tvärvetenskaplig” 
(kanske mångvetenskaplig) till sin karaktär.94 För att detta skall vara tillå-
tet måste, såvitt jag kan se, diskursens konstruktioner ha auktoritetsvärde 
i rättstillämpningen (av t ex semiotiska skäl), dvs inte bara stå på sin sakli-
ga tyngd.95 Är anslaget sålunda avsett som ett inomrättsligt perspektiv på 
rätten, blir den diskurspositiva åskådningen en egen rättsidé (inte bara ett 
tvärvetenskapligt perspektiv på rätten). Rättsidén ger då bättre dynamik 
än den lagpositivistiska infallsvinkeln,96 men något sämre dynamik än 
den rättsystematiska rättsidén, eftersom även konstruktionerna begrän-
sar. Därför kännetecknas den diskurspositivistiska rättsidén, om den skall 
uppfattas som en rättsidé, av ”tradition och förnyelse”.

En speciell konsekvens av den diskurspositivistiska rättsidén, som 
också visar på en brist, är att det ter sig meningslöst att rättsvetenskapligt 
behandla rättsområden på vilka lag och praxis saknas, i alla fall om det 
inte heller finns någon nämnvärd rättsvetenskaplig diskurs för analys.97 

93 Det finns inte en given metod. Sambandet mellan teori och metod medför att olika 
uppgifter kan kräva olika metod. Jfr Hellner, Syften för rättsvetenskaplig forskning s 223; 
ävensom Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 181. En rättsdogmatiker kan inte 
fastna vid vad som faktiskt sker i domstolarna. Den faktiska verkligheten måste kritiskt 
överprövas så att rätten framställs som den skall vara. I samma riktning, bl a Agell, Rätts-
dogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap s 44; Bernt, Rettskildebruk for forskeren s 291; 
Doublet, Hermeneutikken og rettsvitenskapen s 596. Sätts den faktiska verksamheten i 
fokus är risken stor att den uppfattas som norm i framtida praxis. 
94 Man måste alltså göra skillnad på utomrättsliga (rättshistoriska, rättssociologiska, 
språkvetenskapliga etc) analyser av rättsliga aktiviteter och inomrättsliga, rättsdogma-
tiska, studier av rätten. Rättsvetenskapen är – med Doublet/Bernt, Retten og vitenskapen 
s 31 – mer inflätad med och del av sitt eget forskningsobjekt än andra vetenskaper. – 
Självfallet bör en rättsvetenskapsmans och en domares ”framställningar” skilja sig åt. Den 
förre skall vetenskapa, den senare skall döma i ett konkret fall. Det är den (redovisade eller 
förutsatta) avvägningsnormen som inte bör kunna växla uppbyggnad med aktiviteten 
(vetenskap eller tillämpning). Metodgemenskapen (i detta hänseende) sammanhänger 
alltså med att det är samma norm som är aktivitetens objekt (och att teori och metod 
skall kommunicera med varandra). Att felkällorna kan skilja sig åt har ingen principiell 
betydelse, jfr Klami, Föreläsningar över juridikens metodlära s 41. Metodgemenskapen 
äventyras inte heller av att feltoleransen inte behöver vara densamma. Jfr Peczenik, Vad 
är rätt? s 313 ff om att det måste tas hänsyn till de skillnader som föreligger i fråga om 
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. 
95 Enligt min uppfattning saknar konstruktionerna rättskällevärde, se 15.3 ovan.
96 Vad domstolarna faktiskt gör blir i utgångsläget viktigare än något annat. Regelkandi-
dater som baserar sig på rättssystemet eller lagen får en mer undanträngd position.
97 Med det diskurspositivistiska synsättet kan rätten utvecklas genom metamorfoser 
(Andersson, Likhetsargumentation s 13) eller reproduktiv tolkning av diskursen (jfr 
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Rätten är dock aldrig, såvitt jag kan se, svarslös. En närbesläktad konse-
kvens, som kan påverka inställningen till denna avhandling, är att det, 
med ett diskurspositivistiskt synsätt, inte finns någon rätt bakom diskur-
sen, endast orealistiska ideal. En diskurspositivist skulle förmodligen finna 
grundsynsfrågan intressant i det hänseendet att den splittrade diskursen 
kan ge språkliga mönster att upptäcka och avvikelser att söka överbrygga. 
Åtgärderna, och problemuppfattningen, skulle dock förmodligen stanna 
därvid. En diskurspositivist minimerar skadeverkningarna av en brokig 
diskurs genom att skönhetsoperera diskursen. Han backar inte ett steg 
(det finns inget att backa till!) för att åtgärda diskrepanser som delvis har 
sin rot i juridiska misstag på övergripande nivå – beträffande konkurs-
institutets juridiska klassificering. För diskurspositivisten beror konkur-
sens juridiska systemsättning på om, och i sådana fall hur, konkursen 
rent faktiskt systemsätts i praxis. Följaktligen är risken stor att diskursen 
förblir en samling av små, brokiga och sinsemellan svårförenliga berät-
telser – till dess att en annan institution tillser att en diskursförändring 
kommer till stånd. Rättsvetenskapens (frivilliga?) uppgift blir att höja de 
andra institutionernas blick för möjligheten till förändring, dvs att ta 
upp systemsättningsfrågan som ett fristående spörsmål ”de lege ferenda”. 
Själva förändringen fordrar extern impuls.

1.3.1.5 Rättspolitiska rättsåskådningar
Den rättspolitiska rättsidén ger en något mindre tillsluten rätt än de andra 
rättsuppfattningarna. Dynamiken visar sig i att rättsreglerna, avvägnings-
normerna, får sin grund i de fria sakargumenten,98 varför rätts idén är 
”öppen” mot politiken. Detta betyder inte med nödvändighet att dom-
stolarna kan politisera och rättsbilda lika fritt som lagstiftaren.99 Avväg-

Doublet, Hermeneutikken og rettsvitenskapen s 598 f ). Rättsligt nyskapande blir det 
fråga om först vid etablering av radikalt ny rätt (Doublet, a a s 598 not 20), om nu det 
kan eller får förekomma. – Det inverterade fallet, som är ett lika stort problem, är att det 
utvecklas nya ”virusinstitut” vid sidan av den allmänna rätten och att rättsvetenskapen 
spär på rättsbildningen snarare än rättar till. 
98 Boldings rättsuppfattning (Juridik och Samhällsdebatt s 86), som sammanfattas och 
kritiseras av Strömholm, En märklig metodlära (SvJT 1969) s 652 ff, är rättspolitiskt 
orienterad. Schmidt, Bundna och öppna argument s 580 f har uttryckt viss sympati för 
rättsuppfattningen. Jfr även Wilhelmsson i 15.3 nedan not 2382 med tillägget att en sam-
hällstillvändning av de rättsvetenskapliga konstruktionerna samtidigt innebär en minsk-
ning av rättens relativa autonomi (Social civilrätt s 22 f ).
99 Domare är inte politiker och torde inte heller uppfatta sig som sådana när självständig 
rättsskapningskompetens föreligger i och för sig. Jfr Doublet & Bernt, Retten og viten-
skapen s 161 f. Risken för att ett gradvist större rättsskapningsutrymme också utnyttjas 
reduceras av att domstolarna, rent faktiskt, agerar relativt auktoritetsbundet (lagpositivis-
tiskt) i svensk rätt. Jfr 1.3.1.3 ovan not 82. 
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ningsnormerna har också en sida av motargument, som måste beaktas. 
Sålunda begränsas domstolarnas innovativitet och nyckfullhet av, ut över 
allmänna rationalitetskrav,100 motstridiga sakargument, förutsebarhets-
aspekter, maktutövningsaspekter och demokratiska hänsyn. Den störs-
ta skillnaden mellan den rättspolitiska rättsidén och de andra blir med 
andra ord att lagens speciella auktoritet (”skall” följas) och legalitets-
principen endast är motargument till, inte preliminära bromsklossar för, 
domstolarnas rättsbildning. Å ena sidan betyder denna modifikation att 
den rättspolitiska rättsidén inte kan kritiseras för att frånkänna rätten 
karaktären av ett tillslutet fenomen. Slutresultatet blir ofta detsamma. 
Å andra sidan kan inte utgångspunkten, och de signaler den utsänder, 
negligeras. Utgångspunkten ger utslag i tveksamma fall och den framstår 
som principiellt suspekt från (demokrati)politisk horisont (för att inte 
nämna grundlagen).

Enkelt uttryckt kännetecknas den rättspolitiska rättsidén av ”förnyelse” 
– i alla fall av gradvist bättre förnyelsemöjligheter än de andra rättsidé-
erna. För en rättspolitiskt orienterad rättsdogmatiker kan mitt avhand-
lingsämne, i alla fall genomförandet, vara svårbegripligt. Nog kan även 
en rättspolitiker ha att starta ”i systemet”.101 Men jag misstänker att det 
system som då avses är preliminärbestämt och inte bygger på en förut-
sättningsfri och grundrättssystematisk klassificering av konkursen. Skall 
en rättspolitiker omsystematisera konkursen är det förmodligen regel-
planet – det system som bäst fångar upp de lämpligaste reglerna (med 
beaktande av förekommande auktoritativa hävstänger och motargument) 
– som intresserar.

1.3.2 Avhandlingens genomförande och bakomliggande val

1.3.2.1 Att endast associationstanken (grundligt) behandlas
Syftet med avhandlingen är att presentera associationstanken, inte att 
visa att den är bäst. Kanske hade en sådan avhandling varit ännu bättre, 
dels för att nyttovinsten skulle bli större, dels för att avhandlingen för-
utsätter ganska breda kunskaper hos läsaren. Läsaren måste till grunden 
behärska inte bara konkursrätten utan även obligationsrätten, sakrätten, 

100 Att inte heller lagstiftarens rättsbildning är helt fri, se Hellner, Rättsteori (2 uppl) 
s 13; Peczenik, Vad är rätt? s 60, 308 ff. 
101 Även lagstiftaren måste starta i gällande rätt och rättssystematiska grundantaganden. 
Jfr Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s 178. Argumentationsbehovet beror 
på om den regel som föreslås kodifierar eller innebär ett undantag från det rättssystema-
tiska grundläget, men också på om regeln kodifierar eller rättspolitiskt reformerar praxis. 
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associationsrätten, exekutionsrätten, skiftesrätten/likvidationsrätten och 
processrätten. Problemet är bara att avhandlingen skulle komma senare 
och bli längre, kanske också bli sämre från läsvänlighetssynpunkt. Jag 
har stannat för kompromissen att begränsa syftet enligt ovan, nöja mig 
med kortfattade presentationer av de andra grundsynerna samt söka gott-
göra för den angivna bristen genom en utvärdering under vetenskaplig 
ansvarsfriskrivning i avhandlingens avslutande del.

1.3.2.2 Att så gott som hela associationstanken presenteras
En grundsyn kan illustreras med hjälp av några exempel. Det gör jag i 
kapitel 3 nedan. I det perspektivet kan det förefalla vara en överlopps-
gärning att gå ytterligare ett steg och presentera hela associationstanken. 
Valet har flera skäl. Dels skall det ses mot bakgrund av att det råder ett 
”teorilöst”, i alla fall ”teorisplittrat”, tillstånd i diskursen. Grundsynsfrå-
gan är så omfattande och energimässigt tankekrävande att det kan vara 
lockande att nonchalera det grundläggande problemet och ta problem-
symptomen i takt med att de (helt i onödan) uppkommer om det inte 
serveras ett färdigt lösningsförslag som kan antingen gillas eller förkastas. 
Dels kan det vara svårt att fatta grundsynsproblemets vidd, i alla fall att 
övertygas om den, om undersökningen stannar vid några enstaka exem-
pel. Beträffande associationstanken är helhetsbilden särskilt viktig efter-
som konkursboet förutsätts utgöra en associationsliknande gemenskap, 
dvs ett oupplösligt mikro system av sammanvävda relationer.

1.3.2.3 Att associationstankens jämförelsepar varierar
Om konsekvens vore ett självändamål skulle associationstanken konse-
kvent ställas mot en viss annan grundsyn i de konkreta exemplen. Ett 
sådant upplägg skulle också vara berättigat om det fanns en förhärskan-
de grundsyn i diskursen och avhandlingen gick ut på att argumentera 
övertygande för ett paradigmskifte. Bakgrunden till denna avhandling är 
dock att det råder ett ”teorilöst” eller ”teorisplittrat” tillstånd i diskursen 
– att konkursens juridiska systemsättning är i högsta grad osäker. Under 
sådana förhållanden torde det vara mer givande att fokusera på ”splitt-
ringen” och kontrastera associationstanken antingen mot den grundsyn 
som, i den konkreta frågan, verkar förutsättas i diskursen eller mot en 
grundsyn som förhöjer förståelsen av associationstanken.
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1.3.2.4 Att problemet (den teorisplittrade diskursen) är ett antagande
Någon kan tycka att den påstådda teorisplittringen eller teorilösheten i 
den konkursrättsliga diskussionen borde fastställas innan grundsynsfrå-
gan behandlas. I alla fall borde en grundsynsneutral probleminventering 
göras.

En grundsynsneutral probleminventering är en utopi. Detsamma 
 gäller möjligheten att göra en grundsynsneutral problemformulering. 
Huruvida diskursen är grundsynsfast eller splittrad beror inte bara på vil-
ken grundsyn som anläggs på konkursen utan ytterst på synen på rätten 
i stort. Rättsuppfattningen, som bl a påverkar synen på systemargumen-
tens betydelse i den juridiska argumentationen, inverkar på tolkningen av 
materialet (vad som konstituerar en inkonsekvens), bedömningen av vad 
som är ett problem samt värdet av att skriva en avhandling om grund-
synsfrågan. Jag har valt att uppställa teorisplittringen som ett antagande, 
som läsaren får bilda sig en egen uppfattning om under resans gång.

1.3.3 Vissa angränsande institut

1.3.3.1 Avhandlingen handlar endast om konkursinstitutet
I avhandlingen är det konkursens juridiska systemsättning som är i fokus. 
Den handlar inte om andra institut som uppvisar situationsbetingade 
likheter med konkursinstitutet, t ex därför att de tar sikte på situationen 
att gäldenären har betalningssvårigheter. Avhandlingsuppgiften vinner 
inget på en exakt konkursdefinition, om en sådan ens är möjlig. Att ett 
förfarande kvalificerar som en konkurs i allmän mening säger inget om 
hur det skall gestaltas.102 Inte heller avgörs konkursens systemsättning, 
om denna är oklar.

Ett förfarande är en konkurs i allmän mening, eller har en relevant upp-
sättning av konkurstypiska drag om det (i) är ett öppet och för konkursgäl-
denären tvångsmässigt förfarande som (ii) förutsätter insolvens; (iii) tjänar 
vissa samhälleliga ultimärmål; (iv) ger konkursborgenärerna rätt att, med 
fri förfoganderätt, tvångsvis ianspråkta konkursgäldenärens förmögenhet 
för fordringstäckning enligt likhetsprincipen och förmånsrättsordningen; 
(v) påtvingar borgenärerna konkursfordringsavräkning för i konkursen upp-
buren utdelning; (vi) omfattas av viss offentlig kontroll i en eller annan form 
samt (vi) ålägger borgenärerna en plikt att utge eventuellt förmögenhetsöver-
skott till konkursgäldenären vid konkursens avslutande.103

102 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921.
103 Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921 uppställer tre förutsättningar som ound-
gängliga för att ett förfarande lämpligen skall kunna rubriceras som konkurs, nämligen (i) 
att all egendom skall omfattas (med undantag för egendom som omfattas av utmätnings-
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När konkursen definieras utifrån sin juridiska systemsättning uppkom-
mer en grundsynsfärgad bestämning av vad som är konkurs och vad som 
utgör annat. Institut som artskiljer sig från konkursen enligt en grund-
syn kan blott gradskilja sig från konkursen enligt en annan.104 Utifrån 
associationstanken föreligger en artskillnad mellan å ena sidan konkurs, 
å andra sidan institut som frivilligt egendomsavträde, ackord och före-
tagsrekonstruktion.

1.3.3.2 Frivilligt egendomsavträde och ackord
Av den konkurshistoriska redogörelsen kommer att framgå att det svenska 
konkursförfarandet har utvecklats ur institutet frivilligt egendomsavträ-
de, som i sin tur bottnade i det romerska cessio bonorum. Visst gynnade 
det äldre ”konkursförfarandet” borgenärerna och deras täckningsintres-
sen. Poängen var dock en annan. Konkursen, eller vad man nu skall kalla 
förfarandet, var en gäldenärsorienterad procedur, som gav gäldenären 
tillträde till ”avträdesförmån”, framför allt möjlighet till befrielse från 
personalexekution.105 Kärnfrågan var vilka förmåner som skulle tillgodo-
komma gäldenären vid oförskyllt obestånd och frivilligt avträde.

Följdriktigt var ”konkursen” inte tvångsmässig för gäldenären. Konkurs 
kunde endast öppnas på gäldenärens eget initiativ.106 Inte heller var för-
farandet inskränkt till fordringstäckning. Konkursen hade preklusiv effekt 
på fordringar som inte hade anmälts för deltagande, fordringar som hade 
underkänts för deltagande och fordringar som inte fick fullgod täckning i 
konkursen.

Det frivilliga egendomsavträdet uppfyller inte grundkraven under det 
nutida allmänna konkursbegreppet. Detta till trots upptas det i den kon-
kurshistoriska exposén, som skall ge en bild av konkursinstitutets fram-

förbud); (ii) att samtliga borgenärer skall beredas tillfälle till deltagande på lika villkor 
genom kungörelse eller annorledes samt (iii) att den avträdda förmögenhetsmassan skall 
på något sätt förvaltas och realiseras samt influtna medel fördelas bland de borgenärer 
som befunnits utdelningsberättigade under offentlig myndighets kontroll.
104 Se 1.2.2.1 ovan. 
105 Se 2.2.1 nedan.
106 En annan sak är att gäldenärens ansökan ofta torde ha varit framtvingad.
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växt och rötter.107 Det frivilliga egendomsavträdet var ett slags ackord,108 
ett likvidationsackord.109

Inom parentes bör dock nämnas att lagstiftaren byggt en brygga mellan 
konkurs och ackord genom att – vid ackord i konkurs – endast tillerkänna 
konkursborgenärer rösträtt mot ackord. Kopplingen är inte helt problemfri 
eftersom konkurs och ackord är till grunden skilda institut. Tur nog kan 
problemen ha större akademisk än praktisk betydelse.

Ett exempel är att ett konkursackord endast omfattar fordringar som 
uppkommit före konkursen. Om syftet är att hjälpa gäldenären110 bör väl 
även fordringar som tillkommit under konkursen (men före ackordsför-
handlingens inledande) omfattas?111 Även praktiska synpunkter kan dock 
behöva beaktas, liksom förutsättningarna för ackordsfastställelse.

Ett annat exempel är att ändamålsskälen bakom 9:19 KL gör det tvivel-
aktigt att påtvinga i konkursen underkända borgenärer bundenhet av ett 
ackord som de inte (med tanke på rösträtten) haft någon möjlighet att 
avstyra.112 Artskillnaden mellan konkurs och ackord gör att grundsatsen bör 
vara att ett bevakningsavgörande saknar rättskraft i ackordsförfarandet.113 
Annars, eller om en annan regel gäller på regelplanet, måste läget rättas till 
under efterbevakningsreglerna.

107 Notera skillnaden mellan frivilligt egendomsavträde enligt äldre rätt och frivillig kon-
kurs enligt nu gällande regler, ävensom skillnaden mellan äganderättsövergång till bor-
genärerna och äganderättsövergång till konkursboet såsom associationsliknande gemen-
skap. 
108 Konkursrättsliga regler om tvångsackord fanns redan på 1600-talet (se närmare Olive-
crona, Bidrag till den svenska concurslagstiftningens historia s 6 f ) och har funnits i prak-
tiskt taget alla konkursförfattningar fram till 1921, då ackordsinstitutet frigjordes från 
konkursen. I och med FrekL förlorade tvångsackordet återigen sin självständighet.
109 Jfr även Agge, Konkursförfarandets utveckling s 918. Huruvida likvidationsackord 
går att genomdriva med tvång är osäkert. Frågan behandlas av Welamson, Konkursrätt 
s 720. Fastställelse av tvångsackord förutsätter att garantibeloppet är täckt och att bor-
genärerna inte skall behöva vänta mer än ett år på att erhålla denna garantiutdelning. 
Se 12: 5 1 st KL, jfr 166 § 4 mom KL 1921; Welamson, Konkursrätt s 720; Welamson/
Mellqvist, Konkurs § 13.2 (10 uppl) s 229. En hake av annat slag är att det förefaller 
betänkligt att borgenär skall kunna tvingas acceptera utdelning i annan form än pengar, 
t ex sam äganderätt till en bil. Möller, Offentligt ackord s 27 kan vara mer öppen, dock att 
diskussionen gäller företagsrekonstruktion. 
110 Ackordsinstitutets syfte kan diskuteras. Jfr 10.3 nedan not 1404. 
111 Att sådana borgenärer faller utanför ackordet, se Welamson, Konkursrätt s 704. 
112 Till ändamålen bakom 9:19 KL, se Förslag 1911 s 353 ff. – Att underkända borgenä-
rer omfattas av ackordet och saknar rösträtt, se Welamson, Konkursrätt s 716 ff. – Tänk-
bart är dock att borgenären är berättigad till samma dividend som de deltagande borge-
närerna om fordringsrätten kan visas utom konkursen. Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen 
II § 12:11 (s 12:14). 
113 Enligt Welamson, Konkursrätt s 709 saknar lagakraftvunnen dom i jävsprocess rätts-
kraft i ackordsförfarandet. 
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Samma grundsats bör rimligen gälla i fråga om rösträtt (men inte ackords-
dividend) för utanförstående borgenärer, som kunnat men avböjt från att 
anmäla sin fordring för deltagande i konkursen.114 Krav på efterbevakning 
kan ställas av praktiska skäl och efterbevakning måste rimligen krävas i fråga 
om alla fördelar som följer med ackordet. Det är relationen mellan rösträtt 
och efterbevakningsavgift som är tvivelaktig. Utanförstående borgenär bör 
i princip inte vara tvungen att betala mer än andra borgenärer för att få sin 
rösträtt prövad i konkursen.115

När det frivilliga egendomsavträdet behandlas av historiska skäl talas om 
ett ”konkursliknande förfarande”, såvida det inte får anses framgå till-
räckligt av omständigheterna att det är ett historiskt konkursbegrepp som 
avses.

1.3.3.3 Företagsrekonstruktion
På regelnivå är rätten ständigt i omvandling. Konkursrätten är inget 
undantag. Som grundsyn betraktad vinner associationstanken på sin 
öppenhet och elasticitet. Den är dock inte tidlös och immun mot funda-
mentala förändringar. Den förutsätter ett borgenärsorienterat förfarande, 
som syftar till att ge borgenärerna fordringstäckning och även i övrigt 
uppfyller det moderna konkursbegreppets grundantaganden. Beträf-
fande nya förfaranden (inbegripet hybridiseringar av etablerade förfaran-
den) som inte delar dessa grundantaganden, kan associationstanken bli 
uppenbart vilseledande – lika vilseledande som processtanken, tvångs-
förvaltningstanken, exekutionstanken och skiftestanken kan hävdas vara 
nu. Vi vet hur konkursrättens historia ser ut. Om framtiden kan vi bara 
spekulera. Konkursen kan fortsätta att sidolöpas av institutet företags-
rekonstruktion. Men man kan också tänka sig att de angivna instituten 
korsningsvis uppgår i en kompromissartad hybrid, som blir ett nytt för-
farande. Vilken mardröm!

Varken företagsrekonstruktionsinstitutet eller eventuella framtida 
hybridvarianter omfattas av denna avhandling. Det faller sig natur-
ligt med tanke på att avhandlingen skall öka medvetenheten om vissa 
genomgående problem i den konkursrättsliga diskussionen. Visst skul-
le jag kunna komplettera avhandlingen med en utredning av företags-
rekonstruktionsinstitutet. Jag skulle rentav kunna ta tag i hela insolvens-
rätten, lyfta fram skillnaderna mellan de angivna instituten och förutsätta 

114 Att utanförstående borgenärer omfattas av ackordet, se 12: 21 KL; Palmér/Savin, 
Konkurslagen II § 12: 5 (s 12: 5), § 12:11 (s 12:14), § 12: 21 (s 12: 24). 
115 Att rösträtt förutsätter erläggande av efterbevakningsavgift, se Palmér/Savin, Kon-
kurslagen § 12:11 (s 12:12). 
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dels att läsaren är helt på det klara med allt om konkursens natur dels 
att grundsynen är given. Lagstiftaren torde ha ett inte helt försumbart 
intresse av en sådan genomgång med tanke på den pågående utredningen 
om ett samlat insolvensförfarande.

Ämnet skulle dock omvandlas (ytterligare en gång). Allt merarbete tar 
tid. Kontinuerliga påpekanden om skillnaderna mellan de angivna insti-
tuten skulle skymma sikten för grundsynsfrågan och förvärra avhandling-
ens redan besvärande komplexitet. Detta betyder inte att avhandlingen 
saknar nytta i det pågående lagstiftningsarbetet. Tvärtom. Är konkursens 
systemsättning oklar, och finns det behov av en förhöjd medvetenhet om 
grundsynsfrågan och dess betydelse, är en utredning av grundsynsfrågan 
oundgänglig. Hur den rättssystematiska kopplingen mellan konkurs och 
företagsrekonstruktion ser ut och bör hanteras beror på vilken grundsyn 
som anläggs på konkursen.

1.3.4 Vissa angränsande grundsyner

1.3.4.1 Övergripande anmärkningar
Syftet med denna avhandling är inte att kartlägga i vilken mån olika 
grundsyner kan misstänkas färga eller har stöd i diskursen. Redan av 
detta skäl är det onödigt att närmare motivera varför vissa grundsyner 
uppmärksammas i avhandlingen medan andra grundsyner utelämnas. 
Däremot kan det, för helhetsbildens skull, vara motiverat att kortfattat 
nämna vad som finns (närmast) på andra sidan av skranket.

1.3.4.2 Strafftanken
Rättshistoriskt sett skulle det inte vara märkligt att väva in ”strafftanken” 
i grundsynsdiskussionen, antingen som en självständig grundsyn116 eller 
som ett komplement till processtanken (i stället för tvångsförvaltnings-
tanken). Exekutionsrättens bas i personalexekutionen, och konkursens 
framväxt ur exekutionsinstitutet, gjorde att gränsen mellan exekutionsrätt 
och straffrätt blev ganska flytande.117 Reglerna får en straffrättsliknande 

116 Konkursen kan tänkas som en enskild straffprocess mot konkursgäldenären med 
straffutmätning för det med obeståndet begångna gäldenärsbrottet.
117 Uppfattningen om rätten har växlat under historiens lopp. Ibland har den uppfattats 
som ett primärt berättigande fenomen (jfr den naturrättsliga föreställningen om rätten 
som ett herradöme), andra gånger som primärt förpliktande (jfr imperativteorin). Se Ross, 
Virkelighed og Gyldighed inom Retslæren s 324. Uppfattningen om rätten påverkar rät-
ten på mer konkret nivå, t ex synen på fordringsrätten. Först med naturrättsfilosofins 
intåg uppkom det (metafysiska) fordringsrättigheter – anspråk som hade ett eget innehåll 
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karaktär om betalningsoförmåga anses vara ett klandervärt tillstånd eller 
om exekutionen i alla fall rymmer straffliknande ”sanktioner” (häkte eller 
andra frihetsinskränkningar, arbetstvång o dyl),118 särskilt om konkurs i 
sig räcker som ansvarsgrund med mindre frihet från ansvar beviljas (jfr 
avträdesförmån).

Attityden till obestånd har växlat under årens lopp, både i samhället 
och i lagstiftningen.119 Att i dag hitta objektivt stöd för strafftanken torde 
dock vara svårt.

och kunde tänkas ge rätt till naturafullgörelse i och för sig. I den mer primitiva rätten 
var en fordringsrätt inte en rätt att erhålla en viss bestämd prestation eller ett surrogat ur 
gäldenärens förmögenhet. Fordringsrätten var en rätt för borgenären att råda över gälde-
närens person (liv och arbetsförmåga). Se Broomé, Studier i konkursrätt s 27; Olivecrona, 
Konkursrätt (10 uppl) s 4 med hänvisningar. En fordring var primärt en skyldighet för 
gäldenären som – om den inte uppfylldes – gav upphov till ett ”brott” med påföljder. 
Jfr Jørgensen, Misligholdelse s 449, 456 f. Läget är fortfarande detsamma i engelsk rätt, 
där det engelska processystemet haft betydelse. Utrymmet för specific performance är 
begränsat. Ett löfte binder genom att det ger upphov till en ”duty” vars icke-uppfyllelse är 
en ”tort”, som ger den förfördelade parten rätt till skadestånd intill det positiva intresset. 
Jfr Jørgensen, Naturaleksekution s 169 f. I enlighet med vad som nu sagts blev relationen 
mellan skadestånd och straff ganska vag. Som exempel kan nämnas att, på landskapslagar-
nas tid, ”boten” var både ett skadestånd och ett straff. Det krävdes inte ens att skadevål-
laren haft någon skuld till den inträffade skadan. Se Karlgren, Skadeståndsrätt s 8. – Det 
är inte helt ointressant i sammanhanget att den straffrättsliga gäldenärsbrottsregleringen 
länge fanns i den ”civilrättsliga” konkurslagstiftningen. Denna tradition bröts först i och 
med den allmänna strafflagens utfärdande år 1864. Se härom SOU 1996: 30 s 29.
118 Jfr SOU 1996: 30 s 27.
119 Se härom Gratzer/Sjögren, Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi s 12 f; Mar-
tinson, Från casusperspektiv till culpaperspektiv i obeståndsrätten s 376 ff; SOU 1996: 30 
s 28 ff; Welamson, Konkursrätt s 130 f. Enligt Martinson, a st är obeståndsuppfattning-
en i omvandling. Vi går från ett casusperspektiv mot en syn där rättens moralbildande 
funktioner sätts i förgrunden och skuldteorin återvinner sin (framför allt på 1900-talet) 
förlorade position. Omvandlingen skall ha utlösts av den senare tidens konkursmissbruk 
(planerade konkurser etc). Jag kan dela uppfattningen att samhällets attityd till obestånd 
mycket väl kan vara i förändring, men saknar belägg för att den samhälleliga attityden har 
påverkat den obeståndsrättsliga attityden eller ens bör så göra. Ekonomisk verksamhet 
är inte samhällsfarligt. Den ekonomiska brottsligheten torde inte vara så utbredd att det 
finns empiriskt underlag för att presumera att alla konkursgäldenärer är brottslingar (med 
eller utan möjlighet till motbevisning). Vad konkursmissbruken kan ha skapat är behov 
av kompletterande specialregler, som tar tag i missbruksfallen och kompletterar (inte 
omvandlar) konkursrätten. Notera i sammanhanget att målet på EU-nivå är att utrota 
den sociala brännmärkningen av företagare på obestånd så att företagande kan befrämjas. 
Se t ex KOM (2002) 563 s 13 med flera hänvisningar; Rådet (2003/C 64/04) samt den 
Europeiska stadgan för småföretag, antagen av det allmänna rådet den 13 juni 2000 och 
positivt mottagen av rådet i Feira, där en mer USA-liknande obeståndsinställning efter-
lyses (även i lagstiftningen): ”some failure is concomitant with responsible initiative and 
risk-taking and must be mainly envisaged as a learning opportunity”.
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Obestånd är inte tillräckligt som ansvarsgrund för straff (11 kap BrB), inte 
ens för ”påföljderna” näringsförbud (2 § NFL) och skadestånd (2: 2 SkL). 
De fri- och rättighetsinskränkningar som följer med konkursen (konkurs-
gäldenärens rådighetsförlust, konkurskarantänen etc) har inte till syfte att 
”straffa” konkursgäldenären.120

I äldre rätt utgjorde gäldenärsbrott hinder mot ackord under en tvåårs-
period.121 Ackordsovärdigheten liknade ett straff för obestånd men var inte 
avsedd som ett sådant. Avsikten var att skydda minoriteten mot uppgörelser 
vilkas förmånlighet – med hänsyn till gäldenärens person – kunde ifråga-
sättas.122 Numera är gäldenärsbrott inget absolut hinder mot ackord. Att 
gäldenärens förhållanden kan inverka på förutsättningarna för ackordsfast-
ställelse i 12:19 2 st KL är en annan sak.

Enligt 7:16 KL åligger det konkursförvaltaren att underrätta allmän åkla-
gare dels vid misstanke om att gäldenären gjort sig skyldig till gäldenärs-
brott enligt 11 kap BrB, dels vid misstanke om att gäldenären eller dennes 
företrädare har förfarit på ett sätt som utgör grund för näringsförbud enligt 
NFL. Gällde strafftanken skulle konkursförvaltarens sidoåliggande enligt 
7:16 KL inte utgöra ett sidoåliggande. Även den i förarbetena förutsatta 
efterforskningsplikten123 skulle te sig naturlig. Det är dock inte strafftanken 
som har motiverat reglerna.

Att strafftanken inte kan vara en konkurrenskraftig grundsyn på konkur-
sen torde vara så uppenbart att den kan lämnas därhän. Det räcker att 
hålla i minnet att strafftanken kan ha kryddat andra grundsyner i äldre 
rätt, särskilt när konkursen var ett frivilligt egendomsavträde eller rymde 
regler om avträdesförmån.

1.3.4.3 Skuldsaneringstanken
Skuldsaneringstanken är så kopplad till det äldre, gäldenärsorienterade, 
konkursinstitutet (frivilligt egendomsavträde) att den redan på objektiv 
grund kan uteslutas som en konkurrenskraftig grundsyn på konkur-
sen.124 Skall konkursinstitutet systemsättas enligt skuldsaneringstanken 
blir alla konkursregler, rättssystematiskt sett, undantagsregler. Grund-

120 Nog kan t ex rådighetsförlusten uppfattas som ett lagstiftarens misstroende mot kon-
kursgäldenären för tiden under konkursen. Men rådighetsförlusten är flerbottnad. Det 
framträder med olika tydlighet under olika grundsyner. 
121 Enligt 104 § KL 1862 kunde endast i konkursen åtalade förbrytelser åberopas till 
hinder för ackord. I 151, 166 §§ KL (1921) släpptes kravet på att oredlighetsbrottet 
skulle ha förövats i den aktuella konkursen. Se Förslag 1911 s 389; Lawski, Konkurs- och 
ackordslagarna s 259. 
122 Se Lagutskottet vid 1862 års riksdag s 14; Martin, Om ackord s 81 f; Welamson, 
Konkursrätt s 712. 
123 Se Prop 1986/87: 90 s 273.
124 Se 1.3.3.2 ovan.
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synens förmåga att vägleda rättstillämpningen blir därefter. Därför läm-
nas skuldsaneringstanken i stor sett därhän.

1.3.4.4 Rekonstruktionstanken
Det går inte att systemsätta konkursen som en företagsrekonstruktion. 
Det torde räcka att nämna att konkurs kan öppnas även mot en icke-
näringsdrivande gäldenär utan att undergå några fundamentala föränd-
ringar, och att konkursförfarandet sätter konkursboets likvidation, inte 
konkursgäldenärsföretagets överlevnad, i fokus. Konkurs och företags-
rekonstruktion är två till grunden skilda institut. Den skillnaden går inte 
att trolla bort genom att lagstiftningsvis anta att även företagsrekonstruk-
tionsboet är en associationsliknande gemenskap eller genom att betrakta 
konkursen som en tvångsförvaltning av konkursgäldenären i konkursgäl-
denärens sfär. Konkursen utspelar sig ovanför konkursgäldenärens sfär. 
Det är irrelevant från systemsättningssynpunkt att det är gäldenärens 
betalningsproblem som är utlösande faktor i bägge fallen och att vida-
redrift kan ske även i konkurs. Grundsatserna förändras inte heller av 
sammanbryggande åtgärder på regelplanet, t ex av att konkursgäldenären 
tillerkänns formell organställning i konkursboet eller av att bestämman-
derätten över rekonstruktionsgäldenärens angelägenheter överflyttas till 
rekonstruktören.

Möjligheten att betrakta en konkurs som en tvångsförvaltning av konkursgäl-
denären i konkursgäldenärens sfär står och faller på grundsyner som process-
tanken/tvångsförvaltningstanken och skiftestanken.125

125 I SOU 2001: 80 förefaller det som att ”Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden” 
utreds på premissen att det inte föreligger någon fundamental rättslig skillnad mellan 
konkurs och företagsrekonstruktion. Det anförs att konkursreglerna lika gärna skulle 
kunna konstrueras så att konkursförvaltaren får exklusiv behörighet att företräda gäl-
denären under konkursförvaltningen (a a s 215). Synsättet överensstämmer med den 
grundsyn Håstad har anlagt i andra sammanhang. Se Håstad, Ansvaret för köprättsliga 
fel s 110 där konkursborgenärerna ställs i kontrast till aktieägare med konklusionen att 
”konkursborgenärer är fordringsägare och inte andelsägare till den likviderade förmögen-
hetsmassan”. Att konkursboet inte betraktas som en borgenärsägd associationsliknande 
gemenskap är uppenbart. – Det kan med fog ifrågasättas om lagstiftaren har tillräckligt 
uppmärksammat skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion när FrekL för-
setts med återvinningsregler. Vid konkurs innebär en skuldåtervinning enligt 4: 5 KL att 
en borgenär frånkänns medlemsskap med (likaberättigad) andelsrätt i konkursboet – utan 
inverkan på konkursgäldenärens personliga ansvar (jfr 9:19 KL). Se 12.6.1.3 nedan. En 
skuldåtervinning är alltså en medlemsfråga. Se 5.3.2.4 nedan. Vid företagsrekonstruktion 
blir en motsvarande återvinningsregel en avtalsrättslig overksamhetsregel (se även Lind-
skog, LSF I:1-4.2.1 (1 uppl s 246 not 63)); återvinningen tar sikte på medlemsskapet (i 
en förestående konkurs, som man vill förhindra) men träffar mer (konkursgäldenärens 
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Beträffande möjligheten att släta ut skillnaderna mellan konkurs och 
företagsrekonstruktion genom att tillerkänna rekonstruktionsboet juridisk per-
sonlighet eller karaktären av en associationsliknande gemenskap kan följande 
anföras.126 Skillnaderna består och kan sammanfattas till att ett konkursbo 
har en annan rättslig referens än ett ”rekonstruktionsbo” vid företagsrekon-
struktion, då boet närmast blir en beteckning för rörelsen (rekonstruktions-
massan) och/eller förvaltningsapparaten. Den juridiska personligheten får 
en annan botten än att boet är en borgenärsassociation i tvångslikvidation. 
Bakom slutsatsen döljer sig att bonas verksamhetsföremål skiljer sig åt. Ett 
rekonstruktionsbos verksamhetsföremål är något slags näringsverksamhet 
med rekonstruktion. Ett konkursbos verksamhetsföremål är likvidation av 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap (även om konkursgäl-
denärens rörelse drivs vidare som ett led i den i konkursen förutsatta likvida-
tionen). Medan en företagsrekonstruktion skall utmynna i att rörelsen drivs 
vidare i gäldenärens regi skall en konkurs utmynna i att rörelsen avvecklas 
eller säljs till tredje man.

En annan bakgrundsfaktor är att ett rekonstruktionsbo grundsatsvis 
inte har några medlemmar (utöver gäldenären själv) medan ett konkursbo 
medlemsägs av konkursborgenärerna (och konkursgäldenären blott har en 
medlemsliknande ställning). Att borgenärerna saknar (associationsrättslig) 
medlemsställning vid företagsrekonstruktion betyder att de grundsatsvis 
saknar medlemsbefogenheter och ekonomiska andelsrätter i rekonstruk-
tionsboet. I stället har de fordringsrätter med fordringshavarbefogenheter 
mot rekonstruk tionsboet.127 Dessa fordringsrätter är inte, såsom konkurs-
borgenärernas andelsrätter, grundsatsvis efterställda.128

Med det sagda sammanhänger att ett rekonstruktionsbo har helt andra 
verksamhetsändamål än ett konkursbo. I ett konkursbo begränsas organens 
befogenhet av vinstpåbudet, tidspåbudet och likhetsprincipen (jfr 7: 8 KL). 
I ett rekonstruktionsbo är det rekonstruktionsintresset som begränsar. Skall 
borgenärerna och deras täckningsintresse skyddas (jfr 1: 2, 2:11 FrekL) måste 
det göras medelst ”tredjemansskyddande ändamål” (jfr t ex ideella förening-
ar och livförsäkringsaktiebolag).129 Samma subordinering drabbar likhets-

personliga ansvar). Konsekvensenligt måste regeln ha en avtalsrättsligt hållbar motivering. 
Är rekonstruktionsåtervinning ett avtalsrättsligt overksamhetsinstitut är det också förvir-
rande att tala om återvinning.
126 Jag har svårt att tänka mig att någon skulle vilja hävda att företagsrekonstruktionsboet 
är en association. Troligare är att en sådan klassificering oreflekterat förutsätts i de infalls-
vinklar, konstruktioner etc som begagnas i argumentationen. Se not 125 ovan.
127 Även på regelplanet förutsätts borgenärerna vara borgenärer. Den normala borgenärs-
legitimationen (konkurslegitimation) etc består med vissa av allmänintresset påkallade 
inskränkningar. Se t ex 2:17 och 19 FrekL angående exekution och konkurs. 
128 Att de äldre fordringarna omfattas av ett eventuellt tvångsackord är en helt annan sak. 
Det gör även konkursfordringarna om det blir ackord i konkurs. 
129 Ett livförsäkringsaktiebolag ägs av vanliga aktieägare (till skillnad från ett ömsesidigt 
livförsäkringsbolag, som ägs av försäkringstagarna, jfr 1: 7 FröL). 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   75 09-10-19   15.22.12



76

principen, som inte utan vidare kan överföras till läget vid rekonstruktion, 
då alla gamla förpliktelser som måste uppfyllas för rörelsens överlevnad får 
och bör uppfyllas.130 Verksamhetsändamålen påverkar organrollerna. Har 
borgenärerna rätt att öva inflytande på rekonstruktionen via ett borgenärs-
sammanträde och/eller en borgenärskommitté (2:16 FrekL), är det fråga 
om ett tredjemansskydd, antingen med tredjemansposition eller genom att 
borgenärerna blir organledamöter i boet (med allt vad det innebär).131

Att ett rekonstruktionsbo, till skillnad från ett konkursbo, inte är en bor-
genärsägd association i tvångslikvidation får rättssystematiska konsekvenser. 
Företagsrekonstruktionsrätten får en helt annan systematik än konkursrät-
ten. Det finns ingen grund för att stycka rekonstruktionsrätten i bofrågor, 
medlemsfrågor och gäldenärsfrågor. Både bofrågorna och gäldenärsfrågorna 
blir såväl formellt som materiellt sakägda av gäldenären. Rådighetsgrund-
satserna blir inte desamma. Avsaknaden av bolikvidation och rättsförhål-
lande mellan borgenärerna medför att alla rättshandlingar som görs i och 
för rekonstruktionen blir rättshandlingar för gäldenären personligen. Något 
utrymme för ett förfarande i vilket borgenärerna får ifrågasätta varandras 
fordringar (jfr medlemsfrågetvisterna i 9, 11 kap KL) finns inte. Det är 
tvivel aktigt att systemsätta företagsrekonstruktionen i associationsrätten – 
med allt vad det innebär i fråga om systematik, rättsfrågeindelning, infalls-
vinklar, problemklassificering, grundsatser, argumentationsbördeplacering 
etc. Intas en annan ståndpunkt i denna del är det i alla fall vilseledande 
att konstruera rekonstruktionsboet som en – i likhet med ett konkursbo – 
 borgenärsägd association i tvångslikvidation.

I ett bredare samhällsperspektiv kan företagsrekonstruktion vara ett nyt-
tigt komplement till konkurs (eller vice versa). Bryggor mellan instituten 
kan därför vara värdefulla. Det är just regelbryggor som är av värde. En 
sammanbryggning på grundnivå är bara farlig,132 oavsett i vilken rikt-
ning omvandlingen görs. Lagstiftaren bör rentav undvika att konstruera 
rekonstruktionsboet som en gäldenärsägd association eftersom infallsvin-
keln ökar risken för att de grundläggande skillnaderna mellan instituten 
glöms bort. Skillnaderna mellan instituten är så stora att det inte ens är 
motiverat att ta upp rekonstruktionstanken som en tänkbar grundsyn på 
konkursen i denna avhandling.

130 Jfr Hellners/Mellqvist, Företagsrekonstruktion § 2:15 (1 uppl s 104 f ). Beträffande 
gamla betalningsförpliktelser föreligger ett principiellt förbud mot betalning eller säker-
ställande utan rekonstruktörens samtycke (2:15 1 st 1 mom FrekL). Men eftersom en 
överträdelse inte inverkar på rättshandlingens giltighet (2:15 2 st FrekL), inte ens om 
motparten varit i ond tro om företagsrekonstruktionen (a a s 106), är det krystat att tala 
om kompetensinskränkning. 
131 Jfr att det finns lagregler om arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelser och att enskil-
da borgenärer (särskilt vid mezzanin finansiering) kan vilja betinga sig en styrelseplats 
eller en rätt att kräva att viktigare beslut föreläggs dem för godkännande.
132 Notera att ett paradigm inte är detsamma som en balk eller en lag. 
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1.3.5 Urvalet av praktiska exempel
Att avhandlingen läggs fram i ämnesområdet civilrätt varken diskvalifi-
cerar grundsyner som exekutionstanken och processtanken eller gör det 
otillåtet att spränga studien med exempel som plockas fritt från rättens 
alla områden. Avhandlingen går ut på att presentera associationstanken. 
Associationsrätten tillhör civilrätten. Skulle grundsyner och exempel från 
andra rättsområden vara bannlysta blev risken stor att grundsynsfrågan 
aldrig kom att genomlysas. Grundsynsfrågan fordrar att avhandlingen 
tillåts  spänna över hela den civilrättsliga konkursrätten och andra rätts-
områden som, på grundnivå, innehåller moment av civilrättslig relevans.

Beträffande de processrättsliga inbrotten kan tilläggas att grundsynsfrågan 
ofta ställs på sin spets i processuella situationer (talerätten och saklegiti-
mationen är utmärkta exempel) och att det rent allmänt är betänkligt att 
placera så vattentäta skott mellan civil- och processrätt som brukligt är, 
då även den processuella verksamheten har civilrättslig effekt och rymmer 
civilrättsliga prejudicialfrågor.133 Den underförstådda överenskommelsen 
att civil- och processrättare har att hålla sig på var sin planhalva är ägnad 
att torka ut spelbara ytor till men för det gemensamma ändamålet – en väl 
fungerande rättsordning.134

För att gränsöverskridande studier skall berika krävs dock att jämförelse-
objekten är parallella. Kan hända finns det skäl att, som nyss gjorts, under-
stryka att det är processverksamheten (spelet av parts- och domstolsprocess-
rättshandlingar) som har civilrättslig effekt och kan användas för civilrättsligt 
syftesmål, inte parternas processrättshandlingar.135 Under alla förhållanden 

133 Till den klassiska uppfattningen att processrätten är formell eller offentlig rätt, jfr 
Olivecrona, Rätt och dom (2 uppl) s 11.
134 Institutet processkommission (vartill jag återkommer i annat sammanhang) är ett 
talande exempel.
135 Själva domstolsavgörandet kan kanske jämföras med en civilrättshandling som blir 
bindande för parterna när avgörandet vinner laga kraft. Helst bör nog situationen analy-
seras på premissen att den civilrättsliga effekten uppkommer på grund av den verksamhet 
som avslutas med avgörandet. Parternas processrättshandlingar är inte lika lätta att trans-
formera till civilrättsligt format. En civilrättshandling riktar sig mot en motpart och har 
direkt civilrättslig effekt för avgivaren (eller den för vars räkning rättshandlingen utförs). 
En processrättshandling riktar sig mot domstolen och har inte någon annan direkt rätts-
lig effekt än en processrättslig (även om avgivarens syfte med processrättshandlingen är 
ett annat och de processrättsliga reglerna ger vid handen att rättshandlingen skall tas för 
god). Att en processrättshandling kan få indirekt civilrättslig effekt (t ex när en process-
disposition läggs till grund för domstolens avgörande och omgestaltar det civilrättsliga 
rättsförhållandet via rättskraftsreglerna) är inget bärande skäl för att analysera process-
rättshandlingarna som om de vore civilrättshandlingar. Den indirekta civilrättseffekten 
är inte mer relevant för klassificeringen än att en civilrättshandling kan få indirekt pro-
cessrättslig effekt, t ex när en tillgångsöverlåtelse medför att överlåtaren förlorar och för-
värvaren erhåller talerätt om det överlåtna objektet. – I det sagda ligger att distinktionen 
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bör rättsföljdsskillnaderna mellan civilrättshandlingar och de olika typerna 
av processrättshandlingar spegla sig i att reglerna skiljer sig åt. Sålunda bör 
processrättshandlingarnas uppkomstförutsättningar, tolkning, återkallelig-
het och giltighet bestämmas mot bakgrund av processrättshandlingarnas 
(direkt) processrättsliga effekt. Civilrättshandlingarnas uppkomstförutsätt-
ningar, tolkning, återkallelighet och giltighet bör bestämmas av civilrättsliga 
rättshandlingsregler, som är avpassade för den (direkt) civilrättsliga effekten. 
Konkreta skillnader föreligger i t ex återkallelsehänseende.

1.3.6 Utländska/Internationella aspekter

1.3.6.1 Avhandlingens nationella avgränsning
Avhandlingen kretsar kring grundsynsfrågan. Det är den svenska kon-
kursdiskursen som granskas under lupp. Diskurslägesbeskrivningen och 
utvärderingen av associationstankens stöd på regelplanet är nationellt 
begränsad. Skarpa gränser är dock svåra att dra upp.

Till att börja med är en grundsyn en övergripande rättssystematisk 
teori, inte en sammanfattning av regelplanet. Regler har territoriella 
begränsningar. Grundsyner är landlösa. Territoriella aspekter aktualiseras 
först vid utvärderingen av en grundsyns stöd på regelplanet. Det sagda 
betyder att det inte går att territoriellt avgränsa den grundsynspresenta-
tion som görs i avhandlingen.

Uttalanden av typen att konkursen är en generalexekution eller ett 
likvidationsförfarande mellan borgenärerna och gäldenären samt mellan 
borgenärerna inbördes kan mycket väl ha sin yttersta förklaring i att en 
utländsk grundsynsdiskussion, som har att utvärderas mot bakgrund av 
en likaledes utländsk rättsordning, har utövat inverkan. Att den diskurs-
lägesbeskrivning som görs i avhandlingen tar sikte på förhållandena i 
svensk rätt utesluter inte att utländska faktorer, som kan sprida ljus över 
varför den svenska diskursen ser ut som den gör, beaktas. Med undan-
tag för de anmärkningar som görs i det konkurshistoriska avsnittet har 
jag valt att begränsa synfältet till de nordiska länderna, dels av språkliga 
skäl, dels på grund av den nordiska rättsgemenskapen i stort och det nor-

mellan civil- och processrättshandlingar inte är kontextuell. Visst ligger det i processrätts-
handlingens natur att den måste avges under process (domstolen mottar och avger inte 
processrättshandlingar utom spelet). En civilrättshandling kan avges var och när som 
helst, även i process (t ex en processutfästelse). Huruvida ett beteende i domstol konsti-
tuerar en processrättshandling och/eller en civilrättshandling är en tolkningsfråga i det 
enskilda fallet. Det går inte att dra någon slutsats utifrån begreppen, t ex att fråga är om 
en processutfästelse eller en förlikning. 
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diska diskussionsutbytet.136 Ett studium av den tyska diskussionen eller 
icke-diskussionen skulle kanske kunna ha varit intressant men jag behärs-
kar inte det tyska språket. Att lära sig tyska för ändamålet vore också en 
överloppsgärning. Syftet med avhandlingen är att tillhandahålla ett rätts-
vetenskapligt underlag för debatt, inte att bekräfta associationstanken. 
I vilken mån associationstankar figurerar i den utländska diskussionen 
förefaller då vara sekundärt.

1.3.6.2 Publikationer från UNCITRAL
UNCITRAL-arbetet137 har utmynnat i dels en ”Model Law on Cross-
Border Insolvency”,138 som här lämnas därhän, dels en ”Legislative Guide 
on Insolvency Law”.139 Guiden har till syfte att ”assist the establishment 
of an efficient and effective legal framework to address the financial dif-
ficulty of debtors” och är i huvudsak inriktad på ”reorganization” av 

136 De nordiska rättsordningarna har relativt hög värdegemenskap. Jfr Peczenik, Vad är 
rätt? s 268. – Den finska konkursdiskussionen är särskilt intressant eftersom Finland lydde 
under Sverige fram till 1809 och den finska konkursrätten vidareförde den svenskfinska 
konkurstraditionen, som brukar sägas ha sina rötter i den tyskromerska processtanken. 
Se 2.6.2 nedan. Den dansknorska unionen upplöstes 1814 (varefter Norge var i union 
med Sverige fram till 1905). Den dansknorska konkurstraditionen har, till skillnad från 
den svenskfinska, en mer franskromersk bas. Jfr Bet 606/1971 s 33; Hagerup, Konkurs 
og akkordforhandling s 9, 16; Munch-Petersen, Skifteretten s 20; Wrede, Konkursrätt 
s 22 f. När det nordiska konkursrättssamarbetet inleddes på 1960-talet gällde KL 1921 i 
Sverige, FiKL 1868 i Finland, DKL 1872 i Danmark och NKL 1863 i Norge. Den finska 
lagen var influerad av KL 1862 (och den urgamla svenskfinska rätten). Den danska DKL 
1872 var influerad av NKL 1863. Jfr Bet 606/1971 s 36; Deuntzer, Den Danske Skifteret 
s 406; Hagerup,  Konkurs og akkordforhandling s 9; Munch-Petersen, a st. Konkurssam-
arbetet var inskränkt till den materiella konkursrätten, i huvudsak därför att skillnaden 
mellan de nordiska konkursinstituten ansågs vara så stor att det inte var mödan värt att 
söka åstadkomma gemensamma förfaranderegler. Se SOU 1970: 75 s 54. Det betyder 
inte att skillnaderna är oavhjälpbara och avgrundsdjupa. Att, på grundnivå, de nordiska 
rättssystemen ser likadana ut gör att konkursinstitutet kan systemsättas på samma sätt 
och skillnaderna (t ex i fråga om vilka organ som finns och om vilka myndigheter som är 
aktiva i förfarandet) förvisas till regelplanet. I samma riktning Bugge, De formueretlige 
Bestemmelser i de tre nordiske Landes Konkurslove (NJM 1902) s 61; Wrede, a st. Skulle 
inte detta vara möjligt borde även en harmonisering av den materiella konkursrätten ha 
varit vansklig, då – på grundnivå – de formella och materiella aspekterna har förbindelse 
med varandra. Jfr Hagerup, a a s 18, 23. 
137 Den som vill läsa mer om pågående och avslutade arbeten hänvisas till hemsidan 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html. 
138 Antagen av FN genom ”General Assembly resolution 52/158 of 15 December 
1997”. 
139 Antagen av FN genom ”Resolution adopted by the General Assembly 59/40” den 
2 December 2004.
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näringsidkande fysiska och juridiska personer.140 Av tidsskäl har jag inte 
gjort någon närmare grundsynsstudie av guiden men sporadiska hänvis-
ningar förekommer. Rättskällevärdet får betraktas som obefintligt.

1.3.6.3 Rättsakter från EU
EU-arbetet på konkursområdet har främst varit inriktat på icke-rättsliga 
åtgärder. Någon egentlig EU-konkursrätt finns inte att tala om. Den för-
ordning som har utfärdats, Insolvensförordningen,141 är inte konkursbe-
gränsad och innehåller i huvudsak IP-regler eftersom de materiellrättsliga 
skillnaderna mellan medlemsstaterna ansågs vara så stora att det knappast 
skulle gå att genomföra ett enda allmängiltigt insolvensförfarande inom 
EU.142 Det sagda betyder inte att förordningen är ointressant i samman-
hanget.143 Materialet är inte nödvändigt för avhandlingen. Jag får åter-
komma till förordningen vid annat tillfälle.

1.3.6.4 European Principles
Principsammanställningen ”Principles of European insolvency Law” är 
privat och saknar rättskällevärde. Hänvisningar görs när det passar men 
sammanställningen har inte mycket att tillföra från grundsynssynpunkt. 
Dels gäller den principer och inte grundregler. Dels avser den ”insolvency 
proceedings”, inte bara konkurser.144

140 UNCITRAL Legislative Guide s 1.
141 Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaran-
den.
142 Se ingresspunkt 11 Insolvensförordningen. 
143 Frågan om universalitets- contra territorialitetsprincipen är grundsynsfärgad. Jfr 
3.1.3.1 nedan not 418; 3.3.3.4 not 485.
144 Definitionen (§ 1) lyder som följer: ”In an insolvency proceeding (”proceeding”) the 
assets of an insolvent debtor are collected and converted into money to be distributed 
among the creditors (”liquidation”) or the liabilities of an insolvent debtor are restruc-
tured in order to re-establish the debtor’s ability to meet liabilities (”reorganisation”). 
The proceeding can be a combination of liquidation and reorganisation.” Konkursen 
är närmast en ”liquidation”. Definitionen ligger nära associationstanken eftersom det 
understryks att förfarandet inte innefattar någon (associationsrättslig) likvidation av kon-
kursgäldenären och en ”liquidation” föreligger även om gäldenärens rörelse skall säljas 
som en going concern (bara det sker ”with a view to have [rörelsen] rescued”). Termen 
”reorganisation” förefaller vara snävare än det svenska företagsrekonstruktionsbegreppet, 
eftersom det förutsätts att förfarandet på något och juridiskt sätt ”touch the debtor’ s exis-
ting liabilities”. Se Mc Bryde m fl, European Principles § 1 (s 16 ff). En svensk företags-
rekonstruktion kan men måste inte innefatta ett ackord e dyl (utöver moratoriet avseende 
äldre skulder).
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1.4 Upplägg och läsanvisningar
1.4.1 Disposition
Avhandlingen består av två delar utöver denna inledning.

Del I innehåller fem kapitel. I kapitel 2 redovisas de konkurshistoriska 
utgångspunkterna. Syftet är att ge läsaren en grundsynsanknuten inblick 
i konkursrättens rötter och framväxt. Grundsynsanknytningen motiverar 
att även de europeiska utvecklingslinjerna och den dansknorska konkurs-
traditionen tas upp.

I kapitel 3 introduceras och exemplifieras processtanken/tvångsförvalt-
ningstanken, exekutionstanken, skiftestanken och associationstanken. I 
princip betyder detta att kapitel 3 är en kortversion av avhandlingen. En 
sådan kan tyckas onödig på sitt sätt. Å andra sidan kan det vara en värde-
full hjälp och uppvärmning för läsaren att förberedas. Kapitlet innehåller 
därutöver ett avsnitt om den svenska grundsynen, dels i ett rättshistoriskt 
perspektiv, dels med avseende på nuläget.

I kapitel 4 görs en översiktlig redogörelse av konkursens olika faser 
enligt associationstanken. Syftet är så begränsat som att förbättra förut-
sättningarna för en snabb helhetsförståelse av vad det innebär att konkur-
sen snarast är en tid under vilken det bildas och genomförs en tvångslik-
vidation av en association, konkursboet.

Själva avhandlingsstudien får sägas börja i kapitel 5, där associationstan-
kens nav – den associationstankerättsliga konkurssystematiken – presente-
ras. Enligt associationstanken sönderfaller konkursrätten i konkursbofrå-
gor, medlemsfrågor och konkursgäldenärsfrågor. Rättsfrågekategorierna 
gäller olika ”saker”, har olika ”sakägare”, vilket får betydelse framför allt 
i rådighetshänseende.

I Del II utvecklas konkursboets natur enligt associationstanken. Syftet 
är att ge en bild av vad det innebär för konkursboets vidkommande att 
konkursboet är en associationsliknande gemenskap i tvångslikvidation 
med konkursborgenärerna som medlemmar. Genomgången kan upple-
vas som onödigt lång och ingående, men eftersom diskursläget gör att jag 
skriver i motvind, och alla konkursförmögenhetsrättsliga (etc) spörsmål 
har förbindelse med grundsynsfrågan, torde en omsorgsfull redogörelse 
vara motiverad.

I kapitel 6 behandlas konkursboets juridiska personlighet och karaktär 
av associationsliknande gemenskap. Att konkursboet har något slags juri-
disk personlighet är inget nyhet med associationstanken. Däremot klar-
gör den att den juridiska personligheten har associationsrättslig grund 
och verkan.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   81 09-10-19   15.22.12



82

Kapitel 7 handlar om konkursboets förvaltningsorgan. Eftersom det är 
svensk konkursrätt som står i fokus och förvaltarautonomi numera råder 
har jag valt att lägga tyngdpunkten vid konkursförvaltarens (grundsyns-
beroende) ställning. Är han en syssloman och, i sådana fall, för vem, eller 
intar han organställning i konkursboet?

Frågan i kapitel 8 är associationstankens inverkan på konkursändamå-
lens konstruktion. Associationstanken innebär att konkursboets likvida-
tionssituation och ”borgenärernas rätt och bästa” (7: 8 KL) blir kompe-
tensinskränkande verksamhetsändamål i vid bemärkelse för konkursboet. 
Konkursgäldenärsskyddet (t ex vårdplikten) får en annan och mer utom-
obligatorisk grund.

Associationstankens grundantaganden medför att vissa av konkursför-
valtarens uppgifter eller åligganden enligt gällande lag framstår som sido-
uppgifter. Att uppgifterna är sidouppgifter beror på att de saknar natur-
lig förankring i konkursförvaltarens (med associationstanken följan de) 
organställning i konkursboet. Ett exempel är konkursförvaltarens anmärk-
ningsrätt och anmärkningsplikt i konkursen. Försummar konkursförval-
taren sin anmärkningsplikt i konkursen är det kanske inte så givet att 
konkursförvaltarens skadeståndsansvar är att bedöma enligt samma regler 
som i ett fall av förvaltningsförsummelse där skadan träffar konkursboet 
(även om 17:1 KL kan anses tillåta skadeståndsansvar i och för sig)? Andra 
exempel är konkursförvaltarens straff- och miljörättsliga uppgifter samt, 
eventuellt, konkursförvaltarens särbefogenheter att företräda konkursgäl-
denären personligen enligt associationsrättsliga kapitalskydds- och organ-
ansvarsregler.

I kapitel 9 upptas frågor rörande konkursboets förmögenhet. En stor 
(och formell) skillnad mellan associationstanken och de övriga grund-
synerna är att äganderätten till konkursmassan placeras hos konkursboet. 
Syftet med kapitlet är att bemöta de andra grundsynernas äganderätts-
placering samt att förklara innebörden av associationstankens speciella 
ståndpunkt.

Temat i kapitel 10 är associationstankens betydelse för den rättsliga 
klassificeringen av konkursboets anspråkshavare, närmare bestämt kon-
kursborgenärerna, konkursgäldenären, massaborgenärerna och sakrätts-
havarna. Det är konkursborgenärerna som, associationsrättsligt sett, intar 
medlemsställning i konkursboet (med allt vad det innebär).

I kapitel 11 behandlas konkursborgenärernas andelsrätter i konkursboet.  
En fråga som tas upp är vad associationstanken innebär för synen på 
tids- och fordringsrekvisiten i 5:1 KL och de olika utdelningsrättsansprå-
ken. Andelsrätterna är beloppsbegränsade och förekommer i olika grader 
(stamandelsrätt, preferensandelsrätt och efterställd andelsrätt). Vidare 
exemplifieras innebörden av att andelsrätterna omfattas av andelsrättsliga 
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grundsatser, dvs inte omfattas av de grundsatser som gäller för fordringar. 
Även utdelningens grundsynsspecifika innebörd förklaras. Kapitlet har 
nära samband med kapitel 13, som handlar om konkursfordringarna. 
Där klargörs att associationstankens grundantagande att konkursford-
ringarna inte är något mer eller annat än vanliga fordringsrätter mot 
konkursgäldenären personligen, betyder att de, till skillnad från andels-
rätterna, omfattas av de grundsatser som gäller för fordringar (t ex i fråga 
om kvittningsduglighet, preskriptibilitet, konkurs- och utmätningslegiti-
mation samt sakrättsligt moment vid överlåtelse). Utdelningens inverkan 
på konkursfordringen tas upp.

Även kapitel 12 handlar om andelsrätterna i konkursboet, nu utifrån  
den mer processuella sidan andelsbestämning (bevaknings- och utdel-
ningsförfarandet). Frågor som behandlas är associationstankens betydel-
se för vilka anspråk som kan prövas inom ramen för konkursen; vilka 
anspråk som inte kan prövas utom konkursen; vilka som binds av utdel-
ningsförslaget; den konkursinterna rättskraften samt borgenärskollek-
tivets bundenhet av och skyddsbefogenheter vid särskild rättegång om 
konkursfordringen utom konkursen. Även några anmärkningar om 
utdelning för naturaanspråk görs.

I kapitel 14 sätts massaskulderna i fokus. Syftet med kapitel är att ljus-
sätta massaskulderna utifrån associationstanken. Framställningen spänner 
över massaskuldens natur enligt traditionell definition och associations-
tanken; associationstankens grundantaganden för bedömningen av mas-
saansvarets uppkomst; frågan om den s k gränsen mellan konkurs- och 
massafordringar samt frågan vilka grundsatser – allmänna fordringsrätts-
liga eller förmånsrättsliga – som bestämmer massaanspråkens ställning 
beträffande spörsmål som preskriptibilitet, uppfyllelse och konkurslegi-
timation.

I Del III avrundas avhandlingen med dels ett sammanfattande och 
utvärderande kapitel på svenska (kapitel 15), dels en engelsk summary 
(kapitel 16).

För en mer exakt beskrivning av innehållet i avhandlingens olika kapi-
tel hänvisas till innehållsförteckningen.

1.4.2 Huvudtext, packad text och fotnotstext
I syfte att underlätta för läsaren att greppa huvudlinjerna skrivs avhand-
lingstexten i tre nivåer: huvudtext, packad text och fotnotstext. Uppdel-
ningen innebär i grova drag att huvudlinjer skrivs i huvudtext, att precise-
ringar och exempel skrivs i packad text samt att fotnotstexten innehåller, 
utöver hänvisningar, andra fördjupningar och förklaringar.
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1.4.3 Andra läsanvisningar
Avhandlingen är skriven för att läsas från pärm till pärm men kommer 
nog att läsas på annat sätt av de flesta. Jag har försökt underlätta ned-
dykningar. Att grundsynsfrågan i sig är omfattande och abstrakt utesluter 
inte att avhandlingen kan ha ett direkt praktiskt värde för en praktiker 
som, utifrån rättsfallsregistret eller innehållsförteckningen, vågar sig på 
fallskärmshopp i konkreta fall. Vad läsaren behöver läsa utöver det beror 
helt på läsarens egen nivå. För förståelsen av associationstanken och dess 
terminologi är associationstankens systematik (kapitel 5) ett centralt 
kapitel. Den svenska och engelska sammanfattningen (kapitel 15 och 16) 
kan ge en viss överblick över avhandlingen.

1.5 Terminologi
1.5.1  Alla konkurs(associations)rättsliga termer är 

 grundsynsberoende
Konkurs(associations)rättsliga termer som ”konkursbo”, ”utdelning”, 
”konkursborgenär” etc har ingen objektiv innebörd i laddad form. Refe-
rensramen beror på konkursinstitutets systemsättning, som alltså avspeg-
lar sig i begreppsapparaten. Eftersom denna avhandling går ut på att pro-
blematisera grundsynsfrågan är det oundvikligt att konkursrättens termer 
får en svajande referens. Avhandlingen skall förhoppningsvis bidra till en 
mer upplyst begreppsbestämning.

1.5.2 Icke-konkursrättsliga kopplingsbegrepp
Alla rättsområden har sina egna begreppsstrider, vilket delvis samman-
hänger med att det förekommer meningsskiljaktigheter om rättsområdets  
ändamålskarta och funktioner (även om rättsområdets rättsföljdsbestäm-
da kontur är säker). Grundsynsfrågan är stor som den är. Den skulle bli 
övermäktig om jag gav mig in i begreppsstriderna på alla rättsområden 
som avhandlingen passerar. Avhandlingen är ett helhetsgrepp och for-
drar arbetsverktyg därefter. Vad exakt som ligger i uttryck som talerätt, 
sak legitimation, rättshandling etc är inte livsviktigt. Huvudsaken är att 
huvudbudskapet får en rimlig chans att nå fram.
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1.5.3 Förpliktelsens contra rättighetens primat
En personlig förpliktelse korresponderar mot en fordring. Var i be -
greppsparet tyngdpunkten är belägen beror på en rad förhållanden, 
ytterst synen på rätten i stort.145 När jag tar för givet att en massaskulds 
karaktär av förpliktelse för konkursboet innebär att massaansvarets upp-
komst skall diskuteras på förpliktelsens primat, tar jag alltså även (objek-
tivt) ställning till rätten. Synen på rätten har växlat under årens lopp. 
Konsekvensenligt kan det obligationsrättsliga argumentationsmönstret, 
om det har följt med i svängningarna, ha skiftat markant.

För att exemplifiera: Under naturrättens inflytande hamnade viljeherradö-
met och de individuella rättigheterna i blickfång. Plikterna var avgränsade 
rättigheter som framträdde som sekundära korrelat. Ross beskriver förhål-
landet så att ”Ret er – under romerretlig Indflydelse – primært en Evne 
til Tvang, et Herredøme, en Magt; og Pligten intet andet end det hertil 
svarende Modstycke: Underkastelsen, Forbundetheden, Begrænsningen – 
altsammen forstaaet uden den Pligtetiske Undertone, der senare har farvet 
disse Udtryk” (min kurs).146 Viljeteorins ostörda etablering på avtalsrättens 
område147 kan sammanhänga med att tillitsskydd behövs först när handels-
livet kommit igång. Ett bättre exempel är att det – på den utomobligato-
riska skadeståndsrättens område – inte förekom något specifikt culpa- eller 
rättsstridighetsbegrepp i den äldre naturrättsfärgade diskussionen. Det 
talades bara om rättighetskränkning (ingrepp i annans rättssfär), skada och 
liknande. Det var skadan (verkningen, rättighetskränkningen) som tilldrog 
sig intresset, inte det skadebringande beteendet (verksamheten).148 I alla fall 
på konstruktionsnivå (regelplanet är en annan fråga)149 krävde ansvar inte 

145 Det processrättsliga motstycket till rättighetens primat är att processrätten handlar 
om rätt till rättsskydd av givna rättigheter. Jfr Olivecrona, Rätt och dom s 20 f.
146 Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s 169. 
147 Se härom t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 44; Stang, Viljesdogmet s 324 f; 
Svensson, Viljeförklaringen och dess innehåll s 22; Ussing, Aftaler s 20; Wilhelmsson, 
Standardavtal s 3. 
148 Se Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s 325. Under 1734 års lag ställde man 
sig i och för sig inte helt främmande inför ett culpabegrepp, men culparegeln etablerades 
som allmän princip först under 1800-talet. Se närmare Karlgren, Skadeståndsrätt s 9 f 
samt Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 59 vid not 3 med flera hänvisningar.
149 Alla skador, som skulle räknas som skador i nutida bemärkelse, räknades inte som ska-
dor i naturrättslig mening, d v s som kränkningar av någon annans på naturrätten grun-
dade rättighet. När skadeståndsansvar tedde sig orimligt fanns alltid utvägen att hävda att 
skadelidanden inte besuttit en verklig, naturlig rätt. Se t ex Karlgren, Skadeståndsrätt s 9; 
Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s 327 vid not 5. 
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mer än skada och kausalitet.150 Fordringens primat, som skymde kravet på 
särskild ansvarsgrund, formade även synen på den tredje typen av obliga-
tionsrättslig förpliktelse, återgångsförpliktelsen. En återgångsförpliktelse 
uppkom när någon besatt ett förmögenhetsobjekt som enligt naturrätten 
tillhörde annan; återgångsförpliktelsen var ett utslag av det i naturrätten 
liggande osynliga viljeherradömet över saken.151 Förpliktelsens uppkomst 
torde ha legitimerats med att förmögenhetsöverföringen saknade stöd i 
naturrätten.152 Varken god eller ond vilja låg bakom förmögenhetsöver-
föringen.

Valet mellan förpliktelsens och fordringens primat kan ha rättslig bety-
delse i tveksamma fall, då argumentationsbördan påverkas av tyngdpunk-
tens belägenhet. Argumentationsfältet är dock detsamma. Frågan är bara 
om den bild man ser är den verkliga eller spegelbilden.153

Konkursrätten rymmer flera fall då det faktiskt har betydelse om det 
förmögenhetsrättsliga fenomen som skall fångas upp konstrueras på 
rättighetens eller förpliktelsens primat. Skillnaden mellan konkursford-
ring och utdelningsrätt är ett exempel. Massafordringarna ett annat. 
När massa ansvarets juridiska natur är osäker är det argumentationsfäl-
tet – inte bara argumentationsbördans placering – som förorsakar pro-
blem. Osäkerheten gäller alltså inte vilka intressen som skall signaleras ha 
företräde i tveksamma fall utan vilka intressen som över huvud omfattas 
av relevansramen. Kort sagt: En förmånsrätt i konkursen, skifteskvot i 
konkursmassan eller högprioriterad opersonlig fordring hos konkursgäl-
denären är inte den andra sidan myntet av – eller en beståndsdel av ett 
begreppspar med – en personlig förpliktelse för konkursboet såsom asso-
ciationsliknande gemenskap. En förmånsrätt kan inte, såsom en fordring, 
analyseras på förpliktelsens primat. Det finns ingen förpliktelse som kor-
responderar mot rättigheten. Man måste alltså skilja på fordringar och 
andra rättigheter.

150 Se närmare Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 59, 254; Karlgren, Skade-
ståndsrätt s 9; Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s 326. 
151 Se Ross, Virkelighed og Gyldighed i Retslæren s 326.
152 Jfr Hellner, Obehörig vinst s 190 ff.
153 Jfr t ex Ljungman, Om skattefordran s 11 som pekar på att skatterätten skiljer sig från 
obligationsrätten i det avseendet att det har varit brukligt att fokusera på ansvarssidan, 
inte – såsom i obligationsrätten – på fordringsrätten och vad den innebär. Som exempel 
på rättighetssidans dominans i obligationsrätten kan nämnas att det talas om preskription 
och kvittning av fordringar, inte om preskription och kvittning av förpliktelser. Jfr Lind-
skog, Om opersonliga fordringar s 379.
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1.5.4 Särskilda anmärkningar

1.5.4.1 Association/Associationsliknande gemenskap
Vad som avses med en ”association” utvecklas i 6.2 nedan. Uttrycket 
”associationsliknande gemenskap” implicerar att det rör sig om en sam-
manslutning som inte uppfyller associationsrekvisiten utan grundar sig 
på analogi. Stämmer detta kan associationstanken förefalla motsäga sig 
själv när konkursboet sägs vara en associationsliknande gemenskap till sin 
grund, dvs inte en sammanslutning som har associationsliknande karak-
tär på grund av tillfälliga associationsdrag på regelplanet. Det föreligger 
dock skillnad på analogier utifrån förhållanden på det positiva regelpla-
net och analogier utifrån grundnivån.154 Associationsliknande gemenska-
per är associationer till grunden men inte på det positivrättsliga planet – 
utifrån den regel som i associationsrätten bestämmer vilka gemenskaper 
som tillhör associationsrätten såsom studieområde. Att jag inte väljer att 
använda mig av en annan, grundbestämd, associationsterminologi beror 
på att framställningen skulle tyngas ytterligare i onödan.

1.5.4.2 Befogenhet/Kompetens
Termen befogenhet är belastad. Rent generellt kan ifrågasättas om 
begreppsparet behörighet-befogenhet bör användas på den kompetens 
som tillkommer associationers organ (till skillnad från särskilt förordnade 
sysslomän), då det är associationen och dess verksamhetsändamål i vid 
bemärkelse som är ”huvudman”, inte det överordnade organ som utser 
och har instruktionsrätt över det ifrågavarande organet. Grundsatserna 
avviker markant från vad som gäller i sysslomannaförhållanden.155 Denna 
avhandling är dock inte rätt ställe för att ta tag i associationsrättens ter-
minologi. Jag försöker parera problemet genom att tala om mandat och 
kompetens. Mandatet refererar till uppdragets ram. Kompetensen mar-
kerar vad organet kan och får göra.

1.5.4.3 Bevisverkan
Termen bevisverkan är vag och kritiserad.156 Det problemet kan inte 
lösas här. Möjligen avses (i de fall som denna avhandling omfattar) den 
begränsade rättsföljden att en särskild dom i fordringsfrågan kastar om 

154 Jfr distinktionen mellan rättsanalogi och laganalogi i Strömholm, Rätt, rättskällor och 
rättstillämpning § 22.3.2 (5 uppl s 461 f ).
155 Se 7.2 nedan.
156 Se Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 182 not 314), IV: 0-5.2.6 (s 792 f ).
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bevisbördan i konkursen.157 Domens bevisverkan har då endast bety-
delse om det är bevisfrågorna, inte rättsfrågorna, som ifrågasätts. Enligt 
associationstanken bör domen sakna bevisverkan även i denna begrän-
sade mening.158 En annan ordning står i strid mot antagandet att såväl 
fordringsfrågan (i skuldtvister)159 som en sakrätts obligationsrättsliga 
moment (i tillgångstvister)160 utgör inlemmade, outbrytbara, fragment 
av medlems- respektive konkursbofrågan.

1.5.4.4 Bolagsanspråk
Med bolagsanspråk avses i grova drag ett anspråk som skall behandlas 
som en andelsrätt, dvs endast får göras gällande i enlighet med de asso-
ciationsrättsliga reglerna.161 Anspråkshavaren saknar borgenärslegitima-
tion. Betalning får endast ske vid likvidation eller inom hägnet av de 
gällande utdelningsreglerna.162 Huruvida anspråket efterställs eller blir 
ett bolagsanspråk på regelplanet kan inte bestämmas allmängiltigt för 
alla rättsfrågor där kategoriseringen har betydelse. Anspråket kan vara att 
betrakta som en fordringsrätt/skuld vid skifte men som ett bolagsanspråk 
vid kapitalbristsberäkning (jfr NJA 1988 s 620).

1.5.4.5 Civilrättshandling/Processrättshandling
I denna avhandling används termerna civilrättshandling och processrätts-
handling på ett sätt som inte riktigt överensstämmer med den avtals- och 
processrättsliga terminologin, där rättshandlingstermerna är mer finskur-
na. Termen civilrättshandling används som en sammanfattning för alla 

157 Med denna infallsvinkel skulle det vara mer passande att tala om domens bevisbör-
deverkan. Vanligen brukar nog avses att domen har något slags argumentationsverkan, 
även i rättsfrågorna.
158 Bevisverkan, som torde ligga i linje med exekutionstanken, antas uppkomma i NJA II 
1947 s 160. Se även Håstad, Något om skiljedomsavtals verkan mot tredje man s 178. 
159 Se 5.3.2.1 nedan.
160 Se 5.2.4 nedan.
161 Ett exempel är medkontrahentens anspråk enligt en rättshandling som står i strid mot 
de associationsrättsliga kapitalskyddsreglerna.
162 Se närmare Lindskog, JF-ABL 13:11-5.2 (2 uppl s 320 f ); densamme, HBL 2: 0-2.3.3 
(1 uppl s 179 f ); densamme, Om efterställningsvillkor (SvJT 1992) s 611 f, 630 not 61; 
densamme, Om kapitaltillskott (JT 1992/93) s 827 f. Se även Prytz/Tamm, Tillskott 
utan aktieteckning s 78 f. Att kapitalskyddsanspråken är sålunda ”efterställda”, se Hessler, 
Allmän sakrätt s 532; Lindskog, JF-ABL 12: 5-3.1.2 (s 112); densamme, Olovlig kapi-
talanvändning (JT 1992/93) s 85 not 17; densamme, Om kapitaltillskott s 834 not 29; 
densamme, Om efterställningsvillkor s 631 not 64; Nial, Borgen s 23 not 1.
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beteenden som har en kontraktuell rättsföljd av typen beteendeansvar.  
Med processrättshandling avses på motsvarande sätt ett beteende som 
äger processrättslig relevans.163

1.5.4.6 Diskurs
Termen diskurs används som en samlingsbeteckning för all teorikommu-
nikation och alla teori(fastställelse)faktorer på ytplanet, inte som en syno-
nym till samtal. Det betyder att den konkursrättsliga diskursen utgörs av 
de infallsvinklar, frågeställningar, argumentationsmodeller, begrepp etc 
som används i den konkursrättsliga kommunikationen. I någon mening 
är diskursen också själva portalen för all denna utväxling. Huruvida 
bidraget kommer från rättsvetenskapen, domstolarna eller lagstiftaren 
har mindre betydelse. Glappet mellan lag och rätt medför att även lag-
stiftaren deltar i den rättsliga kommunikationen (till skillnad från den 
konkursrättsliga argumentationen och diskussionen).

1.5.4.7 Konkursrättslig. Konkurs(associations)rättslig e dyl
Termen konkursrättslig behöver inte betyda mer än att det rör sig om en 
fråga som uppkommer i samband med konkurs. Jag föredrar en norma-
tiv begreppsbestämning, varför det är grundsynen som avgör vilka frå-
gor som är konkursrättsliga. När jag (i enlighet med associationstanken) 
vill understryka att det rör sig om en konkursbofråga eller medlems-
fråga använder jag ofta termer som konkurs(associations)rättslig eller 
konkurs(bo)rättslig frågeställning.

1.5.4.8 Legitimation
Den renlärige skiljer mellan behörighet (vilket tillkommer den som är 
materiellt berättigad eller den som har erforderligt uppdrag att handla för 
annan) och legitimation. I legitimationsfallet framstår den legitimerade 
som materiellt berättigad. Därför kan han, på grund av särskild undan-
tagsregel, ta emot prestation etc med befriande verkan, fastän det egentli-
gen är fel. I denna avhandling har jag känt mig tvungen att arbeta med ett 
bredare legitimationsbegrepp. Skälet är inte att det är ganska vanligt att 
”legitimation” får täcka såväl behörighet som legitimation i snäv bemär-
kelse. Dels är det en grundsynsberoende fråga vad som är ett fall av be -
hörighet och vad som är ett fall av legitimation, och avhandlingen spän-
ner över flera grundsyner. Dels, och framför allt, ingriper avhandlingen 

163 Beträffande distinktionen mellan civil- och processrättshandlingar, se 1.3.5 ovan. 
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även i processrätten. Den processrättsliga distinktionen mellan talerätt 
och saklegitimation verkar inte helt överensstämma med den civilrättsliga 
distinktionen mellan behörighet och legitimation.

1.5.4.9 Negativ reflexverkan
Termen ”negativ reflexverkan” är belastad.164 Här används den ändå i 
brist på något bättre. Det är en allmän princip i svensk rätt, som sam-
manhänger med äganderätten, frihetsprincipen och rättssäkerheten, att 
en sakägare som grundregel har rätt att disponera över sin egen rätts-
ställning och skall åtnjuta skydd när någon annan söker disponera över 
hans rätt (sakägarautonomi). Sakägarautonomins praktiska effekt beror 
på i vilken mån tredje man åtnjuter skydd mot negativa reflexverkningar. 
Man kan tänka sig en fallande skala av tredjemansskydd. Mest ingri-
pande är, förstås, att tredje man har en självständig rätt att fatta beslut 
i sakägarens sfär, dvs att tredje man övertar sakägarens rådighet eller, ur 
sakägarens synvinkel, att sakägaren förlorar sin rättshandlingsförmåga 
och sätts under tvångsförvaltning av tredje man. Minst ingripande är att 
sakägaren åläggs en plikt att ta hänsyn till tredje mans intressen vilken, 
på sin höjd, förstärks av de utomobligatoriska skadeståndsreglerna (jfr 
ordinär interventionsrätt). Mellan dessa poler finns det flera varianter av 
tredjemansskydd. Det kan finnas en interfereringsrätt som ger tredje man 
rätt att lägga veto mot sakägarens beslut (med eller utan underrättelse-
plikt för den senare) (jfr självständig interventionsrätt enligt 14:11 2 st 
RB). Vidare kan det finnas interfereringsrätter som ger tredje man rätt att 
– efter påbjudet samråd – lägga veto mot sakägarens beslut (jfr speciell 
processgemenskap enligt 14: 8 1 st RB). Ett sista exempel är interfere-
ringsrätter som inskränker sakägarens rådighet så till den grad att det 
krävs ett samtycke eller aktivt vetoavstående från tredje man för att ett 
giltigt tredjemansskadande sakägarbeslut skall komma till stånd (jfr nöd-
vändig processgemenskap enligt 14: 8 2 st RB).

1.5.4.10 Obligationsrättslig/Förmögenhetsrättslig
Enligt Rodhes systematik skall civilrätten delas upp i förmögenhetsrätt, 
familjerätt och personrätt.165 Förmögenhetsrätten handlar inte bara om 
rättigheter och fordringar (studerade på fordringens primat). Den omfat-
tar även frågor rörande förpliktelsernas uppkomst, innehåll, förändring 
och upphörande (mellan parterna). De tre sistnämnda aspekterna hän-

164 Se Olivecrona, Rätt och dom s 42 ff.
165 Se Rodhe, Obligationsrätt s 1; jfr Agell/Malmström, Civilrätt § 4 (18 uppl s 51 f ).
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förs till obligationsrätten.166 För uppkomstfrågan finns det ingen särskild 
terminologi. Den är kort och gott förmögenhetsrättslig. I denna avhand-
ling används termerna obligationsrättslig och förmögenhetsrättslig som 
synonyma uttryck även för uppkomstfrågan (på förpliktelsens primat).

Termen obligationsrätt brukar ställas mot termen sakrätt. Begrepps-
paret är trubbigt eftersom det finns obligationsrätter av olika slag, både 
andelsrätter och fordringsrätter. När jag vill markera om det är en ford-
ringsrätt eller andelsrätt som avses använder jag mig därför av de begrep-
pen (med avledningar).

1.5.4.11 Processkommission
I denna avhandling används beteckningen processkommission167 som en 
sammanfattning för situationen att talan förs ”i eget namn” men ”för 
annans räkning”.168 Rekvisiten betyder i huvudsak att det som kommis-
sionären vinner i processen tillgodokommer huvudmannen (”för huvud-
mannens räkning”) medan kommissionären processar på egen kostnads-
risk i den meningen att han, åtminstone i den externa relationen, själv 
svarar för rättegångskostnaderna (”i eget namn”).169 Det interna ansvaret 
kan modifieras av att kommissionären har rätt till kostnadstäckning ur 
vinsten av en framgångsrik process. Föreligger ett avtal mellan huvudman 
och kommissionär är det interna ansvaret kontraktuellt. Å andra sidan 
är förutsättningarna för processkommission (i allmän domstol)170 sällan 
uppfyllda.

166 Se Rodhe, Obligationsrätt s 2.
167 Se även JustR Håstad i NJA 2008 s 733. Jag har för avsikt att ta ett samlat grepp om 
institutet i ett annat sammanhang. 
168 Se t ex HDs principuttalande i NJA 1984 s 215 om att talerätt om tredje mans rätts-
ställning kan föreligga i ”utpräglade undantagssituationer”, när alldeles ”speciella omstän-
digheter” är för handen. Det exempel som HD gav – utmätningstalan enligt 4: 23, 9:11 
UB – var dock inte ett fall av processkommission. Utmätningstalan förs inte med allsidig 
rättskraftsverkan mot utmätningsgäldenären. Uppkommer inte allsidig rättskraftsverkan 
är motargumenten mot tredjemansprocess – framför allt motpartens (och det allmännas) 
intresse – starkare än de är vid kommissionstalan i egentlig bemärkelse. Bättre exempel 
hade sålunda varit minoritetstalan enligt 29 kap ABL och 13 kap LEF; handelsbolags-
mans actio pro socio enligt 2:15 HBL; konkursborgenärs återvinningstalan enligt 4:19 2 
st KL; dödsbodelägares tillgångstalan för dödsboet enligt 18 kap ÄB (jfr Högsta domsto-
lens beslut den 2 april 2009 Mål nr Ö 3906-07) samt konkursgäldenärens tillgångstalan 
för konkursboet enligt (i alla fall) 3:10 KL. 
169 Jfr Lagrådets definition av actio pro socio i Prop 1979/80:143 s 191; ävensom 
Prop 2004/05: 85 s 1438 f.
170 Vad som gäller vid skiljeförfarande är en annan fråga. 
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1.5.4.12 Rättssystematisk och andra rättsderivat
I avhandlingen används termen ”rättssystematisk” på ett sätt som förut-
sätter att rätten i grunden är ett system.171 Detsamma gäller alla andra 
terminologiska derivat av rättsuppfattningen som spelar på prefixet 
”rätt”, t ex rättsreglerna och rättskällorna.172 Om vad rätten är kan det 
föreligga delade uppfattningar.173 Angiven begreppsbestämning sam-
manhänger med en rättssystematisk åskådning på rätten. För den som 
har en annan syn på rätten är det inte rättssystemet som är rättens grund. 
Systemaspekterna har inte primärrelevans och ligger på en annan nivå än 
grundnivån. Grundnivån kan i stället bestå av lagen eller diskursen. Av 
sådana yt  moment torde det vara ogörligt att få ihop ett system.

1.5.4.13 Syfte och ändamål
I denna avhandling används ändamålsbegreppet som ett överspännande 
begrepp, vilket täcker såväl syftet som andra önskade effekter. Syftet, 
grunden, är den direkt eftersträvade effekten.

171 Rättens systemkaraktär kan därför bestå även om systemet splittras på regelplanet och 
inte återklingar i rättskällorna (mer än i systemargumenten).
172 Se 1.3.1.1 ovan.
173 Se 1.3.1 ovan. 
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2  Konkurshistoriska 
 utgångspunkter

Syftet med detta kapitel 2 är att ge en bakgrundsbild till konkursinstitu-
tets bakgrund och historiska utveckling. Framställningen bygger till stor 
del på sekundärkällor och är då inte avsedd som mer än en sammanställ-
ning av vad som har sagts i den konkurshistoriska litteraturen. Konkurs-
begreppet används här, för enkelhetens skull, i en mycket vid bemärkel-
se. Det får även innefatta det frivilliga egendomsavträdet.174 Ytterligare 
en förenkling är att alla ”konkurs”lagstiftningar kallas konkurslag med 
årtalsbeteckning oavsett författningstyp och förfarandets närmare art.

2.1 Den romerska konkursrätten
Konkursinstitutet brukar sägas ha sina rötter i den romerska rätten175 där 
det utvecklades två huvudvarianter av ett konkursliknande förfarande ur 
– eller såsom komplement till – den exekutionsrättsliga huvudregeln per-
sonalexekution.176 Det första, ”missio in bona”, föddes genom Lex poetilia 
(326 f kr) och var närmast att betrakta som en specialexekution i form av 
realexekution.177 Ändamålet var inte att åstadkomma en samlad avveck-
ling av gäldenärens förmögenhet till betalning av gäldenärens samtliga 
förpliktelser.178 Tanken var att gäldenären eller hans anhöriga skulle för-

174 Jfr 1.3.3.2 ovan.
175 Se t ex Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 4.
176 Till den romerska personalexekutionen, se Broomé, Studier i konkursrätt s 27 ff; 
Hassler, Svensk exekutionsrätt s 22; Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska källor s 306; 
Landtmanson, Om Concursbo s 1 ff; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 4; Karlsson 
Tuula, Rekonstruktion s 204. Att personalexekution var grundmodell utesluter inte att 
exekutionen också innefattade ett ianspråktagande av gäldenärens förmögenhet (jfr Broo-
mé, a a s 29).
177 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 918 f; Broomé, Studier i konkursrätt 
s 30 ff; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 279.
178 Se närmare Broomé, Studier i konkursrätt s 32 ff. 
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mås till betalning.179 Förfarandet innebar i grova drag att borgenär kunde 
anhålla om praetorns tillstånd att sätta sig i (med)besittning av gäldenä-
rens tillgångar och sälja dem till någon som var villig att överta ansvaret  
för förpliktelserna.180 Därigenom fick borgenären en s k prae torisk pant-
rätt i konkursgäldenärens förmögenhet.181 Andra konkursliknande drag 
var att förfarandet kunde inledas på ansökan av borgenär; att ansökning-
en även gällde till förmån för andra borgenärer än sökanden;182 att pant-
rätten omfattade hela gäldenärens förmögenhet183 samt att borgenärerna, 
när de var flera till antalet, kunde utse en ”magister” att om  besörja den 
beslagtagna förmögenhetens förvaltning och realisation.184 Att förfaran-
det ändå inte var ett konkursförfarande enligt gängse terminologi beror 
bl a på att det inte fanns någon mekanism för att bereda samtliga gäl-
denärens borgenärer tillfälle till deltagande (vid äventyr av preklusion) 
på likhetsprincipens villkor och med tillgångsfördelning enligt gällande 
förmånsrättsordning.

Det andra förfarandet, ”cessio bonorum”, uppkom ungefär vid tiden för 
Kristi födelse och innebar i huvudsak att gäldenären frivilligt avträdde 
sina tillgångar till borgenärernas förnöjande.185 Institutet skilde sig från 
missio in bona inte bara med avseende på inledningsförutsättningarna 
(gäldenärens ansökan krävdes). Även sakrättsförhållandena till konkurs-
massan skilde sig åt. Som cessionsbegreppet indikerar utlöste egendoms-
avträdet en äganderättsövergång till borgenärerna på vinst eller förlust, 
inte bara en panträtt med redovisningsskyldighet för det eventuella över-
skottet.186 Förvaltningen sköttes av en ”curator” som hade till uppgift 
att realisera egendomen och fördela likviden mellan borgenärerna.187 För 
klanderfria gäldenärer var cessio bonorum en lindrigare form av skuldav-
veckling än den som uppkom vid ”missio in bona”, äganderättsöver-

179 Gäldenären fick hållas fängslad för sådant ändamål. Se Olivecrona, Konkursrätt 
(10 uppl) s 4.
180 Broomé, Studier i konkursrätt s 31 vid not 1 förklarar att besittningsrätten varken 
var en äganderätt eller besittningsrätt i teknisk mening utan en ”medbesittningsrätt utan 
gäldenärens förträngande.” 
181 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 122; Landtmanson, Om Concursbo s 7 not 2.
182 Se Broomé, Studier i konkursrätt s 32 ff.
183 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 919; Hagerup, Konkurs og akkordfor-
handling s 5; Hassler, Svensk exekutionsrätt s 22; Welamson, Konkursrätt s 8 med vidare 
hänvisningar. 
184 Se Broomé, Studier i konkursrätt s 31 f; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 4.
185 Se t ex Agge, Konkursförfarandets utveckling s 919; Olivecrona, Konkursrätt (10 
uppl) s 4.
186 Jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 120.
187 Se Hassler, Svensk exekutionsrätt s 23.
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gången till trots. Dels fanns vissa beneficieregler.188 Dels var förfarandet 
kopplat till ett avträdesförmånsinstitut (beneficium competentiæ) som gav 
gäldenären tillgång till förmåner som frihet från personalexekution och 
avlastning från fortsatt betalningsansvar.189

2.2 Den urgamla nordiska rätten
2.2.1  Den svenskfinska konkursrätten (frivilligt 

 egendomsavträde)
I det primitiva bondesamhället klarade man sig (med reservation för 
några speciella fall)190 hyfsat bra utan ett konkursförfarande. En gäldenär 
häftade sällan i skuld till flera borgenärer, samtidigt som personalexeku-
tionen och bruket av handpant191 tillgodosåg de exekutionsbehov som 
fanns.192 Personalexekutionens särställning kan sammankopplas med 
fordringsbegreppet193 och vedergällningstankens inflytande men också 
med att det tog sin tid innan statsapparaten var så utvecklad att den 
kunde axla ett realexekutionsförfarandes krav.194 Till det sagda kommer 
att behovet av en konkursreglering typiskt sett kräver att det finns ett 
kreditliv att skydda.195 Ur den synvinkeln är det föga förvånande att det 

188 Se närmare Agge, Konkursförfarandets utveckling s 919; Hassler, Svensk exekutions-
rätt s 23; Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska källor s 306; Welamson, Konkursrätt 
s 8. 
189 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 919; Hassler, Svensk exekutionsrätt s 23; 
Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 4. Slösaktiga gäldenärer fick inga förmåner. De 
kunde bl a förlora medborgerligt anseende och sättas i fängelse. Se Jägerskiöld, Handels-
balkens utländska källor s 307.
190 För dessa specialfall förekom viss ansats till reglering. En speciell situation var att en 
person hade bötesskulder till det allmänna och/eller en eller flera målsäganden på grund 
av brott. Se härom Agge, Konkursförfarandets utveckling s 916. Ett annat specialfall, som 
inte kunde lösas med hjälp av personalexekution, var att insufficient gäldenär dog och 
arvingarna behövde göra sig urarva för att slippa personligt ansvar för den dödes gäld. 
Se Agge, a st; Broomé, Studier i konkursrätt s 43; Landtmanson, Om Concursbo s 34 f; 
Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska källor s 305; Serlachius, Om återvinning till kon-
kursbo s 91; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 205; Wrede, Konkursrätt s 24. 
191 Se härom Olivecrona, Bidrag till den svenska concurslagstiftningens historia s 1 f.
192 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 915 f; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) 
s 5 med flera hänvisningar. 
193 Till fordringsbegreppet, jfr 1.3.4.2 ovan not 117.
194 Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 10. Personalexekutionen överfördes till ”det all-
männa” på landskapslagarnas tid. Se Hassler, a a s 15.
195 Jfr Olivecrona, Bidrag till den svenska concurslagstiftningens historia s 1 f, 6. 
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är i stadslagarna196 man kan finna de första nämnvärda indikationerna på 
konkursliknande reglering.197

Det konkursförfarande som sedermera tog form var kanske inte (direkt) 
tvångsmässigt och borgenärsorienterat.198 Konkursen var stöpt i formen 
av ett ”frivilligt egendomsavträde” och hade klara släktdrag med, om inte 
rentav sin direkta grund i,199 det romerska institutet cessio bonorum.200 
Frånvaron av förfaranderegler kan förklaras med att konkursen egentligen 
inte var ett förfarande (av borgenärerna mot konkursgäldenären). Det var 
cessionsfrågan och de gäldenärsorienterade avträdesförmånerna som stod 
i fokus.201 I likhet med det romerska institutet cessio bonorum hade det 
frivilliga egendomsavträdet ett inre samband med personal exekutionens 
exekutionsrättsliga dominans. Institutets huvudsakliga funktion torde 
just ha varit att ge gäldenären tillgång till en skonsammare form av 
skuldavveckling än personalexekution.202

Även om (den grundsyn som i denna avhandling kallas) processtanken 
började vinna allt mer inflytande, tog det tid innan skuldsaneringstan-
kens inflytande skulle ebba ut. Tvärtom befästes konkursens (åtminstone 
yttre) gestaltning som ett frivilligt egendomsavträde dels i rättspraxis,203 
dels i de (kodifierande)204 regleringsförsök som gjordes205 och gav resul-

196 Se närmare Agge, Konkursförfarandets utveckling s 916; Broomé, Studier i kon-
kursrätt s 43 ff; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 205 f; Welamson, Konkursrätt s 10 f; 
Wrede, Konkursrätt s 25 f. 
197 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 916; Landtmanson, Om Concursbo s 1 f 
och s 35 vid not 8 med hänvisningar; Olivecrona, Bidrag till den svenska concurslag-
stiftningens historia s 3 f; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 205; Welamson, Konkursrätt 
s 10; Wrede, Konkursrätt s 23. 
198 I Visby stadslag antyddes dock att förfarandet skulle äga rum vid domstol efter borge-
närernas käromål. Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 922. 
199 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 918.
200 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 918; Hassler, Svensk exekutionsrätt s 25; 
Landtmanson, Om Concursbo s 61; Olivecrona, Bidrag till den svenska concurslagstift-
ningens historia s 3 f; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 205 f.
201 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 918. 
202 Så t ex Deuntzer, Den Danske Skifteret s 75; Serlachius, Om återvinning till kon-
kursbo s 92.
203 Jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 49 not 2; Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska 
källor s 308; Wrede, Konkursrätt s 28. 
204 Se Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska källor s 308; Wrede, Konkursrätt s 29. 
205 Så t ex var konkursen ett frivilligt egendomsavträde i det aldrig antagna 1643 års 
förslag till ”Rådstufwu-Process” som enligt Olivecrona, Bidrag till den svenska concurs-
lagstiftningens historia s 10 var vårt första förslag till egentlig konkurslagstiftning. Se 
närmare Hassler, Svensk exekutionsrätt s 25; Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska käl-
lor s 308; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 207. Förslaget innehöll vårt första förslag till 
förmånsrättsordning. Se Jägerskiöld, a a s 344. Därmed är inte sagt att inga förmånsrätts-
regler funnits tidigare. Förutom den självfallna förmånsrätten på grund av handpanträtt 
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tat med 1687 års Kungliga Förklaring206 och följande lagstiftningar. En 
straffrättslig vinkling fanns på institutet.207 Civilrättsligt sett utgjorde 
konkursen ett likvidationsackord. I likhet med det romerska konkurs-
institutet cessio  bonorum innebar konkursen att borgenärerna fick överta 
konkursgäldenärens förmögenhet på vinst eller förlust till konkursford-
ringarnas förnöjande.208

Konkursgäldenärens förmögenhet övergick alltså med äganderätt till kon-
kursborgenärerna, som – genom cessionen – erhöll samäganderätt till 
konkursmassan.209 Äganderättsövergången var följaktligen inte – som om 
äganderätten i stället skulle ha placerats hos konkursboet såsom associa-
tionsliknande gemenskap för konkursändamålen – förenad med en skyl-
dighet att utge eventuellt överskott till konkursgäldenären. Nytänket i och 
med KL 1687 var att domstolen skulle instämma alla deltagandeberättigade 
anspråkshavare att väcka talan mot gäldenären vid äventyr av preklusion.210 
Den preklusiva ediktalstämningen medförde att konkursen kom att upp-
fylla det moderna konkursbegreppets krav på borgenärsuniversalitet (inte 
bara borgenärsflerhet).211 Konkursen hade preklusiv effekt dels på alla del-
tagandeberättigade fordringar som inte deltog i konkursen, dels i den mån 
borgenären inte fick utdelning i konkursen.212

Samtidigt måste observeras att det föreligger skillnad mellan ett förfaran-
des yttre gestaltning och dess innehåll. Den yttre formen var mer bestän-
dig än innehållet. Efter en lång och segdragen kraftmätning mellan olika 

fanns förmånsrätt i riktning mot retentionsrätt för hyresfordring. Se Olivecrona, a a s 3 f. 
Att klassificeringen vållade problem återspeglar sig i att bestämmelserna intogs i RB men 
handlade om gäldenärens ansvarighet och rättsförhållandet mellan borgenärerna. Se 
Olive crona, a a s 10, 13 f som dessutom återger förslaget.
206 1687 års förklaring betecknas ibland som vår första konkurslag. Vilken lagreglering 
som är den första konkurslagen beror på vilka krav som inläggs i konkursbegreppet. Det 
var först i KL 1687 som domstolen förutsattes ha att bereda samtliga borgenärer tillfälle 
till deltagande genom s k preklusiv ediktalstämning (inte bara att lösa de tvister som kan 
uppstå när initiativ till exekution samtidigt tas av flera). Se Agge, Konkursförfarandets 
utveckling s 931; Landtmanson, Om concursbo s 42. Å andra sidan förutsattes konkurs-
massan övergå med äganderätt till konkursborgenärerna (inte till konkursboet). 
207 Jfr 1.3.4.2 ovan.
208 Med ackord avses vanligen dividendackord eller någon form av eftergift. Jfr Arnesdot-
ter, Om betalningsinställelse och offentligt ackord s 42, 105. 
209 För en regelkritisk redogörelse, se Granfelt, Konkursförvaltaren s 11–29. 
210 Jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 50. 
211 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 931.
212 Det togs dock inte för givet att konkursgäldenären skulle befrias från fortsatt ansvar 
gentemot de borgenärer som faktiskt fullgjort sin bevakningsplikt i konkursen. Skarp 
skillnad gjordes mellan ursäktliga och vårdslösa gäldenärer. Se närmare Jägerskiöld, Han-
delsbalkens utländska källor s 309 ff, 314 ff, 324 f; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 207; 
Wrede, Konkursrätt s 29.
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skolor om vad konkursen var eller borde vara omvandlades konkursen 
så sakteliga till ett tvångsmässigt täckningsförfarande i borgenärernas 
intresse, allt inom ramen för en infallsvinkel och form som hänförde sig 
till institutet frivilligt egendomsavträde.

Betecknande är att även 1734 års lags konkursreglering göts i formen av 
ett ”cessio bonorum” under vilket konkursgäldenären frivilligt avstod, eller 
på grund av rymning fick anses ha avstått,213 från sin egendom till bor-
genärernas förnöjande.214 Konkursregleringen delades upp i två kapitel.215 
Några egentliga förfarandebestämmelser togs inte med.216 Det var ingen 
större katastrof eftersom – under processtankens inflytande – konkursen 
hade börjat uppfattas som en verklig civilprocess på vilken den allmänna 
processrättens regler ägde tillämpning.217 Så bekymmersam ansågs dock 
bristen vara att det var avsaknaden av förfaranderegler som fick lagstiftaren 
att ta upp konkursregleringen till övervägande på nytt.218

Lika illustrerande är att det med tiden uppstod meningsskiljaktigheter om 
vari det frivilliga egendomsavträdets äganderättsövergång hade sin grund.219 
Meningsskiljaktigheterna tyder på att det förelåg delade meningar om vems 
intresse det frivilliga egendomsavträdet egentligen skulle tjäna. Förelåg skäl 
för avträdesförmån var egendomsavträdet ofta genuint frivilligt, varför 
 cessionen med fördel kunde konstrueras som en singularsuccession, typiskt 
sett en datio in solutum. Gäldenären överlät sin förmögenhetsmassa med 
äganderätt till borgenärerna (vilka erhöll samrätt till tillgångarna utan redo-

213 Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 26 f; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 209 f. 
Motsvarande presumtion (att rymning skulle anses som ett frivilligt egendomsavträde) 
gällde i dansk och norsk rätt. Se t ex Augdahl, Forelesninger s 4; Deuntzer, Den Danske 
Skifteret s 69; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 14; Huser, Gjeldsforhandling 
og konkurs I s 57; Schweigaard, Den norske Proces III s 149. Jfr 2.2.2 nedan. 
214 Automatisk skuldbefrielse inträdde ej. Se Wrede, Konkursrätt s 34. Beträffande 
de närmare villkoren för skuldbefrielse, se Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska käl-
lor s 338 (frivillig contra framtvingad konkurs); Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 5 
(ackordsförsök) samt, beträffande skillnaderna mellan ursäktliga och vårdslösa gäldenärer, 
Jägerskiöld, a st; Landtmanson, Om Concursbo s 49; Olivecrona, a a s 5; SOU 1996: 30 
s 27 f; Wrede, Konkursrätt s 32. 
215 I 16 kap fanns bestämmelserrna om ”huru gäldenär må gods sitt til thes borgenärer på 
en gång afstå, så ock om them, som för gäld rymma”. I 17 kap fanns regleringen rörande 
”borgenärers rätt och företräde för hvar annan til gäldbunden egendom”.
216 Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 26; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 5; Wrede, 
Konkursrätt s 30 f.
217 Se 3.1.2 nedan not 405. 
218 Se Olivecrona, Bidrag till den svenska concurslagstiftningens historia s 16 f. 
219 Med bl a process- och exekutionstankens intåg blev konfliktytan ännu större. Under 
processtanken får borgenärerna ingen sakrätt till konkursmassan över huvud (se 3.1.3.3 
nedan). Under exekutionstanken får de en sakrätt men inte äganderätt (blott panträtt) till 
konkursmassan (se 3.3.3.3 nedan).
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visningsansvar för det eventuella överskottet).220 Saknades skäl för avträdes-
förmån var det frivilliga avträdet ofta framtvingat. Äganderättsövergången 
framstod då mer som en legal cession eller, beroende på hur konkursens 
ändamål skulle uppfattas (se nedan), som en universalsuccession till förmån 
för borgenärerna.221

Den fortsatta utvecklingen behandlas längre fram i kapitlet.

2.2.2 Den dansknorska konkursrätten (opbud)
Den dansknorska konkurshistorien både liknar och skiljer sig från den 
svenskfinska. För en samlad och mer detaljerad redogörelse måste hän-
visas till den inhemska litteraturen. Här finns endast utrymme för några 
randanmärkningar.

En likhet mellan den dansknorska och svenskfinska rättsutvecklingen 
är att det tvångsmässiga och borgenärsorienterade konkursförfarandet 
föregicks av ett förfarande som hade vissa konkursliknande drag men för-
utsatte gäldenärens medverkan. Att föregångarna skiljer sig åt samman-
hänger med att den dansknorska föregångaren, som strax skall utvecklas, 
hade svagare koppling till det romerska ”cessio bonorum”.

På 1620-talet infördes ett säreget ”opbudsinstitut”.222 Förvisso hade 
institutet till syfte att hjälpa gäldenären,223 men det rörde sig inte om ett 
cessio bonorum av romerskrättsligt snitt (som hade till uppgift att befria 
insolvent gäldenär från personalexekution).224 Endast solventa gäldenärer 
kunde ”oppby sitt gods til kreditorerne”.225 Opbudsinstitutets uppgift 
var att ta hand om den speciella situationen att en solvent och sufficient 
gäldenär saknade tillräckligt med pengar för att mäkta fullgöra sina pen-

220 Jfr Augdahl, Forelesninger s 3; Deuntzer, Den Danske Skifteret s 120; Landtman-
son, Om Concursbo s 6 f; Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 27; Förslag 1818 
(”föreningsbandet emellan Gäldenären och all hans egendom är lossadt”); Schrevelius, 
Civilprocess s 434, 497 (det rör sig inte om en cession i vanlig bemärkelse, utan om en 
blandning mellan cession, datio in solutum och mandatum in rem propriam, närmast ett 
rättsförhållande som påminner om det mellan assignant och assignatarius). 
221 Jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 120; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 3 not 9; Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 27; Schrevelius, Civilprocess s 497; 
Wrede, Konkursrätt s 55.
222 Se härtill Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 10 f med hänvisningar.
223 Jfr Augdahl, Forelesninger s 3.
224 En annan sak är att gäldenären, genom den fordringstäckning han kunde påtvinga 
penningborgenärerna, undgick fängelse för betalningsdröjsmål. Se härom Deuntzer, Den 
Danske Skifteret s 62 f.
225 Se närmare Augdahl, Forelesninger s 3; Deuntzer, Den Danske Skifteret s 64 f; Hage-
rup, Konkurs og akkordforhandling s 11 f.
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ningförpliktelser.226 Gäldenärens fördel av opbudet var med andra ord 
att han befriades från skyldigheten att infria sina förpliktelser kontant.227 
När gäldenären sålunda avträdde sin förmögenhet till borgenärernas 
förnöjande påtvingades borgenärerna fordringstäckning genom datio in 
solutum.228

Relativt tidigt fanns konkursliknande regler för den speciella situationen 
att avliden person befanns vara insolvent.229 De första lagreglerna röran-
de konkursbehandling av levande gäldenärer brukar sägas ha uppkommit 
med 1682 års ”konkursförordning”.230 Så småningom (framför allt efter 
1702 års lagstiftningsåtgärder) blev institutet ett slags egendomsavträde 
för icke-vårdslösa gäldenärer. Alltjämt förelåg dock betydande skillnader 
mellan opbudsinstitutet och det svenskfinska, ur cessio bonorum här-
ledda, frivilliga egendomsavträdet. Det dansknorska egendomsavträdet 
gällde blott gäldenärer som hade rymt från sin skuld.231 Först på mitten 
av 1800-talet ansågs det vara säkert att gäldenären hade rätt att medelst 
insolvensförklaring – dvs utan rymning – försätta sig själv i konkurs.232 
Medan den svenskfinska frågan blev om rymning kunde likställas med 
uttryckligt egendomsavträde (konkludent samtycke) blev den dansk-
norska frågan om ett uttryckligt egendomsavträde kunde jämställas med 
en rymning. Så ansågs vara fallet med motiveringen att en rymning fick 
betraktas som en konkludent avträdesförklaring och att gäldenären måste 
kunna göra allt uttryckligt som han också kan göra konkludent.233

Att det var dödsfall och rymning som tilldrog sig lagstiftarens intresse, 
inte levande gäldenärs intresse av avträdesförmån, säger något om den 
dansknorska konkursrättens ursprungliga inriktning. Den dansknorska 
konkursrätten har växt fram ur ett förfarande som satte konkursmassan 

226 Som Augdahl, Forelesninger s 3 (ävensom Deuntzer, Den Danske Skifteret s 63, 64) 
påpekar var risken för sådan likviditetskris ganska stor förr i tiden, då det inte fanns något 
utbyggt och specialiserat kreditväsen. 
227 Jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 64 f. 
228 Jfr Augdahl, Forelesninger s 3; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 10 f. – 
Tanken att konkursförfarandet endast står till buds för penningfordringar har i princip 
förekommit även i svensk rätt. Jfr Welamson, Konkursrätt s 442, där konkursens karaktär 
av exekution åberopas till stöd för att ”endast anspråk på betalning i penningar kunna 
vinna beaktande”. Jfr 11.4.2 nedan not 1603.
229 Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 10. 
230 Se t ex Augdahl, Forelesninger s 2; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 12.
231 Se härom Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 13 f. 
232 Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 14.
233 Jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 69; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 14; Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 56 f; Schweigaard, Den norske Proces III 
s 149. Den allmänna opbudsregeln, som tillkom under mitten av 1700-talet, beskrivs 
av Huser a st som ”et foreløpig skritt på veien, siden dette utvidet adgangen til konkurs 
betydelig.” 
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och dess fördelning i fokus och hade till uppgift att tillgodose borgenä-
rernas behov av fordringstäckning, inte gäldenärens behov av skydd mot 
borgenärerna.234

2.3 Konkursinstitutets (vidare)utveckling i Europa
Den romerska konkursrätten fick renässans i den italienska medeltids-
rätten. Med handelslivets framväxt spred den sig ut i Europa där den 
vidareutvecklades i de nationella konkursinstitut som omvandlade kon-
kursen till ett tvångsmässigt förfarande i borgenärernas intresse.235 Olika 
utvecklingslinjer utkristalliserades.236

2.3.1 Den franskromerska inriktningen
I den franskromerska rätten dominerade tankegången att konkursen 
antingen utgör ett slags kollektivutmätning som ger borgenärerna en 
panträtt eller panträttsliknande rätt i gäldenärens förmögenhetsmassa 
(jfr exekutionstanken)237 eller ett förfarande som kan liknas vid en likvi-
dation av konkursgäldenärens förmögenhetsställning under domstolens 
kontroll (jfr skiftestanken).238,239 Den förra varianten uppvisar uppenbara 

234 Se vidare 2.4 nedan.
235 Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 7; Munch-Petersen, Skifteretten s 17; 
Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 4; Serlachius, Om återvinning till konkursbo s 38; 
Welamson, Konkursrätt s 8; Wrede, Konkursrätt s 13 ff.
236 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 7; Munch-Petersen, Skifteretten s 17 f; 
Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 50 f; Welamson, Konkursrätt s 9. 
237 I den franska Code Civil art 2093 föreskrevs sålunda: ”Les biens du débiteur sont le 
gage commun de ses créanciers”. Jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 121; Landtman-
son, Om Concursbo s 7 not 2. Konkursen antogs ge upphov till ”un droit hypothécaire 
au profit de la masse des créanciers”. Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 4 not 
9 med hänvisningar. Panträttstanken återkom även i den preussiska Gerichtsordnung 
1793 (se närmare Deuntzer, Den Danske Skifteret s 121 f ) och i den medeltida italienska 
rätten (se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 933). Panträttstankens internationella 
spridning behandlas närmare av Deuntzer, Den Danske Skifteret s 122; Granfelt, Kon-
kursförvaltaren s 35 f; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 4 not 9 med talrika 
hänvisningar. – Grundsynen ”exekutionstanken” utvecklas närmare i 3.3 nedan. 
238 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 7; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) 
s 6. – Grundsynen ”skiftestanken” utvecklas närmare i 3.2 nedan. 
239 Jag har inte tillräckligt med kött på benen för att fastslå vilken av dessa grundsyner  
som utgjorde Den franskromerska linjen (när diskussionen förs på grundnivå); de i not 
237 citerade uttrycken talar dock entydigt för exekutionstanken (sampanträtt). Det exak-
ta svaret, om inte bara fragmentariska regelextrakt finns, får någon annan utreda. Det är 
alltså enklare att fastslå vad enstaka grundsyner står för än vad som avses när det talas om 
franskromerskt inflytande. 
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likheter med ”missio in bona” och den praetoriska panträtten men åter-
speglar sig också i konkursbegreppet, som, om det härleds ur det latinska 
”concurrere”, betecknar konkurrensförhållandet mellan panthavare med 
lika rätt/prioritet.240 Typiskt för den franskromerska inriktningen (eller 
inriktningarna) är att boets aktivsida hamnar i fokus – tillgångsbeslaget, 
förvaltningen, realisationen och fördelningen.241 Fordrings- och förmåns-
rättsanspråken blir närmast sidofrågor, som – i likhet med andra frågor 
som faller utanför konkursens ram – bör handläggas i vanlig rättegång 
utom konkursen. Sålunda kännetecknas den franskromerska inriktning-
en av regler som föreskriver att tvister mellan borgenärerna och gäldenä-
ren eller mellan borgenärerna inbördes skall handläggas utom konkursen 
i vanlig civilprocessuell ordning eller i summarisk process inför vederbör-
lig handels domstol (tribunal de commerce).242

2.3.2 Den tyskromerska inriktningen
I den tyskromerska konkursrätten utvecklades en grundsyn som innebar 
att konkursen i sin helhet utgör en enda vanlig och jättelik process mellan 
konkursgäldenären och konkursborgenärerna samt mellan borgenärerna 
inbördes (processtanken).243 Ett kännetecken för den tyskromerska grund-
synen är att det är fordringsprövningen och förmånsrättsanspråken – dvs 
boets passivsida enligt processtankens premisser – som utgör konkursens 
centrala moment. Det visar sig i att anspråken skall prövas inom ramen 
för konkursen enligt och med verkningar i enlighet med den allmänna 
(inte ens summariska!) civilprocessens regler. Alla målen skall bli föremål 
för en samlad dom, som avslutar konkursen. Det är denna process som 
utgör konkursen. Allt som hör till aktivsidans realisation och fördelning 
ligger definitionsmässigt vid sidan av.244 Ett annat kännetecken brukar 
sägas vara att konkursdomstolen skall inte bara handlägga konkursen 
enligt ovan (processen). Den skall även inneha bestämmanderätten över 
konkursmassans realisation och sköta hela förvaltningen (låt vara att de 
praktiska bestyren kan anförtros åt en administrator som då blir en dom-

240 Se Schweigaard, Den norske Proces s 123, jfr Schrevelius, Civilprocess s 433.
241 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 927.
242 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 928; Hagerup, Konkurs og akkordfor-
handling s 7, 8; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 6; Welamson, Konkursrätt s 9. Jfr 
även Förslag 1859 s 60.
243 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 7 f; Welamson, Konkursrätt s 9. Till 
frågan om den tyska konkursrättens koppling till den romerska, se Broomé, Studier i 
konkursrätt s 37 ff. – Grundsynen ”processtanken” utvecklas närmare i 3.1 nedan. 
244 Jfr 3.1.2 nedan.
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stolens man).245 Nog kan så vara att den tyskromerska rätten förutsatte 
en domstolsstyrd administration. Principen är dock knappast ett utflöde 
av själva processtanken. Eftersom exekutionen var ett sidomoment är det 
troligare att förklaringen ligger i något bihang till processtanken, t ex 
tvångsförvaltningstanken. I den tyskromerska rätten fanns det ju exeku-
tiva processer som handhades av exekutiv myndighet.246

2.3.3 Den engelska inriktningen
Den engelska konkursrätten inympade inte den romerska konkursrät-
ten.247 I strukturellt hänseende utmärks den engelska konkursrätten av 
en nedärvd och skarp åtskillnad mellan personlig konkurs (bankruptcy) 
och företagskonkurs (insolvency).248 Olika lagar, numera bara olika regler, 
har gällt i de angivna fallen.249 På grundsynsnivå skulle man kunna säga 
att den engelska företagskonkursen är det bästa av alla tänkbara exem-
pel på ett konkursförfarande som har gestaltats i enlighet med likvida-
tionstanken.250 Konkursdomstolen har haft en mycket undertryckt roll i 
förfarandet.251 Uppgiften har varit inskränkt till att fatta konkursbeslut 
och att avgöra huruvida ackordsförslag skall stadfästas eller förkastas.252 
Förvaltningen och kontrollen har skötts på annat sätt.253

Visst kan skiftestanken ses som en brygga mellan den franskromers-
ka och den engelska rätten, men det finns en betydelsefull skillnad. I 
den engelska rätten appliceras skiftestanken inte på ett konkursinstitut 
enligt europeisk modell. Den appliceras på de associationsrättsliga likvi-
dationsreglerna – där den hör hemma! Den engelska företagskonkursen 

245 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 934. 
246 Se härom Agge, Konkursförfarandets utveckling s 923. 
247 Se Stevens i McBryde m fl, European Principles s 227. Se även Hagerup, Konkurs og 
akkordforhandling s 9; Serlachius, Om återvinning till konkursbo s 59 ff (med en utförlig 
redogörelse för den engelska konkursrättens historia): Karlsson Tuula, Rekonstruktion 
s 61 not 4. Rättsutvecklingen avseende personliga konkurser behandlas av Wrede, Kon-
kursrätt s 21 f.
248 Se Stevens i McBryde m fl, European Principles s 199. 
249 Företagskonkurserna har reglerats i den associationsrättsliga lagstiftningen, the Com-
panies Act, tillsammans med de allmänna likvidationsreglerna, medan de personliga kon-
kurserna har omfattats av the Bankruptcy Act. Genom the Insolvency Act 1986 kom 
företagskonkurserna och de personliga konkurserna att regleras i samma lag men i olika 
kapitel. Alla likvidationsregler, alltså även reglerna avseende solventa företag, flyttades 
över till the Insolvency Act. Se härtill Lennander, Den nya insolvensrätten s 559.
250 Jfr Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 50. 
251 Se Stevens i McBryde m fl, European Principles s 201; jfr Hagerup, Konkurs og 
akkordforhandling s 7.
252 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 9.
253 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 9.
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(insolven cy) är en ”winding-up” (en associationslikvidation som avslutas 
med skifte) av konkursgäldenären. Från (svensk) konkursrättslig syn-
punkt kan man säga att den engelska rätten saknar konkursrättsliga regler 
för insolventa företag och löser problematiken genom att göra insolvens 
till en grund för tvångslikvidation, som får lösas inom ramen för det asso-
ciationsrättsliga systemet. Från (svensk) associationsrättslig synpunkt har 
den engelska associationsrätten helt andra uppgifter än den europeiska. 
Likvidationen (företagskonkursen) skall tillgodose konkursborgenärernas 
(inte associationens) intressen och är så tvångsmässig att den även kan 
inledas på en borgenärs initiativ.254 En konsekvens av det engelska syn-
sättet är att det inte bildas något särskilt konkursbo vid företagskonkurs. 
Konkursförvaltaren är en tvångslikvidator som ersätter företagets styrelse, 
dvs inte ett organ i konkursboet.255

Inte heller vid personlig konkurs (bankruptcy) bildas ett konkursbo. 
I fråga om personliga konkurser utmärks den engelska konkursrätten 
av den säregna regeln att äganderätten placeras hos konkursförvaltaren, 
som skall förvalta godset för borgenärernas räkning i egenskap av ”trus-
tee” (fiduciarisk äganderätt).256 Vad som är säreget är förstås en diskus-
sionsfråga. Gäller förvaltarautonomi, och är det inte borgenärerna som 
råder över konkursförvaltarens utseende och entledigande, föreligger det 
materiellt sett ingen större skillnad mellan den engelska äganderättsplace-
ringen och associationstankens äganderättsplacering hos konkursboet.257

2.4  Den svenskfinska konkursrättens fortsatta 
utveckling

2.4.1  Skuldsaneringstanken contra den tyskromerska 
 processtanken

Redan vid tillkomsten av 1734 års lag hade den svenskfinska konkursrät-
ten att brottas med att konkursen lämnade utrymme för flera grundsyner 
än skuldsaneringstanken, som bäst infriade den yttre formens förvänt-
ningar.258 Lagstiftningens signal var att skuldsaneringstanken gällde.

254 Se härom Stevens i McBryde m fl, European Principles s 207. Likvidationslegitima-
tion förutsätter ”undisputed debt”.
255 Jfr Stevens i McBryde m fl, European Principles s 202.
256 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 3 not 9; Munch-Petersen, Skifteretten 
s 18 not 3; Serlachius, Om återvinning till konkursbo s 60.
257 Se därom 9 nedan.
258 Beträffande 1734 års lag, se 2.2.1 ovan vid not 214 f. Notera även antydningen i 
Visby stadslag om att konkursen var ett borgenärernas käromål mot gäldenären, 2.2.1 
ovan not 198. 
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Det var straffansvaret, avträdesförmånen etc som lagreglerades. Regler i de 
frågor som tillhörde processtankens kärnområde återfanns inte i konkurs-
lagstiftningen utan i den allmänna civilprocessrätten, vars regler och princi-
per ansågs äga tillämpning, direkt eller analogt.259 Systemsättningen är inte 
helt överraskande då – i äldre rätt – distinktionen mellan rätt och rättsskydd 
var undertryckt och diskussionen – i likhet med i romersk rätt (jfr actio) – 
fördes på processens primat (ingen rätt utan rättsskydd).260

På ändamålsplanet utvecklades konkursen mot ett tvångsmässigt och 
borgenärsorienterat förfarande, även om den yttre formen var tillbaka-
hållande och stundtals medförde att den ändrade ändamålsinriktningen 
inte fick önskvärd effekt på reglerna.261 Det brukar sägas att den tysk-
romerska processtanken etablerade sig tidigt i den svenskfinska rätten och 
att det var processtanken som gav näring åt den första egentliga svensk-
finska konkursrätten.262

Stegvis förbättrades även processtankens yttre stöd. Ett indirekt 
stöd uppkom genom avträdesförmånens successiva avskaffande.263 
Genom KL 1818 klargjordes sålunda att konkursgäldenärens personliga 
ansvar skulle bestå efter konkursen såvitt gäller i konkursen deltagande 
borgenärer. Konsekvensenligt anfördes det i det strax därefter avgivna för-
slaget till allmän civillag (1826) att konkursens ändamål skulle vara ”att 
låta alla borgenärer komma i åtnjutande af sin lagliga rätt till betalning, 
men icke att bereda gäldenären befrielse från betalningsskyldighet”.264 
Konkursen skulle alltså uppfattas som ett borgenärsorienterat förfarande. 
Avträdesförmånen avskaffades helt i och med KL 1862.265

Avträdesförmånens avskaffande innebar inte en korresponderande för-
sämring av konkursgäldenärens konkursrättsliga position.266 Processtan-

259 Se 2.2.1 ovan vid not 217.
260 Jfr 12.8.1.1 nedan not 1822.
261 Se t ex vid not 278 nedan, jfr 1.2.2.4 vid not 58 beträffande konkurslegitimationen. 
Beträffande konkurslegitimationen i den äldre dansknorska rätten, se 2.5 nedan not 293.
262 Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 23. Se 3.1.1 vid not 396 f nedan. 
263 Se härom Agge, Konkursförfarandets utveckling s 920 f.
264 Motiven till Förslag 1826 s 220 f.
265 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921.
266 Redan härav följer att avträdesförmånens avskaffande inte betyder ett avskaffande av 
de förmåner som en konkurs, direkt eller indirekt, kan medföra för gäldenären. Konkurs 
kunde, och kan än i dag, vara ett sätt för gäldenären att få vila från alla hot och påtryck-
ningar. Jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 18; Deuntzer, Den Danske Skifteret s 75. 
Genom den kompetensöverflyttning till konkursboet och förvaltaren som uppkommer 
i och med konkursutbrottet kan gäldenären minska risken för att begå brott mot borge-
närer. Jfr Augdahl, Forelesninger s 2; Welamson, Konkursrätt s 29. Slutligen drar även 
konkursgäldenären (indirekt) ekonomisk nytta av konkursen. Att han skulle vilja sätta 
sig i konkurs bara för att få hjälp med fordringsindrivning (jfr Schweigaard, Den norske 
Proces s 117) är dock föga sannolikt med tanke på värdeförstöringen och kostnaderna. 
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kens inmarsch omslöts av nya konkursgrundantaganden som inte riktigt 
passade in på det ackordsinriktade avträdesinstitutet. Ur den synvinkeln 
var det snarare likvidationsackordsinstitutet som upphävdes än konkurs-
institutet som förändrades. Men inte heller detta innebar någon märkbar 
försämring av gäldenärens position. Hela exekutionsrätten var i omvand-
ling. Avträdesförmånens samband med den exekutionsrättsliga huvud-
regeln personalexekution medförde att avträdesförmånen förlorade sin 
bärande funktion i samma takt som det började hysas tvivel om personal-
exekutionens berättigande.267 Det brukar sägas att det sista spadtaget till 
personalexekutionens begravning togs med KL 1818.268

Ett mer omedelbart stöd uppkom när det infördes lagregler som utgick 
från processtankens grundsatser. Ett tidigare nämnt exempel är den i KL 
1687 intagna föreskriften om preklusiv ediktalstämning.269

En annan sak är att det inte följer av processtanken att borgenär som inte 
hörsammar domstolens uppmaning förlorar rätten till rättegång mot kon-
kursgäldenären utom konkursen om han avstår från anspråk på tillgångar 
som omfattas av konkursen. Paradigmskiftet blev emellertid som sagt en 
segdragen procedur. I konkurslagarna kvarstod föreskriften om att den som 
försummade att bevaka sin fordring i konkursen skulle förlora sin talan i 
saken.270 Under processtanken var ”saken” fordringsrätt på personlig nivå, 
varför fordringsförlust på personlig nivå blev den naturliga tolkningen.271 På 
1800-talets mitt, då det franskromerska inflytandet blev större, började andra 

267 De humanitära strömningarna på 1700-talet hade mildrande effekt på både konkurs-
rätten och straffrätten (så t ex avskaffades tortyrinstitutet och dödsstraffet för åtskilliga 
brott; jfr Inger, Svensk rättshistoria (3 uppl) s 161 f ). Se Landtmanson, Om Concursbo 
s 2. Följdriktigt befriades (i KL 1773) även gäldenärer som inte kunde styrka sin redlighet 
från arbetstvång och ovillkorligt häkte. Jfr Wrede, Konkursrätt s 34. En annan faktor 
av betydelse kan vara merkantilismen, som underströk exekutionsrättens samhällsekono-
miska dimension. I ingressen till KL 1773 stadgas sålunda att kungen tagit i övervägande 
”genom hwilka tienliga mått den här i Wårt rike til näringarnes och borgerliga rörelsens 
märkeliga skada, mycket förfallne crediten åter måtte warda upprättad och befästad.” 
Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 916. Slutligen torde liberalismens inflytande 
ha väckt reaktion mot personalexekutionens konsekvens att straffet ofta drabbade tredje 
man, nämligen gäldenärens familj (som var beroende av gäldenären för sin försörjning). 
Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 10. 
268 Se närmare Hassler, Svensk exekutionsrätt s 27; Landtmanson, Om Concursbo s 52, 
54; Montan, Konkursdomens rättskraft s 312, 318; Olivecrona, Konkursrätt s 5 f med 
hänvisningar; SOU 1996: 30 s 28; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 211, 213. En annan 
helhetsbild framträder om hänsyn tas till den straffskärpning som samtidigt ägde rum. 
Straffansvaret utvidgades till att även omfatta vårdslösa gäldenärer. Se närmare SOU 
1996: 30 s 28 f.
269 Se 2.2.1 ovan vid not 210.
270 Se t ex 12: 6 RB 1734; 2 § KL 1767; 74 § KL 1830.
271 Se NJA 1874 s 346; NJA 1874 s 530; Förslag 1826 s 221; Förslag 1859 s 64; Mon-
tan, Konkursdomens rättskraft s 314 f.
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tolkningsmöjligheter florera (sakens identitet är grundsynsberoende).272 
Genom KL 1862 avskaffades preklusionsregeln helt.273 Den största risken 
med att stå utanför konkurs bestod därefter i utebliven utdelning och i att 
möjligheten att avstyra tvångsackord i konkursen gick förlorad.274 Risken 
begränsades av den samtidigt införda möjligheten till efterbevakning.275

Ett annat exempel är ifrågasättandet av gäldenärens exklusiva konkurs-
(ansöknings)legitimation. Avträdesförmånens avskaffande innebar att 
konkursgäldenärens eget konkursincitament försvagades. Konkursborge-
närernas legitimationsbehov ökade i motsvarande grad.276 Konkursens 
allt mer borgenärsorienterade ändamål medförde att det föll sig naturligt 
att ge konkurslegitimation åt borgenärerna.277

Skuldsaneringstanken hängde dock med förvånansvärt länge i den 
konkursrättsliga diskussionen. Meningsskiljaktigheterna rörande gälde-
närens bibehållna konkurslegitimation är ett exempel.278 Frågan om kon-
kursborgenärernas sakrätt till konkursmassan är ett annat. Konkursbesla-
get fortsatte att beskrivas som en cession (frivilligt egendomsavträde)279 
– trots processtankens ståndpunkt att varken konkursboet eller konkurs-
borgenärerna erhåller någon sakrätt till konkursmassan.280 Mot slutet av 
1800-talet verkar det dock som att cessionstanken tappat sitt tidigare 
grepp.281 Att den var så beständig kan sammanhänga med den utdragna 
skilsmässan mellan konkurs och ackord282 men också med att tvångsför-

272 Se Montan, Konkursdomens rättskraft s 313 f; Schrevelius, Civilprocess s 520 f; 
Welamson, Konkursrätt s 15.
273 Se 32–33 §§ KL 1862; Förslag 1859 s 64 f; Agge, Konkursförfarandets utveckling 
s 933; Bergstrand, Svensk process s 215; Montan, Konkursdomens rättskraft s 320.
274 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 320
275 Se därom Förslag 1859 s 65; Agge, Konkursförfarandets utveckling s 933. 
276 Jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 17; Günther. Förslag s 5.
277 Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 27; Landtmanson, Om Concursbo s 54; Welam-
son, Konkursrätt s 12, 28 f.
278 Se not 261 ovan.
279 Se t ex Förslag 1818 s 216 där det anförs att konkursen medför att ”föreningsbandet 
emellan Gäldenären och all hans egendom är lossadt”.
280 Se 3.1.3.3 nedan. 
281 Se Bergstrand, Den svenska Processen s 211 ff; Broomé, Studier i konkursrätt s 73 
not 2; Deuntzer, Den Danske Skifteret s 120; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 3 not 9; Schlegel, Skifteretten s 383; Schrevelius, Civilprocess s 497. Jfr dock Gistrén, 
Hvem tillhör ett konkursbo intill dess utdelning af dess tillgångar skett? (NT 1879 s 529); 
densamme, Ytterligare om eganderetten till konkursbo (NT 1882 s 81). 
282 Även om konkursen inte längre var eller tillät likvidationsackord kunde den ju i alla 
fall förenas med annat tvångsackord. Var ackordsinstitutet regleras skall dock inte ha 
någon större betydelse. Grundfunktionerna skiljer sig åt. – Gäldenären hade ett säreget 
intresse av bibehållen konkurslegitimation ända fram till och med ackordslagens tillkomst 
1921, eftersom förhandling om tvångsackord dessförinnan kunde inledas endast i sam-
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valtningstanken och skiftestanken sätter konkursgäldenären och dennes 
förmögenhetsmassa i fokus.

2.4.2  Den tyskromerska processtanken contra franskromerska 
influenser

Paradigmkriget mellan de straffbottnade skuldsanerings- och process-
tankarna både avlöstes av och kumulerades med strider mellan process-
tanken och andra grundsyner, i alla fall på regelnivå. Konkursens preklu-
sionseffekt var en av stötestenarna. Processtankens konkurs hade vissa 
fördelar.

Det uppkom en fullständig utredning av gäldenärens hela ekonomiska rätts-
sfär.283 Regeln om att konkursen avslutas med konkursdomen medförde att 
fri- och rådighetsinskränkningarna, som kunde vara mycket betungande för 
konkursgäldenären, upphörde relativt snabbt.284

Men processtankens konkursinstitut hade också vissa nackdelar.285

Konkursprocessen, som var jättelik och stel, tog tid och kostade. Antagandet 
att den samlade konkursdomen inte fick exekveras innan den fallit – inte 
ens till någon del, t ex till förmån för panthavarna – medförde att utdel-
ningsförfarandet tog tid till skada för krediten.286

Försök att avhjälpa bristerna gjordes redan i KL 1767,287 KL 1773288 
och KL 1798.289 Reparationsarbetet fortsatte under 1800-talet, då de 
ekonomiska kriserna, men också industrialismens och den internatio-

band med konkurs. Jfr Förslag 1911 s 167 f; Arnesdotter, Om betalningsinställelse och 
offentligt ackord s 39 ff; Welamson, Konkursrätt s 17. 
283 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 922. 
284 Jfr Wrede, Konkursrätt s 145. 
285 Se härtill Agge, Konkursförfarandets utveckling s 925, 927, 934 f; Bergstrand, Svensk 
process s 201 f; Förslag 1859 s 60; Hassler, Svensk exekutionsrätt s 24, 26 f; Olivecrona, 
Konkursrätt (10 uppl) s 6; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 209; Welamson, Konkurs-
rätt s 9.
286 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 925, 934 f; Hassler, Svensk exekutionsrätt 
s 26; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 6.
287 Lagen innehöll detaljerade föreskrifter om konkursens öppnande, stämning, bevak-
ning, skriftväxling samt, vilket var helt nytt, förvaltningsregler. Se Olivecrona, Bidrag till 
den svenska concurslagstiftningens historia s 17.
288 Syftet var närmast att precisera de processuella föreskrifterna och att förändra ansvars-
reglerna i 16 kap HB. Se Olivecrona, Bidrag till den svenska concurslagstiftningens histo-
ria s 17.
289 Även denna lag var vag och hade märklig systematik. Den innehöll bl a regler om 
fastighetsinteckning och äktenskapsskillnad. Se Olivecrona, Bidrag till den svenska con-
curslagstiftningens historia s 18. 
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nella handelns genombrott, gjorde att reformtrycket blev allt mer akut. 
Lagstiftaren studerade kreditlagstiftningen på andra håll i Europa och 
fann att den franskromerska linjen, som var ägnad att påskynda utdel-
ningen, hade vunnit allt större acceptans.290 Avtryck uppkom på regel-
nivå i KL 1862 (grundnivån är en annan fråga),291 som var den första 
konkurslagstiftningen som kom att benämnas konkurslag. Som senare 
skall förklaras kom dock inget omedelbart paradigmskifte till stånd.292

2.5  Den dansknorska konkursrättens fortsatta 
utveckling

Som tidigare nämnts har den dansknorska rätten utvecklats ur ett till-
gångsfokuserat förfarande som tillfredsställde borgenärernas behov av 
fordringstäckning vid gäldenärens dödsfall eller rymning. Av detta skäl 
kan det förefalla märkligt att det var först på den senare hälften av 1800-
talet som borgenärerna ansågs ha självständig legitimation att söka gäl-
denären i konkurs.293 Att borgenärerna saknade konkurslegitimation var 
emellertid märkligt först om konkursen antogs vara ett rättsmedel för 
borgenärerna. Konkursen betraktades emellertid inte som en exekution, 
som skulle ge borgenärerna rätt till tvångsfullgörelse från gäldenären. I 
enlighet med att konkurs kunde öppnas endast ”mot” avliden eller för-
rymd gäldenär verkar konkursen snarare ha betraktats som en fördelning 
av konkursgäldenärens nettoförmögenhet och fullständig avveckling av 
gäldenärens förmögenhetsförhållanden, dvs som ett slags skifte. Legiti-
mationsfrågan framträder då i annan dager.

Medan det typiska för den svenskfinska konkursrätten är att den kom 
att behandlas och utvecklas inom processrätten, upptogs och vidareut-
vecklades den dansknorska konkursrätten inom den särskilda discipli-

290 Se Förslag 1859 s 60; jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 927; Hagerup, Kon-
kurs og akkordforhandling s 8 f; Welamson, Konkursrätt s 9.
291 Se t ex 3.3.3.2 nedan not 476 om tidpunkten för konkursens avslutande.
292 Se 2.6.2 nedan.
293 Motståndet till en konkurslegitimation för borgenärerna verkar ha varit större på den 
norska sidan än i Danmark. Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 69 f; Hagerup, Konkurs 
og akkordforhandling s 14 f; Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 57; Schweigaard, 
Den norske Proces III s 150. I dansk rättspraxis förefaller konkursen ha betraktats som 
tvångsmässig redan i slutet av 1700-talet, i alla fall under början av 1800-talet. Se Deunt-
zer, Den Danske Skifteret s 70; Huser, a st. I norsk rätt var rättsläget oklart fram till och 
med rättsfallet NRt 1860 s 123. Jfr Augdahl, Forelesninger s 4; Hagerup, a a s 15; Huser, 
a st. Fanns det några tvivel kvar undanröjdes de med DKL 1872 och NKL 1863, som 
bekräftade konkursens (relativt gäldenären) tvångsmässiga karaktär. Se Huser a st; Ot prp 
nr 7 (1859-60) s 16, 20 hsp. 
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nen skifterätt. I bägge fallen får konkursdomstolen en framskjuten roll 
i för farandet.294 Uppgifterna, och de processrättsliga följdverkningarna, 
skiljer sig dock åt.295 I den dansknorska konkursrätten föll det sig natur-
ligt att domstolen, skiftesdomstolen, var ett överordnat och allsmäktigt 
förvaltningsorgan.296

Redan på 1800-talet föreslogs att alla konkursrättsliga termer som 
anspelar på skifte skulle bytas ut mot konkurs (t ex skiftesdomstolen och 
skiftesamlingen), eftersom språkbruket ansågs vilseledande och måste 
betraktas som ett arv från en oriktig teori.297 Konkursbegreppets genom-
brott fick dock vänta till 1900-talet.298 Spår av skiftesterminologin och 
skiftestanken kan hittas än i dag.

I grundsynshänseende får den dansknorska konkursrätten sägas ha sitt 
ursprung i skiftestanken i den varianten att konkursen är en slutlig och 
samlad avveckling av konkursgäldenärens hela förmögenhetsställning. 
Självfallet får en sådan grundsyn problem när den appliceras på andra 
konkursfall än död och rymning. Är gäldenären levande och närvarande 
krävs det en långt gående personalexekution för att det skall vara träffande 
att karakterisera konkursen som en likvidation av gäldenären eller den-
nes rättsställning. Hålet fylldes med den till exekutionstanken hörande 
konstruktionen att borgenärerna, genom konkursen, får en sampanträtt i 
konkursmassan.299 Antingen kompletterades skiftestanken med angiven 
konstruktion eller så köptes det rakt av att konkursen, i enlighet med exe-
kutionstanken, var en kollektivutmätning av borgenärerna mot gäldenä-
ren. Grundsynen kan (på regelplanet) ha skiftat mellan olika författare.

294 Jfr även Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 15; 7.5 nedan vid not 1031.
295 Jfr 2.3.2 ovan; 7.5 nedan vid not 1050. 
296 Att konkursdomstolen uppfattades som en skiftesdomstol, dvs hade utrustats med en 
specialuppgift i annan egenskap än domstol, återspeglade sig i att konkursens ”vis attrac-
tiva”, som sammanhänger med processtanken, inte gällde vare sig på grundnivå eller som 
princip i den dansknorska konkursrätten. Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 15. Jfr 7.5 nedan not 1031, 1050. Beträffande attraktionsprincipen, se 3.1.3.2 nedan 
not 418, 424.
297 Se t ex Schweigaard, Den norske Proces III s 252 f. Jfr Hagerup, Konkurs og akkord-
forhandling s 22.
298 Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 21.
299 Se t ex Augdahl, Forelesninger s 10; Brækhus, Konkursrett s 8, 87; Gomard, Skifteret 
s 34 i och vid not 78; densamme, Dansk skifteret s 286; Granfelt, Konkursförvaltaren 
s 35; Grotenfelt, Kommentar s 100; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 1–3, sär-
skilt s 3 vid not 8; Lassen, Haandbog (3 uppl) s 902 f; Matzen, Tingsret (2 uppl) s 608; 
Munch-Petersen, Konkurssurrogater s 82 f; densamme, Skifteretten s 48; Schlegel, Skif-
teret s 386; Schweigaard, Den norske Proces III s 120; Torp/Grundtvig, Tingsret s 720 ff; 
Ussing, Aftaler s 273 not 32; Vinding Kruse, Ejendomsret III (3 uppl) s 1363 f; Wrede, 
Konkursrätt s 55. 
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2.6 Den svenska grundsynen
2.6.1 Tiden före KL 1862
Om med konkurs avses ett institut som uppfyller teorikärnan för det 
moderna konkursbegreppet bottnar den svenskfinska konkurstraditio-
nen (som den först tog form) i den tyskromerska processtanken. Under 
konkursens yttre gestaltning som ett frivilligt egendomsavträde utveck-
lades ett på processtanken uppbyggt konkursinstitut som – i de bärande 
delarna – följde den allmänna processrättens regler för ordinära, inte 
summariska, tvistemål och med tiden vann allt bättre stöd i konkurs-
lagstiftningen.300 Det utspelades ett slag mellan – om inte processtanken 
och skuldsaneringstanken – processtanken och konkursens nedärvda 
form, som närmast återspeglade skuldsaneringstanken.301

I paradigmslaget fanns tidigt flera parter inblandade – de grundsyner 
som tillhörde den franskromerska inriktningen.

Ett illustrerande exempel är att KL 1767, som brukar betecknas som vår 
första konkurslag,302 befäste processtanken303 samtidigt som det infördes 
bestämmelser om konkursförvaltning304 och, efter franskromersk förebild, 
en bestämmelse om panträttsåtervinning.305

Redan under 1700-talet vidtogs franskromerskinspirerade åtgärder i syfte 
att komma till rätta med den stela, och utdelningsfördröjande, konkurs-
processen.306

Vikten av en snabbare konkurshandläggning inskärptes genom KL 1768 
och KL 1773, där det infördes en preklusionsregel avseende muntligt för-
hör och skriftlig bevisning.307 Konkursprocessen detaljjusterades ytterligare 
under årens lopp i syfte att göra den mer summarisk. Lagstiftningstekniskt 

300 Se 2.4.1 ovan.
301 Se 2.2.1; 2.4.1 ovan.
302 Se Hassler, Svensk exekutionsrätt s 27; Olivecrona, Bidrag till den svenska Concurs-
lagstiftningens historia s 21; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 210; Wrede, Konkursrätt 
s 33.
303 Alla bevakningsanspråk skulle prövas, även de otvistiga, och avgöras genom en samlad 
dom som avslutade konkursen och avgjorde konkursgäldenärens personliga ansvar. Se 
närmare t ex Montan, Konkursdomens rättskraft s 309 f. Enligt Agge, Konkursförfaran-
dets utveckling s 924 avspeglade sig processtanken med särskild tydlighet i konkurspro-
cessens form enligt KL 1773. 
304 Förvaltningsreglernas innehåll behandlas i Förslag 1911 s 236 ff. Vissa förändringar 
gjordes i KL 1770 och KL 1773. 
305 Jfr Wrede, Konkursrätt s 33. Återvinningsregler har ingen naturlig plats i ett system 
som bygger på processtanken. 
306 Se 2.4.2 ovan.
307 Se 9 § KL 1773; jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 925. För rätten att före-
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brukar KL 1818 beskrivas som en nyskapelse till såväl innehåll som syste-
matik.308 Möjligheten att förebringa ny bevisning i högre instans begränsa-
des avsevärt.309 I syfte att påskynda utdelningen skedde en viss uppluckring 
av konkursens vis attractiva och kravet på samlad dom. Dels skulle endast 
tvistiga bevakningar prövas i sak.310 Dels skulle frågan om avträdesförmån 
kunna skiljas från tvisterna mellan borgenärerna.311 Dels infördes regler om 
att konkursdomens meddelande inte fick fördröjas av en bevakningstvist 
varöver parter eller vittnen skulle höras eller som berodde på annan rätts 
prövning.312 Syftet med den senare bestämmelsen, som nästan ordagrant 
har hängt kvar, tål att diskuteras.313

Den franskromerska influensen ledde otvivelaktigt till att konkursproces-
sen blev mer summarisk. Mer tvivelaktigt är om influensen gick djupare 
än till regelplanet. Förändringarna verkar ha betraktats som marginal-
justeringar inom hägnet för det nedärvda paradigmet. Att konkursen 
alltjämt betraktades som en process i enlighet med processtanken, inte 
som en exekution innefattande en summarisk process, speglade sig bl a 
i att konkursdomen fortfarande skulle innehålla ett utlåtande över kon-
kursgäldenärens personliga ansvar314 och, som en självfallen följd därav, i 
grundantagandet att konkursdomen förutsattes ha rättskraft utom kon-
kursen.

2.6.2 Tiden under KL 1862 och FiKL 1868
Läser man förarbetena till KL 1862 (för) snabbt ser det ut som att lag-
stiftarens tanke var att åstadkomma reform. I förarbetena togs inte bara 
avstånd från de regler som hade formats under processtankens inflytande. 

bringa nytt bevismaterial i högre instans gällde inga specialregler. Se 21 § 3 mom KL 
1773; Agge, a a s 926. 
308 Se Hassler, Svensk exekutionsrätt s 27; Landtmanson, Om Concursbo s 54. KL 1830 
var i princip likalydande med KL 1818. Se närmare Se Landtmanson, a a s 55; Hassler, 
a a s 28; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 211.
309 Se 5: 40 KL 1818; jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 926, 930. 
310 Se 5: 35 KL 1818; jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 926; Montan, Konkurs-
domens rättskraft s 316, 318; Schrevelius, Civilprocess s 529 f. 
311 Se 5: 32 KL 1818; 89 § KL 1830; jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 926; 
Schrevelius, Civilprocess s 528. 
312 Se 5: 36 KL 1818; 93 § KL 1830. Konkursdomstolen skulle (i den samlade konkurs-
domen) fastställa borgenärens betalningsrätt för det belopp som genom dom i den andra 
rättegången bestämt varder. Närmare bestämt skulle den andra domstolen avgöra ford-
ringsfrågan medan frågan ”i hvad ordning han skall erhålla sin betalning” tillhörde kon-
kursdomstolen. Se Schrevelius, Civilprocess s 528. Jfr 12.8.1.1 nedan vid not 1794.
313 Se närmare 12.8.1 nedan.
314 Se 92 § KL 1830; Schrevelius, Civilprocess s 529. 
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Genom konkursens definition togs även indirekt avstånd från process-
tanken:

”Hvad åter beträffar det formella genomförandet af sjelfva konkursför-
farandet, så har det billiga anspråket på snabbhet derutinnan icke vunnit 
tillräcklig uppmärksamhet i vår lagstiftning. Orsaken är den att man betrak-
tat konkursförfarandet såsom en vanlig process, hviken inför domstol borde 
utföras. Domstolen skall döma, oaktadt ingen tvist är, – oaktadt, såsom 
rätteligen blifvit anmärkt, konkursen endast är en liqvidationsåtgärd emel-
lan gäldenären och borgenärerna samt emellan dessa sistnämnda inbördes; 
[– – –].”315

Lagstiftaren ser ut att ha velat bryta den tyskromerska traditionen och 
– till handelns och kreditlivets undsättning – följa den internationella 
trenden att forcera konkurshandläggningen enligt franskromerskt grepp.

Emellertid är nog ”modernisering” ett bättre ordval i sammanhang-
et än reform. Lagstiftarens syfte torde ha varit att avhjälpa brister i det 
befintliga regelsystemet genom att rensa ut, i alla fall trubba av, de sämst 
fungerande bestämmelserna.316 För det ändamålet skulle konkursrätten 
utsättas för utländsk influens och kritik.317 Antagandet har stöd i för-
arbetsuttalandet att vi inte skulle vara så osjälvständiga att vi okritiskt 
köpte den franskromerska rättens regler men inte heller så konservativa 
att vi okritiskt cementerade det tyskromerska arvet utan att ens undersöka 
vilka förändringsbehov som fanns. Intresset för just den franskromerska 
rätten verkar ha sammanhängt mindre med exekutionstankens (kanske 
hellre skiftestankens) förträfflighet än med den allmänna utvecklings-
inriktningen i Europa.318

Av det sagda följer att det kan med fog ifrågasättas om ett paradigm-
skifte från processtanken till exekutionstanken/skiftestanken var efter-
strävat när departementschefen ”omdefinierade” konkursen till en likvi-
dationsåtgärd mellan konkursgäldenären och borgenären och mellan de 

315 Förslag 1859 s 60. Jfr Förslag 1854 s 34; Agge, Konkursförfarandets utveckling s 927; 
Broomé, Studier i konkursrätt s 87.
316 Jfr Förslag 1859 s 59, 62. Problemet var att förfarandet var långsamt och kostade. Det 
skadade krediten och ledde till att borgenärerna förlorade sitt intresse och engagemang i 
konkursen. Jfr 2.4.2 ovan vid not 285.
317 Jfr Hassler, Svensk exekutionsrätt s 28; Landtmanson, Om Concursbo s 58, 60; 
Olive crona, Konkursrätt (10 uppl) s 6; Welamson, Konkursrätt s 10. Den närmaste före-
bilden var 1855 års Preussiska Konkurs-Ordnung.
318 Internationell rättslikhet på handelsrättens område, vartill konkursrätten antogs höra, 
förutsattes kunna vara till gagn för den internationella handeln och krediten, därmed 
också för den svenska ekonomin i stort. Med ett ensidigt vidhållande av vår ”egen” rätt 
skulle vi enligt förarbetena riskera att hamna i ett läge av fullkomlig isolering, vilket 
kunde bli dödande för vår industri. Se Förslag 1859 s 59.
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senare inbördes. Klart är i alla fall att paradigmskiftet, om det var efter-
strävat, inte fick något påtagligt genomslag i den konkursrättsliga dis-
kursen.319 Beträffande lagstiftningen är att märka att de djupstrukturella 
förändringarna uteblev.320

Visst frånkändes bevakningsfristen preklusionsverkan mot icke deltagande 
borgenärer321 och visst infördes det en fri rätt till efterbevakning.322 Slut-
resultatet blev dock snarare en revision med punktvisa förändringar än en 
reform av det befintliga systemet. Flera från processtanken härstammande 
centrala bestämmelser behölls. Fordringsfrågan skulle även framgent av göras 
av konkursdomstolen i en ordinär323 civil fastställelseprocess, inte hänskju-
tas till särskild rättegång utom konkursen.324 Själva fastställelseprocessen, 
och konkursdomstolens roll i förfarandet, undergick inga märkvärdiga för-
ändringar.325 Ett sista exempel är den nästan ordagranna överförelsen av 
bestämmelsen rörande kritisk processkollision vid pågående särskild rätte-
gång i fordringsfrågan utom konkursen.326

I rättspraxis vidhölls processtankens grundantaganden i frågor som inte 
blev föremål för uttrycklig lagstiftning, t ex bevakningsavgörandets rätts-
kraft utom konkursen.327

319 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 928; Broomé, Studier i konkursrätt s 87 f; 
Welamson, Konkursrätt s 14.
320 Jfr Agges påpekande i Konkursförfarandets utveckling s 928 att ”den nya lagen i vissa 
punkter [innebar] ett bibehållande av äldre terminologi, varjämte gjordes vissa reservatio-
ner i förhållande till den franska konkursrättens egendomligheter”. 
321 Se 32–33 § KL 1862. 
322 Se 2.4.1 ovan not 275. 
323 I och för sig var fordringsprövningen mer summarisk under KL 1862 än 
under KL 1921, men även rättskraften måste beaktas. Fordringsprövningens rättskraft 
utom konkursen upphävdes först genom KL 1921. Jfr Agge, Konkursförfarandets utveck-
ling s 930 f. 
324 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 929; Montan, Konkursdomens rättskraft 
s 322; Welamson, Konkursrätt s 14. Bergstrand, Svensk Process s 236 beskriver ford-
ringsprövningen som en ”särskild rättegång”. Menades att rättegången var skild från kon-
kursen, saknar uttalandet stöd. 
325 Se härom Agge, Konkursförfarandets utveckling s 928 f.
326 Se 12.8.1.1 nedan.
327 Se NJA 1881 s 415; NJA 1889 s 530; NJA 1891 s 323; NJA 1894 s 113; NJA 1899 
s 291; NJA 1913 s 191; NJA 1913 s 381; NJA 1917 s 237. Jfr Förslag 1911 s 353; Agge, 
Bidrag till läran om civildomens rättskraft s 102 not 1; Broomé, Studier i konkursrätt 
s 97 f; Gemmel, Spörsmål s 42 ff; Montan, Konkursdomens rättskraft s 306 f, 326 vid 
not 2, 379 ff; Westring, Konkurslagen s 130. Från den finska doktrinen, jfr Erich, Om 
domens rättskraft s 54 f; Granfelt, Grunddragen av Finlands konkursrätt s 29; Grotenfelt, 
Kommentar s 186 f; Palmgren, Konkursdomens rättsverkningar s 392 ff; Wrede, Kon-
kursrätt s 178. Visst kan även en konkurslag uppbyggd på exekutionstanken rymma en 
regel som tillägger den summariskt avgjorda konkursdomen rättskraft utom konkursen. 
Skillnaden är bara att processtanken förordar extern rättskraft på grundnivå. Skiftestan-
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Även om det (efter KL 1862) blev allt vanligare att konkursen kom att 
karakteriseras som en generalexekution eller som ett likvidationsförfaran-
de328 får det nog sägas vara lite överdrivet att tala om ett paradigmskifte 
i den konkursrättsliga litteraturen.329 Konkursen verkar ha uppfattats 
som en förening av process och exekution,330 som en blandform mellan 
fransk och äldre svensk ordning331 eller som en kompromiss mellan den 
tysk romerska och franskromerska linjen.332 Exekutionstankens grundan-
tagande att konkursbeslaget ger borgenärerna (sam)panträtt i konkurs-
massan fick anhängare,333 men inte ett så pass utbrett stöd att det upp-
stod allmänt gillande.334 Beaktansvärt är även att förarbetsuttalandena 
till KL 1862 inte fick Lawski, som var framstående på sin tid, att överge 
process- och tvångsförvaltningstanken.335

Å andra sidan sades det inte explicit i förarbetena till KL 1862 att kon-
kursen skall uppfattas i enlighet med exekutionstanken/skiftestanken. Det 

ken torde ge en rättskraft som träffar konkursgäldenärens ansvar (djupare än bevisverkan) 
endast om det finns en särskild (undantags)regel. Exekutionstanken kan ge prejudiciell 
rättskraftsverkan mellan parterna. Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 929, 930 in 
fine om att rättskraftsregeln innebar att konkursen sprängde sin ram om den blott var ett 
likvidationsförfarande. 
328 Se t ex Bergstrand, Svensk process s 217.
329 Se även Agge, Konkursförfarandets utveckling s 928. 
330 Se t ex Broomé, Studier i konkursrätt s 87 ff: ”[…] vare sig, att man tänker på kon-
kursförfarandet i sin helhet eller på en del deraf, som afser fordringarnes pröfning, så, om 
man anser, att konkursförfarandet var en process enligt förut gällande lagstiftning, bör 
man anse, att densamma bibehållit denna sin natur äfven enligt [KL 1862].”
331 Se t ex Agge, Konkursförfarandets utveckling s 929; Hassler, Svensk exekutionsrätt 
s 28. Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) s 6 behöver inte tolkas på annat sätt när han 
anför att det franska systemet upptogs genom KL 1862.
332 Se t ex Welamson, Konkursrätt s 10 (jfr Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 51) 
med kommentaren: ”Ehuru det lagstiftningsarbete, som resulterade i 1862 års KL, sålun-
da präglades av en annan grundsyn på konkursen än den som föresvävat äldre tiders lag-
stiftare, synes det överdrivet att karakterisera 1862 års reform som någon särdeles markant 
brytning med tidigare rättsutveckling” (a a s 14).
333 Se t ex Broomé, Studier i konkursrätt s 73; Landtmanson, Om Concursbo s 7; Schre-
velius, Civilprocess s 494. 
334 Jfr uttalandet av Ussing, Aftaler s 273 not 32 om att panträttsföreställningen blev 
härskande lära i Danmark till skillnad från i Sverige. Bergstrand, Svensk process s 211 
beskriver konkursbeslaget så att gäldenären ”förlorar – – – dispositionen öfver sina till-
gångar, hvilka under tillsyn af en utaf rätten utsedd ombudsman ställas under förvaltning 
och realisation af gode män eller sysslomän, utsedde af borgenärerne sjelfva.” Uttalan-
det pekar nog mer mot tvångsförvaltnings- eller skiftestanken än mot exekutionstanken. 
Även Gemmel, Spörsmål s 49 var kritisk. Han anförde att man kan se konkursen som en 
generalexekution men tillade att konkursen hellre bör benämnas som ett likvidationsför-
farande under statsmyndighets kontroll (jfr a a s 30 vid not 1) eftersom konkurs även kan 
öppnas på gäldenärens begäran. 
335 Se närmare 2.6.3 nedan vid not 361. 
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uttrycktes endast i diffusa ordalag att konkursen är ett likvidationsförfa-
rande mellan konkursgäldenären och borgenärerna och mellan de senare 
inbördes. Uttalandet kan tolkas som en anmärkning på grundsynsnivå, 
i vilket fall skiftestanken är en mer närliggande tolkning än exekutions-
tanken. Men uttalandet kan också uppfattas som en tillrättavisning av 
processtanken (konkursens syfte är begränsat till att ge fordringstäckning 
till borgenärerna!). Det är inte helt orättvisande att säga att konkursrätten 
under KL 1862 utmärks av paradigmatisk oreda.

Ett exempel är att det, som nämnts, talades om blandformer av eller kom-
promisser mellan process och exekution. Än mer illustrativt är att Schreve-
lius inte satte ner foten i fråga om konkursbeslagets juridiska karaktär 
utan talade ömsom om en ”allmän gemensam panträtt i allt Gäldenärens 
gods”,336 ömsom om att borgenärerna var gäldenärens representanter ”hvar-
före det genom Concursen emellan Borgenärerna och Gäldenären uppkom-
mande rättsförhållande har närmast likhet med det, som äger rum mellan 
en Assignant och en Assignatarius”,337 allt samtidigt som rättsförhållandet 
mellan borgenärerna beskrevs som en bolagsliknande förening.338 Det går 
inte ihop.

Lika belysande är att det också förekom att konkursen karakteriserades 
som en kollektivutmätning utan panträtt för konkursborgenärerna eftersom 
konkursmassan inte uppfyller det panträttsliga kravet på att panträttens 
föremål skall vara fullt bestämt.339 Att borgenärerna har andelsrätter i en 
till storleken och innehållet växlande förmögenhetsgemenskap är en aspekt 
som, på grundnivå, endast associationstanken förmår att belysa.

Oredan kan förmodligen delvis skrivas tillbaka på att det entydigt dekla-
rerades att processtanken skulle ut men inte gavs någon entydig förklaring 
av med vad den skulle ersättas. Genomslaget torde även ha tillbakahållits 
av att det inte infördes lagregler på de punkter där en markering hade 
varit önskvärd och kanske i praktiken nödvändig för att den efterlysta 
förändringen, om den var efterlyst, skulle förverkligas.

Avsaknaden av en markerande föreskrift om att bevakningsavgörandet skall 
sakna rättskraft utom konkursen medförde att domstolarna fortsatte att 
döma på den tidigare, av processtanken utstakade, rättskraftslinjen.340 Inte 
heller infördes det någon markerande föreskrift om konkursgäldenärens 
rådighetsförlust, som klargjorde att rådighetsförlust inte är detsamma som 

336 Schrevelius, Civilprocess s 494.
337 Schrevelius, Civilprocess s 497.
338 Schrevelius, Civilprocess s 494.
339 Se Granfelt, Konkursförvaltaren s 36 ff med hänvisningar.
340 Se not 327 ovan.
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förlust av, eller inskränkning i, rättshandlingsförmåga.341 Med det sagda 
sammanhänger att det inte heller fanns någon bestämmelse som klargjorde 
att konkursförvaltaren är konkursborgenärernas representant, inte, i prakti-
ken, konkursgäldenärens legale ställföreträdare.342

På den underförstådda premissen att den svenska konkursrätten blev 
paradigmskiftad i och med KL 1862 brukar det sägas att den finska kon-
kursrätten utvecklades annorlunda. Freden i Fredrikshamn 1809 inne-
bar inte att finländarna underkastades rysk konkursrätt. Den svenskfin-
ska KL 1798 fortsatte att gälla såsom finsk lag fram till dess att den första 
finska konkursstadgan utfärdades, vilket skedde år 1868 (FiKL 1868).343 
Viss inspiration hämtades från KL 1862.344 Viktigare än något annat 
var emellertid vidareförandet av den urgamla, på processtanken bygg-
da, svenskfinska traditionen.345 Resultatet blev, som det brukar sägas, 
att FiKL 1868 kom att inta ståndpunkt någonstans mellan KL 1830 
och KL 1862.346

Processtanken levde alltså vidare i den finska konkursrätten347 – och 
så med kraft. Den processtankeinfluerade FiKL fortsatte att gälla i drygt 
135 år. Redan på 1930-talet sades stadgan vara i trängande behov av 
revision.348 Revisioner genomfördes också under årens lopp, även vissa 

341 Den första rådighetsbestämmelsen infördes genom 22 § KL 1921; Förslag 1911 
s 194 ff. Jfr 5.4.4.1 nedan not 779.
342 Visst fanns det motsvarigheter till 7: 8 KL i de äldre lagarna (se 46 § KL 1862; 
53 § KL 1921). För att ett avståndstagande från processtanken skall märkas bör det dock 
klargöras att konkursförvaltaren har mer än en obligatorisk plikt att tillvarata borgenä-
rernas intressen eller, om detta är klart, att den angivna plikten är en grundregel och inte 
en korrigering på regelplanet. Avståndstagandet framträder med särskild tydlighet om, i 
enlighet med associationstanken, konkursförvaltarens representationsställning kringskärs 
till en organställning i konkursboet. – Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 175) framför att 
söndringen av konkursgäldenären och boet i två rättssubjekt möjligen inte var fullgången 
under KL 1862. Konkursboets rättssubjektivitet har dock inte många år på nacken (låt 
vara att det kan diskuteras om HD inte ändrade snarare än bekräftade rättsläget i NJA 
1945 s 177). Se 6.1 nedan. Mer speciellt under KL 1862 var att konkursen följde process-
tanken (det fanns blott en tillfällig processuell gemenskap mellan konkursborgenärerna) 
och att konkursförvaltaren var, i någon mån, konkursgäldenärens tvångsförvaltare/legale 
ställföreträdare. 
343 För en allmän redogörelse av skilsmässans rättsliga effekter, se Wrede, Rättsutveck-
lingen i Finland s 424 ff. 
344 Jfr Grotenfelt, Kommentar s 2; Halila, Konkursrätten s 6; RP 26/2003 s 7 vsp; 
 Serlachius, Om återvinning till konkursbo s 96.
345 Jfr Wrede, Rättsutvecklingen i Finland s 463. 
346 Montan, Konkursdomens rättskraft s 328. Palmgren, Konkursdomens rättsverkning-
ar s 395 menade att skillnaderna mellan FiKL 1868 och KL 1862 inte skall överdrivas. 
347 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 329, 354; Palmgren, Konkursdomens rätts-
verkningar s 390, 392. 
348 Se Wrede, Rättsutvecklingen i Finland 464. 
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delreformer, särskilt på 1990-talet, då bevakningsavgörandets rättskraft 
begränsades till konkursen och konkursförvaltaren tillerkändes anmärk-
ningsrätt i konkursförfarandet.349 Till slut blev läget ohållbart. När den 
nya konkurslagen infördes år 2004 var den processtankebaserade FiKL 
1868 inte bara otidsenlig till innehåll, struktur och språk. Den var svår-
överskådlig på grund av alla tillägg och upphävda bestämmelser och hade 
ytterst begränsad förmåga att ge vägledning avseende konkursrättens 
”nya” problem.350 Med den nya FiKL har banden med processtanken 
sagts upp. Konkursen beskrivs i stället (delvis) som en exekution351 – om 
nu det är till det bättre.

2.6.3 Tiden under KL 1921
Genom KL 1921 gjordes vissa justeringar som förbättrade förutsättning-
arna för ett definitivt stopp för processtankens inflytande. Framför allt 
infördes en uttrycklig lagregel om att bevakningsavgörandets rättskraft 
är begränsad till rättsläget i och för konkursen (115 § KL 1921), vilket 
bör sända ut en ganska tydlig signal om att konkursen inte går ut på eller 
inrymmer någon egentlig fastställelseprövning av borgenärernas ford-
ringsanspråk mot gäldenären. Med vad processtanken skulle ersättas var 
dock alltjämt höljt i dunkel. Osäkert är även om rättskraftsförändringen 
fick verkan på grundsynsnivå. Nog är uttryckliga åberopanden av just 
process tanken sällsynta efter tillkomsten av KL 1921, vilket knappast 
förvånar med tanke på deklarationen i förarbetena till KL 1862.352 Något 
effektivt undanröjande av risken för att processtanken skulle fortsätta att 
– med hjälp av juristernas oreflekterade och inarbetade tankemönster  – 
ha betydelse, verkar dock inte ha kommit till stånd. En riskfaktor av be -
tydelse är att det inte gjordes någon målinriktad utrensning eller revide-
ring av bestämmelser som, till infallsvinkel och språk, var direkt att här-
leda ur den äldre, på processtanken uppbyggda, konkursrätten. Sådana 
bestämmelser är ägnade att verka vilseledande.

En annan riskfaktor av betydelse är att en effektiv utmönstring av pro-
cesstanken förutsätter att även tvångsförvaltningstanken sägs upp. Sägs 
inte tvångsförvaltningstanken upp fortlever processtanken som under-
stöd åt tvångsförvaltningstanken eftersom det inte finns någon annan 
grundsyn som passar ihop med tvångsförvaltningstankens grundantagan-
den.

349 Se närmare RP 26/2003 s 7 f. 
350 Se närmare RP 26/2003 s 9 vsp.
351 RP 26/2003 s 9 vsp. 
352 Se vid not 315 ovan. 
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Noteras bör att den svenska konkursrättens överarbetning under 1900-talet 
sköttes av främst en man, Walin, som tog sin jur kand år 1925 och för-
modligen ”lärde sig” konkursrätt dels genom böcker som inte dammats av 
ordentligt sedan KL 1862, dels av föreläsare som var inkörda i den äldre 
skolan.353 Nog tillhörde Walin den skara av pragmatiskt inriktade jurister 
som inte skulle ha medvetet anslutit sig till, förespråkat och fastnat i en 
viss teori. Det omedvetna bagageinnehållet är emellertid lika väckande. Ur 
denna synvinkel är det inte helt ointressant att Walin har givit uttryck för 
att konkurssituationen är ”likvärdig med att en näringsidkare får förvaltare 
enligt FB som fortsätter rörelsen” (jfr tvångsförvaltningstanken).354 Åtmin-
stone i det aktuella hänseendet valde alltså Walin att åskådliggöra förhållan-
det mellan konkursgäldenären, konkursförvaltaren och konkursboet utifrån 
processtankens tvångsförvaltningskonstruktion i stället för t ex exekutions-
tankens panträttsparadigm.

En tredje riskfaktor, som sammanhänger med den andra, är att det kan 
ifrågasättas om det uppkom någon större förändring av konkursrättens 
djupstruktur och val av frågeställningar – så med risk för att de civilrätts-
liga aspekterna, i allt väsentligt konkursboet och dess interna (inklusive 
organisatoriska) jämte externa relationer, skulle hamna i skugga och för-
bli outforskade på sina korrekta premisser.

Förmörkningen av konkursens civilrättsliga karaktär är dock inte specifik 
för processtanken. Den medföljer alla grundsyner som betonar konkursens 
karaktär av förfarande mot eller avseende konkursgäldenären. Att konkur-
sens överflyttning från den ordinära processrätten till specialprocessrätten 
inte förändrade frågeställningarna kan belysas med Agges beskrivning av 
konkursförfarandets utveckling. Agges val av infallsvinkel (dikotomierna 
process och specialprocess355 respektive konkursens civilprocessuella och 
konkursens exekutiva moment356) utestänger allt som har att göra med 
konkursboet och dess interna relationer. Konsekvensenligt tvingades Agge 
att komplettera uppsatsen med ett helt fristående avsnitt för de konkurs-
borelaterade förvaltningsaspekterna.357 Den kritiske läsaren undrar givetvis 
om, ifall konkursen inte är en process, förhållandet mellan specialprocessen 
och de senare delarna inte hade varit intressantare att belysa. Upplägget kan 
dock försvaras med att det var konkursförfarandets historiska utveckling 
som skulle redovisas.

353 Notera i sammanhanget att Lawski var ganska fastlåst i process- och tvångsförvalt-
ningstanken. Se nedan vid not 361. 
354 Walin, Försäkring och konkurs (SvJT 1997) s 574. Liknelsen var relativt ofarlig i den 
aktuella kontexten. Se dock även Walin, Anmälan av Welamson (SvJT 1962) s 719 där 
han uttrycker viss sympati för att endast en representationsväxling kommer till stånd. 
355 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921 ff.
356 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 929, 933.
357 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 933 ff.
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Ett liknande mönster kan emellertid också hittas i den mer konkreta 
konkursrättsliga diskussionen. Så t ex uttalade Gemmel (år 1911 men i 
anslutning till KL 1862) att en konkursåterkallelse inte kan tilläggas till-
bakaverkande kraft på under konkursen företagna rättshandlingar analogt 
med vad som gäller vid taleåterkallelse i vanlig civilprocess, då konkursen 
som sådan inte utgör en vanlig process.358 Att de processrättsliga återkal-
lelsereglerna ens omfattas av relevansramen i den angivna frågan skall väl 
inte tas för givet?

Någon samsyn rörande konkursens civilrättsliga aspekter verkar inte ha 
förelegat. Walin, som hade bakgrund i exekutionsrätten och familjerät-
ten, valde, som nyss nämnts, en familjerättslig (eller i alla fall person-
rättslig) liknelse när konkursens inverkan på konkursgäldenärens rätts-
ställning skulle beskrivas. Mer förvånande är att Karlgren och Nial, som 
båda hade sin bakgrund i associationsrätten, okritiskt köpte utgångs-
punkten att konkursen är antingen en ordinär process eller en exekution 
som innehåller en specialprocess, och inte började nysta i det undertyckta 
associationsrättsliga momentet. I linje med exekutionstanken betraktade 
Karlgren konkursborgenärens rätt till konkursmassan som en panträtt 
eller panträttsliknande rätt.359 Nial gjorde inte någon karaktärsbestäm-
ning över huvud:

”Medan själva konkursförfarandet är en form av exekution och sålunda 
egentligen icke hänförligt till privaträtten, innehåller 17 kapitlet handels-
balken viktiga materiellrättsliga – ehuru särskilt i konkurs aktuella – regler 
om olika borgenärers inbördes rättsställning.”360

Typiskt för tiden under KL 1921 är den frapperande frånvaron av djup-
lodande diskussioner rörande konkursens juridiska karaktär, i alla fall 
från seklets mitt och framåt. Liksom under den gällande KL förekommer 
det mest fragmentariska liknelser eller uttalanden, reflekterade eller ej, 
som objektivt förutsätter en viss inställning till konkursen.

Från lagens ungdom kan nämnas att Lawski förefaller ha varit ganska fast 
rutad i den tyskromerska process- och tvångsförvaltningstanken. Sålunda 
menade Lawski (låt vara under KL 1862 men efter det att de tyngre för-
arbetena till KL 1921 hade skrivits) att konkursen innebär att konkursgäl-
denären påtvingas en inskränkning av sin rättsliga handlingsförmåga. I alla 
angelägenheter som omfattas av rådighetsförlusten måste gäldenären låta sig 
representeras av borgenärerna, utåt företrädda av förvaltaren.361 Analogier 

358 Se Gemmel, Spörsmål s 30.
359 Karlgren, Studier över privaträttens juridiska personer s 277 not 1; jfr densamme (i 
egenskap av lagrådsledamot) i NJA II 1953 426.
360 Se Nial, Handelsbalken s 316.
361 Se Lawski, Konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar (SvJT 1919) s 13.
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gjordes till de familjerättsliga fallen av omyndigförklaring eftersom konkur-
sen blott innebär att en ”representantväxling” äger rum.362

Stark kritik kom från Kallenberg, vilket kan vara en bidragande orsak (ut -
över KL 1921?) till att Lawski med tiden kom att tona ned den ståndpunkt 
han tidigare intagit. Kallenbergs grundsyn var både traditionell (skiftes-
tanken) och relativt förebådande (associationstanken?) varför den också 
blev ganska grumlig till sin framtoning. Grundsynen var traditionell i den 
meningen att Kallenberg anslöt sig till skiftestankens grundantagande att 
det är konkursmassan, inte konkursgäldenären, som blir föremål för tvångs-
förvaltning under konkursen.363 Den var förebådande (eller tog fasta på 
Schrevelii yttranden?) ur den synvinkeln att konkursborgenärerna förutsattes 
vara sammanslutna till ett konsortium – konkursboet – som ägde juridisk 
personlighet.364 Konkursboets förvaltningsrätt (via konkursförvaltaren) till 
konkursmassan var, enligt Kallenberg, väsensskild från den förvaltningsrätt 
som uppkommer vid omyndigförklaring.365

Alla grundsynsdiskussioner kom att uppfattas som begreppsjuridiska. 
Och som begreppsjurist ville ingen bli stämplad!

Belysande är att Engströmer, som var ledamot av processlagberedningen, 
skarpt avfärdade grundsynsdiskussionen mellan Lawski och Kallenberg 
samt anförde: ”Man kan icke vänta sig att bäst nå ett sakligt tillfredsstäl-
lande resultat, om man anlitar metoden att först ansluta sig till en viss upp-
fattning [i grundsynsfrågan] och sedan därifrån dra logiskt ovederläggliga 
slutsatser rörande denna speciella aspekt av konkursgäldenärens ställning. 
Vida tillförlitligare är att ur sakliga ändamålssynpunkter avväga de olika 
hänsyn, som göra sig gällande vid en reglering av de skilda spörsmålen inom 
detta problem [– – –].”366

Visst är begreppsjuridik förkastligt, när sådan verkligen föreligger. Sy -
stemsättning är dock varken begreppsjuridik eller systemjuridik, då 
bestämningen görs på grundnivå och inte som det första och sista steget 
på regelplanet. Den som avfärdar grundsynsbestämning som begrepps-
juridik säger i själva verket att rättsfrågor inte behöver identifieras och 
rättssystematiskt kontextualiseras innan de börjar argumenteras. Med en 
obefintlig eller vacklande systemsättning mer än mångdubblas risken367 
för att det skapas en främmande ö i systemet som alstrar fler problem än 
den löser.

362 Se Lawski, a a s 17. 
363 Se Kallenberg, Civilprocessrätt III s 618 f.
364 Se Kallenberg, Civilprocessrätt III s 618. 
365 Se Kallenberg, Civilprocessrätt III s 619. 
366 Se Engströmer, Om konkursgäldenärs rättegångar s 12 f. 
367 Man får hoppas att slumpen bringar tur! 
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För att fullfölja det föregående exemplet: Engströmers metoduppfattning i 
frågan om konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar var som nämnts 
att man skulle ”ur sakliga ändamålssynpunkter avväga de olika hänsyn, 
som göra sig gällande vid en reglering av de skilda spörsmålen inom detta 
problem”. Närmare bestämt skulle man utgå från (den befintliga) lagstift-
ningen för – till det yttre – liknande situationer och därvid ”naturligtvis 
noggrant behålla i sikte de bestämmelser i nya rättegångsbalken eller eljest, 
vilka regle ra likartade eller sakligt därmed sammanhängande företeelser”, 
dvs RBs regler  om rättsverkningarna av en singularsuccession pendente lite 
(13: 7 RB). Uppgiften fick dock inte vara att kopiera eller analogisera i vida-
re mån än vad sakliga hänsyn kunde tillåta eller bjuda.368

Engströmer förefaller ha använt ett slags teleologisk metod för att ut -
reda lagstiftningsbehovet i konkursfallet. Det är lagpositivism på hög nivå. 
Innebörden av Engströmers metod var i praktiken att man – vid uppskatt-
ningen av det konkursrättsliga regleringsbehovet och i det konkursrättsliga 
regelskapandet – inte skulle utgå från de konkursrättsliga behoven och de 
konkursrättsliga principerna. I stället skulle man utgå från den lagstiftning 
som (råkar?!) ha tillkommit först och överföra samma reglering till kon-
kursfallet såvida det inte fanns sakliga skäl för undantag. Slutresultatet blev 
som man kan förvänta sig, en konkursfrämmande reglering (som, inte helt 
oväntat, dessutom är ganska egendomlig i ett internationellt perspektiv). 
Utgångspunkten medförde att det kom att införas massaansvarsregler med 
den konkursabsurda motiveringen att motparten ”i regel kommer i en vida 
bättre ställning, om boet svarar för alla kostnaderna.”369 Regleringen röran-
de konkursens inverkan på konkursgäldenärens tillgångsprocesser samt 
abandonering (3: 9 KL) har, föga överraskande, skapat avsevärda problem. 
Alla metoder som låser, eller är ägnade att låsa, argumentationen är farliga. 
Tvingas man, för konkursrättens vidkommande, välja mellan fastlåsning 
i konkursrätten och fastlåsning i andra rättsområden är, såvitt jag kan be -
döma, konkursrättslig fastlåsning att föredra.

Tiden från seklets mitt utmärks, som nämnts, av stiltje i grundsynsdebat-
ten. Sades något övergripande om konkursen över huvud var det att 
gäldenärens egendom skall användas till betalning av hans skulder,370 
vilket inte är en grundsyn utan ett för grundsynerna gemensamt grund-
antagande. Typiskt kan sålunda vara att Welamson inte gjorde någon 
poäng av grundsynsfrågan i verket ”Konkursrätt” (vilket inte hindrar 
att han var en medveten jurist).371 Några sidor ägnas åt den klassiska 

368 Se Engströmer, Om konkursgäldenärs rättegångar s 13. 
369 Engströmer, Om konkursgäldenärs rättegångar s 20. 
370 Se t ex SOU 1970: 75 s 110 hsp, som innehåller det märkliga, närmast till exekutions-
tanken hörande (jfr 4: 3 UB) tillägget, att egendomen skall användas till skuldavveckling 
”så långt det anses skäligt”.
371 Welamson var typiskt sett en särdeles grundsynssäker jurist. 
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frågan om konkursen är en process eller en exekution.372 Att Welam-
son föll i den fällan är kanske inte särskilt överraskande med tanke på 
Welamsons hemvist i processrätten och att den angivna distinktionen 
kan tillhöra ämnets nedärvda ”måsten” eller förväntningar. Oviljan att 
ta tag i, eller ha åsikter om, frågor på konkursens grundsynsnivå åter-
kommer i kapitlet om konkursboet och dess juridiska konstruktion, där 
Welamson inte tar ställning i begreppsförvirringen (och den bakomlig-
gande grundsynsförvirringen).373

2.6.4 Nuläget
Frågan vilken grundsyn som förhärskat under den tid då KL har varit i 
kraft är lika svårbedömd som frågan vilken grundsyn som dominerade 
under KLs föregångare. Bedömningen kompliceras av fler faktorer än att 
grundsynsdiskussionen lyser med sin frånvaro.374 Några allmänt hållna 
anmärkningar, som ger inblick i situationen, får räcka i detta avsnitt.

Ett kännetecken för konkursrätten under den nu gällande KL är att 
det är svårt att finna en grundsyn på konkursen och att detta, kan hända 
i pluralismens anda, kanske inte ens uppfattas som en brist.

Ur denna aspekt är det inte särskilt märkligt att de (pliktskyldiga) över-
gripande ansatser som görs förses med förbehåll eller stannar vid tassande 
ut  talanden om med vad konkursen kan liknas. Det kan rentav hända att 
en och samma författare påstår att konkursen är flera saker samtidigt, vil-
ket inte skall gå om påståendet är avsett som ett seriöst försök till juridisk 
systemsättning av konkursen. På grundnivå skall grundsynerna utesluta var-
andra.

Debatten om övergripande ansatser må lysa med sin frånvaro. Grund-
synen går inte att objektivt släppa i den konkreta – till specifika frågor 
inskränkta – argumentationen. Syftet i det följande är mer att visa att det 
(i diskursen) förekommer uttalanden som objektivt förutsätter en grundsyn 

372 Se Welamson, Konkursrätt s 1 ff med slutsatsen på s 5 att konkursen inte är en ren-
odlad exekutionsform utan får särprägel bl a på grund av att den också innefattar judici-
ella moment.
373 Se Welamson, Konkursrätt s 192 ff. 
374 Skall kvantitativa eller kvalitativa kriterier vara bestämmande? Skall dominansen 
bestämmas utifrån den subjektivt uttalade eller den objektivt förutsatta grundsynen? Hur 
skall man hantera situationen att en grundsyn förhärskar i en rättsfråga medan en annan 
grundsyn förhärskar i en annan? Skall det göras en samlad bedömning för alla aktörer 
eller skall bedömningen delas upp rättsvetenskapen, domstolarna och lagstiftaren? Skall 
t ex HD betraktas som en aktör trots att grundsynen, såväl subjektivt som objektivt, kan 
skilja sig markant mellan olika justitieråd och avgöranden?
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på konkursen än att grundsynskategorisera enskilda författare. Det betyder, 
tyvärr, att enskilda författare kan få tåla hänvisningar som, vid ett djupare 
studium av respektive författare, inte framstår som alldeles representativa 
och rättvisande.

Håstad har intagit ståndpunkten att konkursborgenärerna ”är fordrings-
ägare och inte andelsägare till den likviderade konkursmassan.”375 Även 
i andra sammanhang har Håstad givit uttryck för ståndpunkter som lig-
ger närmast skiftestanken, kanske rentav tvångsförvaltningstanken.376 Ett 
exempel är i SOU 2001: 80 där det anförs: ”Till att börja med tar konkurs-
förvaltaren över driften av gäldenärens rörelse. Ibland ses detta som ett parts-
byte, vilket följaktligen borde göra det omöjligt för konkursboet att genom 
ensidigt beslut inträda i gäldenärens avtal i den mån avtalen inte kan fritt 
överlåtas. Detta synsätt är emellertid för formellt, för att inte säga begrepps-
juridiskt. Det må vara att ett konkursbo i vissa sammanhang betraktas som 
en juridisk person, eftersom det lätt förklarar vissa rättsföljder, t ex att boet 
inte ansvarar för gäldenärens skulder men ansvarar för egna åtaganden 
(massaansvar). Det hade emellertid varit lika enkelt att konstruera konkurs-
reglerna så att – – – konkursförvaltaren får exklusiv behörighet att företräda 
gäldenären under konkursförvaltningen, i kombination med en regel om 
att de gälde närens skulder som uppkommit genom konkursförvaltarens 
handlande under konkursen har företräde framför äldre skulder (dvs. precis 
det system som gäller enligt 3 kap. FrekL). Då hade alla invändningar om 
partsbyte fallit platt till marken. Några slutsatser bör således inte dras av att 
konkursboet anses vara en självständig juridisk person, särskilt inte vid en 
diskussion de lege ferenda.”377

Diametralt motsatt ståndpunkt intas av Lindskog, som utgår från asso-
ciationstanken. Sålunda menar Lindskog att konkursboet och konkursgäl-
denären är två från varandra helt fristående rättssubjekt378 och att det finns 
medlemsfrågor i konkursen (varför konkursborgenärerna är andelsrätts-
innehavare i, inte fordringsägare till, konkursboet).379 Ståndpunkten är tyd-
lig i kommentaren till NJA 2003 s 3: ”Det förhållandet att fråga är om en 
tvist, inte mellan borgenären och gäldenären utan mellan borgenären och 

375 Ansvaret för köprättsliga fel s 110.
376 Se Håstad, Den nya köprätten i 4.1 not 544. Jfr även HD i t ex NJA 2003 s 3, där 
JustR Håstad deltog som referent. 
377 SOU 2001: 80 s 215. – Resonemanget om partsbyte är inte helt invändningsfritt. 
Konkursen innebär ett borgenärsbyte, och sådana får ske fritt. Något hinder för kon-
kursboet att inträda i konkursgäldenärens avtal föreligger med andra ord inte. Däremot 
medför inte konkursen något gäldenärsbyte. Även om konkursboet övertar konkursgäl-
denärens fordring på medkontrahenten fortsätter konkursgäldenären att svara för veder-
laget, eventuellt vid sidan av konkursboet. Jag har för avsikt att återkomma till inträdes-
komplexet i annat sammanhang. 
378 Se Lindskog, Kvittning § 25-2 (2 uppl 724).
379 Se Lindskog, LSF 1: 0-5.3.2 (1 uppl s 173 ff).
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övriga borgenärer, dvs att fråga är om en helt annan partsställning än den 
skiljeavtalet tar sikte på, passerar obemärkt.”380 Ett annat exempel är att 
Lindskog talar om konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt.381

Det är inte vanligt att konkursen (i sin helhet) påstås vara en process.382 
Vanligare är att konkursen sägs vara, eller i alla fall liknar, en exekution383 
eller en likvidation/avveckling.384 På det senare temat förekommer det ett 
otal varianter från 1920-talet och framåt.

Stundtals preciseras avvecklingsobjektet så att konkursen påstås vara en 
avveckling av konkursgäldenärens tillgångar eller förmögenhetsställning.385 
Beskrivningen, som påminner om skiftestanken, är diffus. Det är inte helt 
oproblematiskt att konkursgäldenären förutsätts behålla såväl livet som 
äganderätten till konkursmassan under konkursen, samtidigt som till-
gångsrealisationen skall ombesörjs av konkursförvaltaren (inte av konkurs-
gäldenären) för konkursborgenärernas räkning. En konkurs kan avslutas 
i vederbörlig ordning utan att konkursgäldenärens förmögenhetsställning 
avvecklas, t ex vid förlikning eller ackord. Den enda förmögenhetsställning 

380 LSF 1: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 vid not 291).
381 Se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.
382 Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 27 påpekar helt riktigt att tillvägagångssättet 
för behandling av gäldenärens ekonomiska krissituation är väsensskild från den allmänna 
processrättens reglering av ”behandlingsmåten for den tvist eller konfliktsituasjon mellom 
to parter som normalt ligger til grunn for en sivil rettssak eller straffesak.”
383 Se t ex Augdahl, Forelesninger s 98; Broomé, Studier i konkursrätt s 53; Granfelt, 
Grunddragen s 5; densamme, Konkursförvaltaren s 36; Günther, Förslag s 41 (”exeku-
tionsmedel” för borgenärerna); Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 2; Halila, 
Konkursrätten i huvuddrag s 1 ff; Hessler, Allmän sakrätt s 504; Håstad, Sakrätt (6 uppl) 
s 97; Lindskog, Några synpunkter på konkursförvaltning s 301; Mellqvist, IT-Karnov 
§ 1:1 not 1; Montan, Konkursdomens rättskraft s 322; Welamson, Konkursrätt s 442; 
Welamson/Mellqvist, Konkurs (10 uppl) s 13, 19 f; Wrede, Konkursrätt s 2. Återigen bör 
kanske påpekas att det inte behöver ligga någon djupare tanke (än att gäldenärens egen-
dom tas i anspråk för borgenärernas förnöjande) bakom de uttalanden som det nu ges 
redogörelse för; uttalandena kan syfta på konkursens grundfunktion, inte grundsynen.  
Syftet är bara att visa att sådana uttalanden, som tillhör exekutionstanken i och för sig, 
förekommer. 
384 Se t ex Håstad, Sakrätt § 10.2 (6 uppl) s 97 (”samlad avveckling”); Lennander, Den 
nya insolvensrätten s 566 (”likvidation”), 579 (”avvecklingsförfarandet”); Mellqvist, IT-
Karnov § 7: 8 not 256 (”institut för avveckling”); RP 26/2003 s 16 (likvidationskaraktär); 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 1.2 (10 uppl) s 18 (avvecklingsform). Beskrivningarna 
är inte mer upplysande än förarbetena till KL 1862, där det utan specificering talas om en 
likvidationsuppgörelse. Se Bet 1854 s 34; Förslag 1859 s 60. 
385 Så t ex Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 2; Lindskog, Några synpunkter på 
konkursförvaltning s 301 f; Wrede, Konkursrätt s 5. Se även NJA 2006 s 420: Av 7: 8 KL 
följer ”att konkursförvaltaren i borgenärernas gemensamma intresse är i princip berätti-
gad och skyldig att avveckla konkursgäldenärens rättsförhållanden så förmånligt som 
möjligt [– – –]”. 
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som förbehållslöst skall avvecklas i konkurs är konkursboets. Denna vinkling 
framträder dock först med associationstanken.

En annan variant är att konkursen är en skuldavveckling, sålunda att kon-
kursen innebär att konkursgäldenärens skulder skall avvecklas.386 Beskriv-
ningen har visst fog för sig om man ser till konkursens mer ultimära mål, men 
framstår desto märkligare om den skall uppfattas som en systemsättning av 
konkursen. Konkursen har ingen preklusiv effekt på konkursfordringar som 
inte deltar i konkursen. Vidare består konkursgäldenärens personliga ansvar 
i den mån en konkursfordring inte erhåller fullgod täckning i konkursen. 
Det kan rentav inträffa att en borgenär som inte har någon fordringsrätt på 
konkursgäldenären har rätt till utdelning i konkursen, t ex vid utebliven 
eller felaktigt underkänd anmärkning. Visst ger de konkursrättsliga reglerna 
vid handen att, om en konkursfordring finns, utdelningens emottagande 
skall leda till att utdelningen avräknas mot konkursfordringen.387 Men dels 
innebär inte detta att konkursborgenären får uppfyllelse av sitt fordrings-
anspråk på konkursgäldenären (han får blott täckning för anspråket),388 dels 
är den anförda skuldavräkningen ”frivillig” i den meningen att det är upp 
till borgenären att bestämma om han skall delta i konkursen och motta 
utdelning eller ej.

Slutligen förekommer det att konkursen beskrivs som en form av verksam-
hetsavveckling, närmare bestämt av konkursgäldenärens rörelse.389 Denna 

386 Se t ex Welamson/Mellqvist, Konkurs § 1.2 (10 uppl) s 18; NJA 1986 s 454 (”Vid 
utmätning är det inte fråga om en samlad avveckling av gäldenärens skulder under hän-
synstagande till samtliga rättsägares intressen”). Liknande uttalanden förekom (i äldre 
rätt), t ex hos Munch-Petersen, Skifteretten s 47. Rabenius, Om förmånsrätt i konkurs 
för lönefordran (SvJT 1937) s 771 gick ännu längre då han beskrev konkursen som ”en 
generaluppgörelse om gäldenärens skulder” med tillägget att det föreligger väsentliga 
undantag från denna princip. 
387 Se 11.4.1 nedan. 
388 Se 11.4 nedan.
389 Se t ex Hellners/Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion s 21, 23; Lennander, 
Gäldenärens kontraktsförhållanden s 323 (som anför att tanken med konkursinstitutet är 
att konkursgäldenärens verksamhet skall avvecklas, så fördelaktigt för borgenärerna som 
möjligt); Mellqvist, IT-Karnov § 7: 8 not 256; Prop 1995/96 s 55 (där det sägs att kon-
kursinstitutet är ”inriktat på att avveckla en verksamhet” och att konkursinstitutet bör 
renodlas mot sin egentliga uppgift, dvs att i ordnade former avveckla i grunden olönsam-
ma företag”); Tuula, Rekonstruktion (1 uppl) s 34 vid not 15 (som anför att konkursens 
syfte är att åvägabringa en ordning där gäldenärens samtliga tillgångar tas om hand av en 
förvaltare för att försäljas – ”detta för att verksamheten skall avvecklas”, jfr dock Karlsson 
Tuula, Rekonstruktion s 27, ”om verksamheten avvecklas”). I RP 26/2003 s 6 talas om 
ett nödvändigt juridiskt likvidationsförfarande för att kunna reda ut icke-livsdugliga före-
tags insolvenssituationer. Konkursen karakteriseras som ett likvidationsförfarande som 
innebär att gäldenärens förmögenhet skall realiseras och medlen fördelas mellan borge-
närerna. Verksamhetsavveckling intas dock inte i definitionen. Det sägs att likvidationen 
”i allmänhet [leder] till att gäldenärens ekonomiska verksamhet upphör”. – En föredöm-
lig beskrivning av avvecklingsobjektet görs i SOU 2005: 63 s 36 där konkursförvaltarens 
främsta uppgift sägs vara ”att avveckla konkursboet” så snart det lämpligen kan ske och 
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beskrivning, som fångar upp en ytterst oregelbunden effekt av konkurs-
institutet, är direkt farlig. Den enda verksamhet som alltid skall avvecklas 
i konkurs, och därför kan tjäna som underlag för en bestämning av kon-
kursens natur, är konkursboets avvecklingsverksamhet. Konkursboet skall 
ju inte kunna överleva konkursen! Men även den som sålunda anammar 
associationstanken bör undvika att karakterisera konkursen som en verk-
samhetsavveckling. I konkursboets (associationsrättsliga) likvidation är det 
associationsbindningarna, inte konkursboverksamheten, som avvecklas.390

Den konkursrättsliga regelmassan och kontexten har förändrats 
sedan KL 1921. En skillnad är att konkursboet har tillagts juridisk per-
sonlighet (låt vara att förändringens effekt på domstolarnas och rätts-
vetenskapens argumentation är blandad). En annan nämnvärd aspekt, 
som kan få menliga konsekvenser åtminstone på sikt, är att det kan an -
tydas en tendens att marginalisera skillnaderna mellan konkurs och före-
tagsrekonstruktion. En tredje skillnad, som i alla fall kan påverka kon-
kursens kontext, är internationaliseringen och allt vad EU har gjort eller 
kan komma att ta för sig på insolvensrättens område. Grundsynsfrågan 
består dock ändå – alldeles oavsett.

”på ett sådant sätt” att borgenärerna kan påräkna bästa möjliga ekonomiska utfall. Jfr 
även Millqvist, Sakrättens grunder (5 uppl) s 41 (”avveckla konkursboet”).
390 Annorlunda uttryckt betyder inte en associationsrättslig likvidation att likvidations-
gäldenärens rörelse skall avvecklas. Avvecklingsändamålet kan lika väl uppnås genom 
vidaredrift med siktet inställt på rörelseöverlåtelse. Jfr Lindskog, JF-ABL 13:11-6 (2 uppl 
s 322). Följaktligen är det missvisande att karakterisera likvidationen som ett förfarande 
som syftar till att avveckla ett bolags verksamhet, vilket tyvärr förekommer (se t ex NJA 
2005 s 417). Likvidationens effekt kan vara att likvidationsgäldenärens verksamhetsända-
mål påverkas av likvidationens avvecklingsfunktion. Likvidationsgäldenärens förmögen-
het skall sålunda förberedas för skifte (dvs omvandlas till pengar). Se närmare 8.2 nedan. 
Skiftet skall göras så snart som möjligt. I vidaredriftsfallet är det framför allt tidsaspekten 
som är problematisk. Tidspåbudet torde vara dispositivt till förmån för likvidationsgäl-
denären endast vid frivillig likvidation. Jfr Lindskog, a a s 322 not 21; 8.3.1 nedan not 
1086. 
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3 Olika grundsyner på konkursen

Syftet med detta kapitel är att kortfattat presentera processtanken/tvångs-
förvaltningstanken (3.1), skiftestanken (3.2), exekutionstanken (3.3) och 
associationstanken (3.4). Grundsynerna exemplifieras på fem slumpvist 
valda punkter (vilka kommer att behandlas utförligare längre fram i 
avhandlingen). Exemplen skall ge en fingervisning om hur grundsynerna 
skiljer sig från varandra. Exemplen gäller utdelningsanspråkets rättsliga 
karaktär, fordringsprövningen, äganderätten, rådighetsförlusten samt 
rätts  förhållandet mellan konkursborgenärerna inbördes och i relation till 
konkursboet. Läsaren måste vara uppmärksam på att det är grundnivån 
som avses när det t ex sägs att något följer av, eller ter sig naturligt under, 
en viss grundsyn på konkursen. Jag försöker dock återknyta till den inte 
alltid så rena diskursen.391

3.1 Processtanken/tvångsförvaltningstanken
3.1.1 Övergripande anmärkningar
Processtanken (i kombination med tvångsförvaltningstanken) präglade 
den urgamla svenskfinska konkurstraditionen när det antogs att kon-
kursen var, eller borde bli, ett tvångsmässigt förfarande i borgenärernas 
intresse.392 Som grundsyn betraktad har processtanken sitt ursprung i 
tyskromersk rätt.393 Grundsynen kännetecknas av att konkursgäldenärens 
passiva sätts i strålkastarljuset. Det är alltså inte konkursboets aktivsida 
– konkursbeslaget och konkurstillgångarnas förvaltning, realisation och 
fördelning – som rycker i förgrunden och bestämmer konkursens defini-
tion. Ett annat särdrag, som accentueras av den ackompanjerande tvångs-

391 Målet är givetvis att fånga upp de grundsyner som har förekommit och kan antas 
(objektivt) förekomma i diskursen. Grundnivån är ren. Detsamma gäller inte diskursen 
(vilket diffuserar framställningen). 
392 Se 2.4.1 ovan vid not 262. – En annan sak är att, på regelplanet, processtanken inte 
genomdrevs med fullständig konsekvens. 
393 Se 2.3.2 ovan vid not 286.
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förvaltningstanken, är att konkursen hamnar inom konkursgäldenärens 
personliga sfär och kan medföra vittgående personliga fri- och rättig-
hetsinskränkningar för konkursgäldenären (utöver den rådighetsförlust 
som framtvingas av konkursbeslaget). Fordringstäckningsändamålet till-
godoses inte – såsom under exekutionstanken – genom exekution mot 
konkursgäldenären, inte heller – såsom under skiftestanken – genom att 
konkursmassan tas i anspråk för skiftesförvaltning för konkursborgenä-
rernas räkning. Det är prövningen av de anspråk som görs gällande för 
utdelning i konkursen som har konkurscentral betydelse. Fordringstäck-
ningsändamålet skyddas blott indirekt – via undantagsregler på regelpla-
net eller genom att konkursgäldenären sätts under tvångsförvaltning i 
borgenärernas intresse och tvingas infria sina skulder under konkursen.

Processtanken i sig har svaga punkter. En är att processen inte kan 
förklara konkursgäldenärens rådighetsförlust och allt som har att göra 
med konkursmassans aktiva. Det följer inte av att konkursen är en pro-
cess mot konkursgäldenären att konkursgäldenären förlorar rådigheten 
över konkursangelägenheterna och att tillgångarna skall tvångsförvaltas i 
konkursborgenärernas intresse osv. Hålen måste därför tätas med någon 
annan teori, t ex tvångsförvaltningstanken.

I denna avhandling förutsätts processtanken vara parad med just tvångsför-
valtningstanken. Tvångsförvaltningstanken behandlas till och med ibland, 
när det motiveras av diskursen, som en självständig, av processtanken under-
stödd, grundsyn på konkursen. Processtanken har starkt stöd rättshistoriskt 
sett, vilket motiverar att processtanken behandlas som grundsynsparets 
dominanta moment. I den nutida diskursen skulle nog ingen uttryckligen 
åberopa processtanken. Det händer dock att diskursen objektivt förutsätter 
processtanken394 och, i synnerhet, tvångsförvaltningstanken.395

En annan svag punkt är rättsförhållandet mellan borgenärerna. Grund-
antagandet att det inte finns något rättsförhållande mellan borgenärerna 
reser problem dels när obefogade anspråk görs gällande mot konkurs-
gäldenären (de övrigas utdelning blir mindre eftersom konkursmassan 
är knapp), dels när det finns förmånsrätter i konkursen, som – i likhet 
med de sakrättsbaserade förmånsrätterna – inte kan skrivas tillbaka på 
rättsförhållandet mellan konkursgäldenären och den ifrågavarande bor-
genären. Förmånsrätten gäller ju relativt de övriga konkursborgenärerna! 
Skall processtanken räddas måste den därför uppfattas så att konkursen 
är en process inte bara mellan konkursborgenärerna och konkursgäldenären 
utan även mellan konkursborgenärerna inbördes.

394 Se NJA 2003 s 3.
395 Se 5.4.4 nedan angående konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga.
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Så torde processtanken ha uppfattas i den tyskromerska och svenskfinska 
urkonkursrätten, där konkursen utvecklades som ett vidlyftigt, av attrak-
tionsprincipen präglat, processförfarande.396 Alla anspråkspretendenter,  
såväl fordrings- som förmånsrätts- och sakrättspretendenterna, skulle an -
mäla sina anspråk vid äventyr av preklusion.397 I konkursrättegången, som 
sålunda innehöll flera mål, var borgenärerna och konkursgäldenären var-
andras motparter i frågan om avträdesförmån och fordringarnas faststäl-
lelse. Förmånsrättsfrågan (delvis även fordringsfrågan) å andra sidan slets 
mellan borgenärerna.398 Samtliga rättsförhållanden skulle domstolsprö-
vas och avgöras genom samlad dom (med ställningstagande inte bara till 
konkursgäldenärens personliga ansvar utan även till anspråkens inbördes 
prioritet).399 Konkursen blev tungrodd.400 Hanteringen blev inte lättare av 
att konkursprocessen skulle försiggå i anknytning till en fullständig utred-
ning av gäldenärens hela ekonomiska sfär401 och av att konkursen betrakta-
des som en helt vanlig (dvs inte ens summarisk) civilprocess på vilken den 
allmänna processrättens regler ägde tillämpning.402 Den ordinära processen 
var skriftlig och stel.403 Först när alla mål hade prövats i sak och den samlade 
domen fallit kunde utdelning ske (på grundval av domen). Tidsutdräkten 
skadade krediten.404

396 Jfr härtill Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921 ff.
397 Se 2.4.1 ovan vid not 269 om den grundsynsberoende sakens identitet. Enligt modernt 
tankesätt borde preklusionen vara inskränkt till deltaganderätten i konkursen och alltså 
inte omfatta den personliga fordringen. Jfr 13.2.1 nedan vid not 1905. En fordringsför-
lust på personlig nivå synes ha betydligt närmare samband med skuldsaneringstanken 
och, beroende på hur den uppfattas, skiftestanken. I 12: 6 RB 1734 föreskrevs emellertid: 
”Blifwer något å förelagd tid ute, i then sak, som genom offenteligit anslag å Rättens dör 
instemd är; hafwe sedan ingen talan ther i, ewad thet är kärande eller swarande.” Regel-
nivån gjorde att preklusionseffekten blev en hörnpelare (även) för, om inte processtanken, 
konkursrätten under den tid då processtanken härskade. Jfr Agge, Konkursförfarandets 
utveckling s 932. 
398 Se Agge, Konkursförfarandets utveckling s 924 med hänvisning till processtrukturen 
i 16 kap HB 1734 och (särskilt) 9 § KL 1773. – Avträdesförmånsfrågan, som presumera-
des bestridas av samtliga borgenärer, kallades cessionsfrågan (skuldsaneringstankens infly-
tande är uppenbart) medan tvister mellan borgenärerna kallades concursmålet eftersom 
tvistefrågan gällde borgenärernas inbördes konkurrens. Jfr 3 § KL 1770; 14 § 1 mom KL 
1773; Schrevlius, Civilprocess s 528.
399 Dom skulle ges över allt som hörde till konkursprocessen i stort, t ex gäldenärens 
avträdesförmån (i den mån sådan alltjämt förekom) och konkursgäldenärens ansvar för 
förbrytelse i samband med konkursen. Se redogörelsen hos Schrevelius, Civilprocess 
s 528 f; jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 924. 
400 Se 2.4.2 ovan.
401 Se 2.4.2 ovan vid not 283.
402 Beträffande systemsättningen, se 3.1.2 nedan not 405. Redan på 1700-talet betrakta-
des konkursen som en vanlig civilprocess. Se 2.2.1 ovan vid not 217.
403 Skriftväxlingen var omfattande (supplik, exception, replik och duplik). 
404 Se 2.4.2 ovan not 286. 
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3.1.2 Definition
Enligt processtanken är konkursen en vanlig process mellan konkurs-
gäldenärens borgenärer och konkursgäldenären personligen, men också 
– i prioritetsfrågorna – en process mellan borgenärerna inbördes. Hela 
konkursen blir en enda stor rättegång (bestående av en massa olika mål) 
på vilken den allmänna civilprocessens grundsatser äger tillämpning.405 
I fordringsmålen – borgenärernas personliga fordringsrätter mot kon-
kursgäldenären – skall fordringsrätterna dels fastställas eller underkännas 
med verkan i och utom konkursen, dels – i mån av godkännande – ges 
rätt till täckning ur konkursmassan med förtur framför senare tillkomna 
borgenärer.406

Typiskt för processtanken är att konkursprocessen handläggs av konkurs-
domstolen (inte av exekutiv myndighet),407 att konkursdomstolen utfärdar 
offentlig stämning mot gäldenärens samtliga borgenärer att väcka talan mot 
konkursgäldenären i enlighet med lagens föreskrifter408 samt att konkursen 
i sin helhet avslutas medelst samlad dom.409

Tydligt är att en konkurssyn enligt ovan lämnar många aspekter av kon-
kursförfarandet obelysta, t ex rådighetsförlusten. Därför måste process-

405 Jfr 2.3.2 ovan not 244. I den äldre svenskfinska konkursrätten, som utvecklades ur 
processtanken, antogs sålunda att konkursen i sin helhet var ett tvistemål som föll under 
den allmänna processrättens grundsatser och principer (i avsaknad av särskild undantags-
regel). Jfr t ex 21 § 3 mom KL 1773; Bergström, Gäldbundna personer s 18 f; Nehrman, 
Inledning til then swenska processum civilem s 16 f; ävensom Agge, Konkursförfarandets 
utveckling s 923 f; Hassler, Svensk exekutionsrätt s 23 f; Montan, Konkursdomens rätts-
kraft s 315. 
406 Man kan dra liknelser till det processuella institutet betalningsfastställelse i viss egen-
dom, som, trots att det rör sig om fastställelse, kan uppfattas som en fullgörelsetalan, 
t ex med avseende på möjligheten att utverka kvarstad. Jfr NJA 1988 s 541; Gregow, 
Utsökningsrätt (3 uppl) s 188. Beträffande betalningsfastställelse, se 5.2.4.1 nedan vid 
not 632 f.
407 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921 ff, 934 f; Olivecrona, Konkursrätt 
(10 uppl) s 6. 
408 Partsställningen i bevakningsprocessen har varit mycket omdiskuterad under årens 
lopp vilket sammanhänger med att olika grundsyner har utövat inflytande. Se 3.2.3.2 
nedan not 455. 
409 Se 2.6.1 ovan. I KL 1818 och KL 1830 infördes en lättnad för domstolen i det 
att fordringsanspråken behövde prövas endast i mån av anmärkning. Ända fram till 
124 § KL 1862 bestod kravet att hela konkursen skulle avslutas genom dom. Därefter 
behövde dom ges endast över de fordringar som faktiskt prövats i konkursen. Jfr Montan, 
Konkursdomens rättskraft s 316 med flera hänvisningar. Att processtankens inflytande så 
småningom avklingade återspeglar sig i förarbetena till KL 1921, där endast jävsproces-
sen betraktades som en verklig process. Se Förslag 1911 s 353, 355. 
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tanken kompletteras med någon annan modell som fångar upp det som 
processtanken inte förmår att belysa.410

Vad som är ”konkursen” och vad som är det efterföljande eller komplette-
rande momentet beror på hur konkursen definieras – om konkursbegreppet 
refererar till processen eller till allt som omfattas av ”förfarandet” i stort. 
I den äldre svenskfinska rätten, som byggde på processtanken, insnävades 
konkursbegreppet till att gälla fastställelseprocesse(r)n(a). De ”exekutiva” 
elementen (tillgångsrealisationen, utdelningen etc) hänförde sig till tiden 
efter konkursdomens fall och konkursens avslutande.411 Kort sagt: Allt som 
hade att göra med förvaltningen, realisationen och fördelningen av konkurs-
boets aktivsida ansågs definitionsmässigt ligga utanför konkursen.

Ett alternativ är att betrakta konkursborgenärernas rätt till konkurs-
massan som en tvingande processäkerhet till förmån konkursborgenärer-
na.412 Detta alternativ är dock svårförenligt med processtankens grund-
antagande att konkursen inte ger konkursborgenärerna någon sakrätt till 
konkursmassan.413

Skall det senare grundantagandet upprätthållas måste sidostödet sökas 
i att konkursgäldenären förlorar sin rättshandlingsförmåga i och med kon-
kursutbrottet och sätts under tvångsförvaltning i konkursborgenärernas 
intresse (tvångsförvaltningstanken). Även denna följdkonstruktion har sina 
brister – som fasadlegitimationer i gemen. Framför allt är den ägnad att 
underlätta fri- och rättighetsinskränkningar för konkursgäldenären per-
sonligen – utöver dem som krävs för att spegla att äganderätten till kon-
kursmassan reellt sett övergår till konkursboet och att konkursgäldenären 
inte kan ha kompetens att ”upplåta” utdelningsrätt till borgenärer  under 
(och givetvis inte heller före) konkursen. Tvångsförvaltningen framstår 

410 Processtanken kan inte kombineras med grundantagandet att konkursen också är 
en regelrätt exekution i konkursgäldenärens förmögenhet. Exekutionstanken konsumerar 
processtanken. Man måste alltså välja mellan att betrakta (i) processen/fordringsfaststäl-
lelsen som det primära och ”exekutionen”/processäkerhetens ianspråktagande som ett 
sidoordnat moment och (ii) exekutionen som det primära och processen/fordringsfast-
ställelsen som ett inlemmat moment. 
411 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 922; Broomé, Studier i konkursrätt s 87; 
Granfelt, Konkursförvaltaren s 36; densamme, Grunddragen s 5; Grotenfelt, Kommen-
tar s 189; Halila, Konkursrätten s 1 ff; Wrede, Konkursrätt s 1 ff. – En bidragande orsak 
kan ha varit att – under utvecklingens lopp – domstolarna hade börjat befrias från exeku-
tiva åtgärder, som i stället skulle handhas av speciella exekutiva förvaltningsmyndigheter. 
Se härom Agge, a a s 923, 935.
412 Konkursbeslaget blir då närmast att uppfatta som en processuell säkerhetsåtgärd, som 
ett slags kvarstad som syftar till att trygga verkställigheten av den kommande konkurs-
domen (vilken äger rum under den efterföljande ”exekutionen”). Endast processens (vin-
nande) parter har rätt till del ur denna säkerhet.
413 Se därom 3.1.3.3 nedan.
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närmast som ett straff för konkursgäldenären (så att betalnings oförmåga 
är om inte ett brott i sig så i alla fall ett brottsliknande tillstånd som utlö-
ser rättsordningens ogillande).414

I den äldre svenskfinska konkursrätten sammankopplades process-
tanken med tvångsförvaltningstanken (vilket är föga förvånande då det 
tvångsmässiga och borgenärsorienterade konkursförfarandet inte upp-
kom över en natt utan växte fram genom gradvisa förändringar av ett 
exekutionssystem baserat på personalexekution och institutet frivilligt 
egendomsavträde).415 I avhandlingen förutsätts, som nämnts, process-
tanken vara sammankopplad med tvångsförvaltningstanken om inte 
annat anges.

3.1.3 Innebörd på några centrala punkter

3.1.3.1 Utdelningsanspråket
När konkursen systemsätts i enlighet med processtanken är utdelnings-
anspråket inget mer eller annat än den fordringsrätt hos konkursgäldenä-
ren som borgenären för talan om mot konkursgäldenären i konkursen, 
dvs konkursfordringen. Själva utdelningen blir att betrakta så att konkurs-
förvaltaren, som är konkursgäldenärens legale ställföreträdare, uppfyller 
konkursgäldenärens personliga skuld för konkursgäldenären. Får utdel-
ning ske i penningar (även om fordringen avser en naturaprestation) 
beror det på att konkursen, enligt särskild undantagsregel, förändrar 
fordringens innehåll och modaliteter416 till konkursgäldenärens fördel. 
Grundsatsen bör vara att utdelning skall och får ske in natura (efter ford-
ringens eget innehåll).

3.1.3.2 Fordringsfastställelsen
Processtanken utgår från grundantagandet att det är borgenärens ford-
ringsrätt mot konkursgäldenären som dels fastställs relativt konkursgäl-
denären och de konkurrerande borgenärerna, dels bringas till fullgörelse 
i förfarandet.417 Synen på vad som fastställs i bevakningsförfarandet är 

414 Jfr 1.3.4.2 ovan. Övergången mellan strafftanken och processtanken är alltså – via 
tvångsförvaltningstanken – glidande. 
415 Se 2.2.1; 2.4 ovan. Jfr även Agge, Konkursförfarandets utveckling s 921 där det anförs 
att avträdesförmånsfrågan, som dominerade i konkursrättens tidigare skeden, ”efter hand” 
miste sin betydelse till förmån för konkursprocessens gestaltning. 
416 Dvs uppfyllelseobjekt, frigörelsetid, uppfyllelseplats etc.
417 Jfr Wrede, Konkursrätt s 56, som förklarar sig vara övertygad om att borgenärerna 
inte förvärvar någon ny rättighet mot gäldenären genom konkursen. Det rör sig om en 
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grundsynsberoende och påverkar, utöver talerätten i bevakningsförfaran-
det, bl a rättskraften.418

Broomés argumentering är belysande: ”Hvad de bevakande borgenärer-
ne således fullfölja i konkursen, är sin fordringsrätt mot gäldenären; den 
pröfvas  i konkursen, och, om den blifver faststäld, realiseras den genom 
utdelning ur konkursboet, så långt detta räcker. För så vidt den bevakande 
borgenären emellertid blott sökte ett afgörande af sin fordrans existens, så 
hade ej öfrige borgenärer någon rätt att bestrida denna fordran. Men ett 
bevakande i konkurs är ett anhängiggörande af fordringsanspråket ej blott 
i och för afgörande af dess existens, utan för ett afgörande i och för dess 
exigibilitet i konkursen, i och för dess rätt till utdelning ur gäldenärens 
förmögenhet [– – –].”419

Exakt hur konkursfordringen prövas och fastställs i konkursen beror 
på om konkursprocessens tyngdpunkt antas vara fastställelse eller full-
görelse. I det förra fallet skall konkursdomen innehålla ett utlåtande om 
konkursgäldenärens personliga ansvar (såväl i som utom konkursen).420 

i varje fordringsrätt liggande rätt till fullgörelse. Det förhållandet att gottgörelsen skall 
erhållas gemensamt och med andras uteslutande beror endast på att det finns flera borge-
närer, vilkas intressen kunna kollidera med varandra, och att gäldenärens förmögenhet är 
otillräcklig för tillgodoseende av samtliga skulder. Jfr även Granfelt, Konkursförvaltaren 
s 34 f (konkursens syfte är att möjliggöra uppfyllande av borgenärernas fordringar så långt 
ske kan; bevakningen är ett yrkande mot gäldenären, ej ett anspråk mot konkursmassan); 
densamme, Grunddragen s 36 (ett rättsskyddsbehov som härflyter ur fordringsansprå-
ken); Grotenfelt, Kommentar s 100.
418 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 358 som anför att rättskraftens kärnfråga 
är ”hvad som utgör det tvisteföremål, som pröfvas genom konkursdomen, och huruvida 
det, som kunde blifva föremål för en senare tvist emellan borgenären och gäldenären 
rörande en i konkurs bevakad fordran, är något annat än eller är identiskt med det, som 
pröfvats i sjelfva konkurstvisten” (min kurs). – För ett annat exempel, se 2.4.1 vid not 
270; 13.2.1 nedan not 1905 rörande tolkningen av uttrycket att den som försummar att 
bevaka i tid förlorar sin talan i ”saken”. – Inflikas kan även att synsättet har en parallell 
i fråga om konkursjurisdiktion. Enligt den tyskromerska processtanken/tvångsförvalt-
ningstanken bör universalitetsprincipen vara utgångspunkt medan tillgångsfokuserade 
grundsyner pekar mot territorialitetsprincipen. Tvångsförvaltningen och konkursens vis 
attractiva medförde att det föll sig naturligt att konkurs skulle handläggas av domstol, 
att konkursen hörde till gäldenärens forum domicilii samt att det inte kunde pågå flera 
konkurser mot gäldenären samtidigt. Hade gäldenären flera hemvist eller tillgångar inom 
flera jurisdiktioner medförde således konkursens natur att endast en konkurs vid en enda 
domstol kunde äga rum. Denna sida av konkursens vis attractiva, som gällde konkursen 
i stort, brukade fångas upp med ordspråket Concursus est judicium universale. Se Schreve-
lius, Civilprocess s 505. 
419 Broomé, Studier i konkursrätt s 97 f.
420 Sådant utlåtande skulle avges enligt Se 92 § KL 1830; 2: 94 FiKL 1868. Jfr Groten-
felt, Kommentar s 185 f; Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 42; Schrevelius, Civilpro-
cess s 529; Wrede, Konkursrätt s 143, 176. Enligt FiKL (13:14) avgöras endast ”vilka 
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I det senare förefaller det bli rättskraften som medför att fordringsrätten 
fastställs med verkan utom konkursen.421 Å andra sidan bör konkurs-
domen duga som exekutionstitel utom konkursen, kanske även avseende 
tillgångar som inte omfattas av konkursbeslaget.422

Wredes uttalande är typiskt: ”Om någon sakegere … genom anmärkning 
emot en fordran har påkallat domstols pröfning af denna fordran, är det 
gifvet, att domstolen är skyldig att pröfva fordrans existens, huruvida den är 
lagligt riktig, och om det nu är riktigt, att konkursförfarandet är en värklig 
process och konkursdomen en värklig dom, måste denna pröfning äfven 
gälla utom konkursen.” 423

I bägge fallen uppstår en kritisk processkollision om det inleds eller pågår 
en särskild rättegång om (i rättskraftshänseende) samma sak vid sidan av 
konkursen. Hur processkollisionen är att hantera beror på vilket infly-
tande som överlämnats åt tvångsförvaltningstanken. Särskilt om konkur-
sen tillika antas vara en tvångsförvaltning av konkursgäldenären är det 
närliggande att ge konkursen en ”attraherande kraft” i den meningen 
att alla kolliderande rättegångar av eller mot gäldenären skall hänvisas 
till konkursdomstolen. Så gjordes i den äldre svenskfinska konkursrätten 
(konkursens vis attractiva).424

borgenärer som har rätt att få utdelning för sina fordringar i konkursen”. Se RP 26/2003 
s 138 vsp.
421 På processtankens tid saknade bevakningsprövningen rättskraft utom konkursen 
endast i den mån en fordringsrätt underkänts på grund av borgenärsintern regel, t ex 
tidsrekvisitet. Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 367; Palmgren, Konkursdomens 
rättsverkningar s 393 vid not 1.
422 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 331. I svensk rätt ansågs exekutionsverkan 
saknas. Så Broomé, Studier i konkursrätt s 94 vid not 1. 
423 Se Wrede, Anteckningar s 178, För liknande uttalanden, se Broomé, Studier i kon-
kursrätt s 100 vid not 3; Granfelt, Grunddragen av Finlands konkursrätt s 29; Grotenfelt, 
Kommentar s 186 f. Jfr även Grotenfelt, a a s 89 där konkursgäldenärens anmärkningsrätt 
i fordringsfrågan förklaras så att han har ett omedelbart intresse av att kunna förebygga 
att foglösa anspråk, vilkas riktighet borgenärerna ej veta att ifrågasätta, skola utdömas och 
vinna rättskraft mot honom.
424 Så t ex Abrahamsson, Anmärkningar s 571; Bergström, Gäldbundna personer (1771) 
s 25. Schrevelius, Civilprocess s 506 var kritisk mot attraktionsprincipen i denna del. Jfr 
Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 7, 9, 15; Olivecrona, Konkursrätt (10 uppl) 
s 6. Broomés beskrivning (Studier i konkursrätt s 86 f ) är belysande: ”Liksom konkursens 
utbrott hindrar vidtagandet af exekutiva åtgärder i konkursboets ”activa” i och för utsö-
kande af gäld, för att i stället tillåta hvarje fordringsegare att deltaga i konkursen samt att, 
för så vidt hans fordran varder fastställd, utfå den på fordran sig belöpande utdelningen, 
så gäller ock samma vis attractiva inom den del af konkursförfarandet, som åsyftar pröv-
ning och fastställelse af de anspråk, som skola beaktas vid tillgångarnes utdelning, att 
de måste anmälas och afgöras i konkursen. Om ett fordringsanspråk efter konkursens 
början rigtas mot gäldenären, så måste det anhängiggöras och afgöras i den processform, 
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3.1.3.3 Äganderätten
Processtanken/tvångsförvaltningstanken kännetecknas av att konkurs-
borgenärerna inte har någon sakrätt – vare sig äganderätt, panträtt eller 
annat – till konkursmassan.425 Deras skydd ligger i att konkursgäldenä-
ren sätts under tvångsförvaltning i konkursborgenärernas intresse. Sak-
rättsligt blir denna bindning svag.426

3.1.3.4 Rådighetsförlusten
Processtanken/tvångsförvaltningstanken ger grundantagandet att kon-
kursgäldenärens rådighetsförlust är en omskrivning av att konkursgäl-
denärens rättshandlingsförmåga inskränks under konkursen. Konkurs-
gäldenären sätts under tvångsförvaltning i konkursborgenärernas intres-
se.427 I det sagda ligger att processtanken är förenad med grundsatsen att 
konkursförvaltaren (i praktiken), oavsett om det öppet erkänns eller ej, är 
konkursgäldenärens legale ställföreträdare,428 inte borgenärernas privata 
representant.429 Grundantagandet påverkar (grundsatsvis) konkursför-
valtarens kompetens att fatta beslut för och företräda konkursgäldenä-
ren i olika frågor, men också relationen mellan konkursförvaltaren och 
konkurs borgenärerna.

Ett konkret exempel är talerätten i bevakningsförfarandet.430 Enligt process-
tankens grundantaganden är det konkursgäldenären, inte borgenärskol-
lektivet, som sakäger bevakningsfrågan (i vad den avser borgenärens ford-
ringsrätt mot konkursgäldenären personligen). Det betyder dock inte att 
talan kan utföras av konkursgäldenären. Processtankens grundantagande att 
konkursgäldenären saknar rättshandlingsförmåga bör innebära att konkurs-
gäldenärens talan som utgångspunkt måste utföras av konkursförvaltaren. 
Anses det (på regelplanet) vara för hårt att frånkänna konkursgäldenären 

som konkurslagen föreskrifver, liksom det sedan godtgöres genom den exekution, som 
konkursförfarandet på samma gång innebär.” Beträffande konkursens vis attractiva i den 
dansknorska rätten, se 2.5 ovan not 296. 
425 Se 3.1.3.2 ovan not 417; 3.1.3.5 nedan not 435.
426 Se 3.1.3.4 nedan not 427.
427 Beträffande infallsvinkelns sakavtalsrättsliga betydelse, se Ussing i 5.4.4.2 nedan not 
799.
428 Se t ex Granfelt, Konkursförvaltaren s 148 ff; Schrevelius, Civilprocess s 500 f; även-
som, på 1900-talet, Gemmel, Spörsmål s 32. Jfr 7.2.1 nedan vid not 911, 917; 12.8.1.1 
nedan not 1804, 1813.
429 Jfr Granfelt, Konkursförvaltaren s 175 vid not 3 med flera hänvisningar.
430 I den tyskromerska rätten utfördes bevakningsprocessen egentligen mellan å ena sidan 
borgenären och å andra sidan konkursförvaltaren (contradictor), som var konkursgälde-
närens representant. Borgenärerna hade blott interventionsrätt i förfarandet. Se Broomé, 
Studier i konkursrätt s 98.
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personlig talerätt i saken (det är ju konkursgäldenärens ansvar utom (och 
i) konkursen som bestäms!) får samma grundantagande antas leda till att 
konkursgäldenärens personliga talerätt utesluter en talerätt för konkursför-
valtaren. Sålunda hävdades länge431 att konkursgäldenärens anmärknings-
rätt i bevakningsförfarandet uteslöt en anmärkningsrätt för konkursförval-
taren.432 Dubbelrepresentation skulle ju uppstå om den tvångsförvaltade 
och förvaltaren kunde föra talan i samma sak.433

En annan konsekvens av processtanken är att det faller sig naturligt att 
lägga argumentationsbördan på den som hävdar att konkursgäldenären 
och konkursförvaltaren/konkursboet kan ingå civilrättsligt bindande 
avtal med varandra.434 Konkursgäldenären och konkursboet blir ju en 
entitet i vilken det, rättsligt sett, inte kan eller får förekomma motstridiga 
rättslägen i och för konkursen.

3.1.3.5 Rättsförhållandet mellan borgenärerna inbördes
Under processtanken/tvångsförvaltningstanken finns det inget (natur-
ligt) förmögenhetsrättsligt förhållande mellan konkursborgenärerna och 
konkursboet. Utdelningsanspråket innebär ju inget mer än en proces-
suell relation avseende konkursfordringen mellan bevakande borge-
när och konkursgäldenären.435 Konkursboet blir närmast en synonym 

431 Först i och med KL 1862, och den franskromerska rättens inflytande, tillerkändes 
konkursförvaltaren anmärkningsrätt och jävstalerätt i konkursen. Se 71 § KL 1862. 
Konkursförvaltaren fick rätt att fullfölja jävsmål till högre rätt först i KL 1921. Se 
113 § KL 1921; Förslag 1911 s 350. 
432 Under KL 1830 var rättspraxis vacklande i fråga om konkursförvaltarens anmärk-
ningsrätt. Klart var i alla fall att fullföljdsrätt saknades. Jfr Förslag 1859 s 78; Förslag 
1911 s 350; Günther, Om det nyaste förslaget till konkurslag s 85 f; Westring, Konkurs-
lagen s 126. Konkursförvaltaren fick inte fullfölja jävstalan vare sig i egenskap av kon-
kursförvaltare eller med borgenärssammanträdets bemyndigande. Fullföljdsrätt förutsatte 
att konkursförvaltaren talade för egen räkning (dvs i egenskap av konkursborgenär) eller 
hade någon enskild taleberättigads dispositiva bemyndigande. Se NJA 1871 s 672; NJA 
1878 s 154; NJA 1879 s 25; NJA 1880 s 268; NJA 1884 s 383; NJA 1886 s 6; NJA 1887 
s 280; NJA 1888 s 42; NJA 1888 s 117; NJA 1895 s 67; NJA 1910 s 340.
433 Jfr Granfelt, Konkursförvaltaren s 165 f, 172, 186 f; 8.3.2 nedan not 1095. Däremot 
ansågs konkursgäldenären sakna såväl anmärkningsrätt som fullföljdsrätt i förmånsrätts-
frågor eftersom prioritetsordningen mellan borgenärerna inte inverkade på gäldenärens 
betalningsskyldighet vare sig i eller utom konkursen. Jfr NJA 1888 s 117; NJA 1889 
s 134; NJA 1894 not A 328; NJA 1909 s 264; Grotenfelt, Kommentar s 89 med hänvis-
ningar; Westring, Konkurslagen s 126. 
434 Jfr NJA 2004 s 777.
435 Borgenärernas anspråk mot konkursmassan är blott en samling av individuella 
anspråk på fullgörelse från konkursgäldenären personligen. Se Granfelt, Konkursför-
valtaren, s 34 ff; densamme, Grunddragen s 36; Grotenfelt, Kommentar s 100; Wrede, 
Konkursrätt s 55 f. 
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till konkursgäldenären under tvångsförvaltning (i borgenärernas in -
tresse).436

Rättsförhållandet mellan borgenärerna stannar vid en tillfällig och 
högst ordinär processuell gemenskap (dels i avträdesförmånsfrågan, dels 
på anmärkarsidan i fastställelsefrågorna).437 Wredes kommentar är be -
lysande:

”Också beträffande denna fråga hafva i teorin många olika åsikter gjort sig 
gällande. Man har betraktat konkursborgenärerna såsom en gemenskap i 
privaträttslig mening, antingen efter analogin af det romerska communio 
såsom en gemenskap med obestämda andelar eller också efter analogin af 
det romerska societas såsom ett bolag eller en juridisk person. Dessa upp-
fattningar äro enligt min tanke alldeles oriktiga och vilseledande. Det är 
väl sant, att en gemenskap mellan borgenärerna i konkursen eger rum, 
men denna gemenskap är ingalunda af privaträttslig, utan helt och hållet 
af offentligrättslig eller processrättslig natur. Borgenärerna i konkursen stå i 
samma förhållande till hvarandra som flere medparter i en rättegång. [– – –] 
I konkurs äro borgenärerna medparter på kärandesidan, enär det är de, som 
söka ut sina fordringar.”438

En följd av att det inte finns något civilrättsligt rättsförhållande mellan 
borgenärerna inbördes och i relation till konkursboet är att det inte heller 
finns något utrymme för en likhetsprincip (av associationsrättsligt snitt) 
till förmån för borgenärerna (relativt konkursgäldenären/konkursförval-
taren). Den enda ”naturliga” likhetsprincipen är den allmänna likhets-
principen, som anger vilken rättvisestandard borgenärerna (och envar!) 
har rätt att kräva i relation till rättsapparaten i stort, dvs det allmänna.439 
Annorlunda uttryckt betyder processtanken dels att borgenärerna får 
olikabehandlas om det inte finns en undantagsregel som klargör annat, 
dels att det, om ett olikabehandlingsförbud på regelplanet finns, krävs 

436 Självfallet påstod ingen processtankerättare att konkursboet var en juridisk person 
med borgenärerna som associationsrättsliga medlemmar. Se t ex Granfelt, Konkursförval-
taren s 16 ff, 41 f, 45; Wrede, Konkursrätt s 40, 101.
437 Se Granfelt, Konkursförvaltaren s 46, 50; densamme, Grunddragen s 36; Grotenfelt, 
Kommentar s 100 f; Wrede, Konkursrätt s 100 ff; 131. Notera sålunda att i NJA 1913 
s 191, som avgjordes under KL 1862, minoriteten frånkände skiljedomen rättsverkan 
endast till förmån för de anmärkande borgenärerna. Se 12.5.1 nedan. Att det föreligger 
blott en tillfällig ordinär gemenskap mellan borgenärerna betyder att de endast behöver 
interventionsrätt i varandras mål som skydd mot negativa reflexverkningar.
438 Se Wrede, Konkursrätt s 100 f.
439 Visst kan ett allmänt krav på likabehandling ställas även på privata subjekt. Rätts-
stridighetsutrymmet och påföljdsförutsättningarna (legalt förbud, utomobligatoriskt 
skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada) innebär dock klara begränsningar. Förut-
sättningarna för att nå framgång med ett rättskrav grundat på olikabehandling torde vara 
något större om konkursförvaltaren betraktas som en offentlig funktionär. 
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stöd i särskild undantagsregel för att förbudet skall sanktioneras som om 
det vore associationsrättsligt till sitt slag, dvs kunna utlösa påföljder som 
overksamhet (p g a kompetensöverskridande) och inomobligatoriskt/
associationsrättsligt skadeståndsansvar för konkursförvaltaren. Ett olika-
behandlingsförbud på regelplanet bör som utgångspunkt vara påföljds-
löst om det inte utformas som ett ogiltighetssanktionerat legalt förbud 
eller kan föranleda skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada enligt 
allmänna (utomobligatoriska) regler.

3.2 Skiftestanken
3.2.1 Övergripande anmärkningar
När det talas om franskromerskt inflytande är det inte alltid klart om 
det är exekutionstanken eller skiftestanken som åsyftas. Oklarheten har 
kanske ingen större betydelse om det är kontrasten till den tyskromerska 
processtanken som skall framhävas. I sådana fall står de angivna grund-
synerna åtminstone på samma rad i det hänseendet att de placerar kon-
kursmassan, inte passivsidan, i fokus. Samtidigt har skiftestanken en för-
bindelse med processtanken som exekutionstanken saknar, nämligen via 
tvångsförvaltningstanken.440 Tvångsförvaltningstanken förkortar avstån-
det mellan den svenskfinska processtanken och skiftestanken (även om 
de tvångsförvaltningar som de angivna grundsynerna ger upphov till skil-
jer sig åt).441 Skiftestankens inverkan på den svenskfinska konkursrättens 
utveckling är inte helt lätt att avgöra. Så mycket torde i alla fall vara klart 
att grundsynen har haft än större betydelse i den dansknorska rätten.442

Skiftestanken skall inte uppfattas så att konkursgäldenären sätts under 
tvångsförvaltning. Det är konkursmassan som blir föremål för tvångsför-
valtning (för anspråkshavarnas räkning).

Invändas kan att också en sådan (sakbegränsad) tvångsförvaltning blir en 
personlig tvångsförvaltning eftersom konkursgäldenären kommer under 
tvångsförvaltning i egenskap av konkursmassans ägare. Beaktas måste emel-
lertid att konkursmassan inte bara skall förvaltas i borgenärernas intresse. 
Den skall förvaltas för konkursborgenärernas räkning – i enlighet med en 
sakrättsligt skyddsbar ändamålsbestämmelse. Vad borgenärernas skydds-

440 Hämtas det behövliga sidostödet i stället i processäkerhetstanken är det relationen 
mellan processtanken och exekutionstanken som förtätas.
441 Uttryck på regelplanet som drar tankarna i riktning mot tvångsförvaltning (t ex 
”inskränkt rättshandlingsförmåga”) kan följaktligen vara svårplacerade. 
442 Se 2.5 ovan.
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intressen anbelangar betyder detta att skiftestanken hamnar mittemellan 
den (på grundnivå) strikt obligatoriska processtanken och den (på grund-
nivå) sakrättsligt fullgångna exekutionstanken.

Fokuseringen på konkursmassan (i stället för konkursgäldenären person-
ligen) bör omvänt betyda en viss minskning av risken för att konkursen 
föranleder onödiga fri- och rättighetsinskränkningar för konkursgälde-
nären. Skillnaden mellan skiftestanken och tvångsförvaltningstanken 
är dock lätt att förbise. Dessutom kan de skiftesrättsliga grundsatserna 
betyda personlig tvångsförvaltning, nämligen i den mån de är avpassade 
för situationen att gäldenären har dött eller rymt.443

En alternativ grundsyn, som också den kan uppfattas som en skiftestanke, 
är att (med inspiration från anglosaxisk rätt)444 systemsätta konkursen i den 
associationsrättsliga likvidations- och skiftesrätten – som en associations-
rättslig likvidation av konkursgäldenären (likvidationstanken).445 En sådan 
systemsättning innefattar dock ännu större problem (än den ovan angivna), 
inte minst med tanke på att även fysiska personer har konkurssubjektivitet 
i svensk rätt och det säger sig självt att konkursens uppgift inte kan vara att 
avliva fysiska konkursgäldenärer. Att de associationsrättsliga reglerna kan 
ge vid handen att konkursgäldenären, om denne är en association, skall 
anses upplöst eller måste försättas i likvidation är ingen hållbar grund för 
att på grundnivå göra skillnad på personliga konkurser och företagskonkur-
ser. Förutom att det alltid föreligger ett glapp mellan grundsyn och regel, 

443 Jfr 2.2.2; 2.5 ovan. De skiftesrättsliga grundsatserna är då avpassade för situationen 
att det inte finns någon likvidationsgäldenär som kan ha berättigade invändningar mot 
att förvaltningen även omfattar hans personliga intressen. 
444 Skiftestanken har gott stöd i den engelska företagskonkursrätten (liquidation), där 
konkursen faktiskt är en konkursgäldenärslikvidation. Se 2.3.3 ovan. Visst kan den 
 engelska rätten ha bidragit till att plantera alla likvidationsliknelser som förekommit i den 
nordiska diskussionen. Se 2.6.4 ovan. Att hela grundsynen skulle ha importerats är dock 
svårt att föreställa sig. Av förarbetena till KL 1862 framgår att den engelska rätten inver-
kat på ackordsreglernas utformning (Förslag 1859 s 69). I övrigt talas endast om de kon-
tinentala rättsordningarna. Däremot ingick engelsk rätt i det komparativa underlaget till 
Förslag 1911 (med osäker efterverkan). I Ot prp nr 7 (1859-60) s 16 sägs att NKL 1863 
i stor utsträckning bygger på den franska, holländska, spanska, tyska och engelska kon-
kurslagstiftningen. Jfr Huser, Gjeldsforhandling og konkurs I s 59. Inflytandet torde dock 
(även i norsk rätt) ha varit ganska koncentrerat till ackordsreglerna och inspirerat till en 
strävan att söka avvärja konkurs med hjälp av föregående ackordsförhandling. 
445 Likvidation är (och har varit) rättsordningens verktyg för att – brutalt uttryckt – av liva 
(likvidera) juridiska personer. Noga taget är det inte den juridiska personen som avlivas 
utan de associationsrättsliga rättsförhållanden som följer av, eller bygger upp, förhan-
denvaron av en associationsliknande gemenskap. Även enkla bolag (vilka saknar juridisk 
personlighet) kan därför likvideras. – Skiftestanken skall inte förväxlas med associations-
tanken. Även associationstanken har att göra med associationsrättslig likvidation men då 
av konkursboet såsom associationsliknande gemenskap. Vad som skiftas ut är konkurs-
boets förmögenhet (som omfattas av associationsförhållandet, dvs konkursbelastningen). 
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bestäms den associationsrättsliga likvidationsplikten av de associationsrätts-
liga reglerna. Dessa bör kunna fritt ändras utan återverkan på konkursens 
natur.446

Under den angivna likvidationstanken är det inte helt långsökt att be -
trakta bevakningsförfarandet som en proklama med preklusionsverkan på 
konkursfordringar (men inte sakrättsanspråk) som inte rättidigt anmäls för 
deltagande i konkursen. Lagstiftarens val av infallsvinkel i 9 kap KL, där det 
talas om skyldighet att bevaka och om undantag därifrån, kan te sig rim-
ligare i detta perspektiv. Men tolkningen håller inte. För det första saknar 
bevakningsförfarandet preklusiv effekt på konkursfordringar som inte deltar 
i konkursen. Det enda som prekluderas är, om något, utdelningsrätten.447 
För det andra är det inte ens rättvisande att tala om preklusion avseende 
utdelningsrätten. Rätten till efterbevakning medför att det enda som pre-
kluderas är rätten till avgiftsfri bevakning.448 Redan själva efterbevaknings-
rätten är svårförenlig med den ifrågavarande likvidationstanken. Rätten att 
ansluta sig i efterhand bör åtminstone fordra ”giltig ursäkt”. För det tredje 
har det ingen betydelse om en borgenär, som inte bevakar sin fordring i 

446 Skiftestanken skall karakterisera konkursen (inte dess tillfälliga följder). Från konkurs-
rättslig synpunkt är de associationsrättsliga likvidationsreglerna faktiska eller rättsligt 
slumpartade följder av konkursen, som inte ligger i konkursens natur utan beror på de 
vid var tid gällande associationsrättsliga reglerna. Jfr Sandberg, Om bolags konkurs s 115. 
Det är dock inte helt ovanligt att det sägs att likvidation även kan ske genom konkurs. Se 
t ex Johansson, Nials svenska associationsrätt § 27.1 (8 uppl s 322). Det språkbruket bör 
undvikas. Att sambandet är slumpartat visar sig bl a i att även en insolvent association kan 
likvideras utan konkurs (låt vara att likvidatorn, om sådan förordnats, kan vara skyldig att 
söka associationen i konkurs). Andra tecken är att konkursen kan uppfylla sina ändamål 
utan att konkursgäldenären likvideras samt att de associationsrättsliga likvidationsreg-
lerna kan föreskriva att konkursen skall efterföljas av en gäldenärslikvidation (gäldenären 
kan inte gärna likvideras två gånger!) eller inte behöver efterföljas av någon gäldenärs-
likvidation över huvud. Oavsett när likvidationen äger rum är det inte konkursborge-
närerna (eller andra konkursorgan) som igångsätter och genomför likvidationen. Det är 
ju inte konkursborgenärerna som är likvidationens sakägare och särskilda skyddssubjekt 
och sakägare, utan likvidationsgäldenären och de tredjemän som skyddas av tvångslikvi-
dationsgrunden. Den senare tredjemanskretsen kan även innefatta borgenärer som, på 
grund av det konkursrättsliga tidsrekvisitet, inte ens får delta i konkursen. – En annan sak 
är att det i vissa fall, inte rent generellt, kan vara motiverat att, beträffande associationer 
som upplöses eller skall likvideras i och med avslutad konkurs, tillåta konkursförvaltaren 
att agera som associationens tillfälligt förordnade likvidator.
447 Det inträder alltså inte, som vid ”riktig” likvidation, fordringsförlust på personlig 
nivå. Jfr 6 § ProklamaL. – Beträffande möjligheterna att i konkursboets likvidation utfär-
da proklama mot alla okända massaborgenärer, se 4.3 nedan vid not 569. – Möjligheterna 
att försätta konkursgäldenären i likvidation under konkursen, med proklama gentemot 
alla okända borgenärer (konkursborgenärer som gäldenärsfordringsborgenärer), skall inte 
utredas närmare här. 
448 Se 13.2 nedan. 
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konkursen, är känd.449 Att en konkursbevakning har en helt annan funk-
tion än en likvidationsbevakning450 blir ännu tydligare om det, i enlighet 
med associationstanken, betonas att det är andelsrätter, inte fordringar, som 
faller bort.451

3.2.2 Definition
Med skiftestanken avses i denna avhandling en grundsyn som innebär att 
konkursen går ut på att ianspråkta och förvalta konkursgäldenärens för-
mögenhetsmassa, omvandla den till penningar samt fördela likviden mel-
lan alla som har anspråk mot konkursmassan, såväl sakrättsborgenärer 
som massaborgenärer och konkursborgenärer. Skiftestanken får uppfattas 
så att konkursen är att systemsätta i skiftesrätten (som handlar om att 
fördela kvarlåtenskapen efter avlidna, förrymda eller, när skiftestanken 
sålunda appliceras på konkursen, konkursförsatta personer), dvs omfattas 
av skiftesrättens grundsatser och systematik.

3.2.3 Innebörd på några centrala punkter

3.2.3.1 Utdelningsanspråket
Medan processtanken sätter likhetstecken mellan utdelningsrätt och 
konkursfordring, och exekutionstanken räknar utdelningsrätten som en 
sampanträtt som säkerställer konkursfordringen, innebär skiftestanken 
att utdelningsanspråket är en förmånsrätt eller opersonlig fordringsrätt mot 
konkursgäldenären, som ger den berättigade konkursborgenären rätt till 
del ur konkursmassan i avräkning mot konkursfordringen.

Kan hända än mer karakteristiskt för skiftestanken är att det – på 
grundnivå – dels faller sig naturligt att angripa alla anspråk (massaskulder-
na inkluderade) på rättighetens primat (dvs ur anspråkshavarens 
synvinkel),452 dels inte föreligger någon rättssystematisk artskillnad mel-

449 Ett proklama (kallelse på okända borgenärer) träffar endast okända anspråk. Dels 
skall borgenärerna uppmärksammas på att de har att bevaka sin rätt, dels skall okända 
förpliktelser städas undan så att skifte kan ske och associationen upplösas. Se Lindskog, 
JF-ABL 13:10-3 (2 uppl s 311).
450 En likvidationsbevakning är rättsbevarande medan en konkursbevakning, om den 
bifalls, ger borgenären något ”nytt” (dvs en utdelningsrätt i konkursen eller andelsrätt i 
konkursboet).
451 I NJA 2008 s 255 (jfr 4.3 nedan not 570) antog HovRn helt korrekt att ett proklama-
förfarande inte kan inledas för att påträffa den krets som anges i en förenings stadgar. 
452 Konkursboet som sådant förutsätts ju (när skiftestanken appliceras) sakna den juri-
diska personlighet som krävs för att konkursboet skall kunna bära personliga förpliktelser. 
Har konkursboet juridisk personlighet är det endast i egenskap av förmögenhetsmassa. – 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   142 09-10-19   15.22.16



143

lan alla olika typer av anspråk som kan ha rätt till del ur konkursmassan. 
Skiftestanken utraderar alltså de rättsliga artskillnaderna mellan utdel-
ningsanspråken i snäv bemärkelse, massafordringarna och sakrätterna.

En följd av dessa grundantaganden är att det går att tala om en gräns 
mellan konkurs- och massafordringarna.453

En annan följd är att det krävs en tillämpningsinskränkning på regel-
planet för att endast utdelningsanspråken i snäv bemärkelse skall vara 
att räkna som utdelningsrätter i och för tillämpningen av de konkurs-
rättsliga reglerna. Å ena sidan betyder detta att det är den som påstår 
att massa- och sakrättsanspråken faller utanför utdelningsreglerna som 
har argumentationsbördan för sitt påstående (även om bördan är lätt att 
uppfylla).454 Å andra sidan bör massa- och sakrättsborgenärerna omfattas 
av – om inte, som på grundnivå, den direkta – den analoga skyddskretsen 
(om en analog tillämpning ter sig som sakligt motiverad och lovlig i och 
för sig).

3.2.3.2 Fordringsfastställelsen
När skiftestanken appliceras är den fordringsprövning som sker i konkur-
sen varken en fullgörelseprocess som syftar till att ge borgenären erforder-
lig exekutionstitel mot konkursgäldenären eller en fastställelseprocess som 
har till uppgift att fastställa borgenärens fordringsrätt mot konkursgäl-
denären personligen. Följdriktigt åvilar argumentationsbördan  den som 
påstår att fordringsprövningen måste avslutas med dom i fordringsfrågan 
för varje bevakning och innefatta ett ställningstagande till konkursgäl-
denärens personliga ansvar. Uppkommer en ”process” i fordringsfrågan 
anhängiggörs den inte, såsom när processtankens och exekutionstankens 
grundantaganden appliceras, i och med borgenärens bevakning. I stället 
blir utgångspunkten att processen uppkommer i och med att det fram-
ställs anmärkning mot anspråkspretendentens bevakning (jfr negativ 
fastställelsetalan).455 Ur den synvinkeln, och om man bortser från allt 

Att anspråken angrips på rättighetens primat, såsom skiftesanspråk mot konkursmassan, 
återspeglar sig bl a i att massafordringarna inte korresponderar mot personliga förpliktel-
ser för konkursboet. De utgör (extraordinära) allmänna förmånsrätter i konkursmassan. 
Se 14.3.3 nedan. 
453 Se 14.5 nedan.
454 Se 10 nedan.
455 Med det sagda sammanhänger att (den grundsynsberoende) synen på partsställning-
en i bevakningsförfarandet har växlat under historiens förlopp. Jfr 3.1.3.5 ovan vid not 
438; 3.3.2 nedan not 408. Boman, Till frågan om dispositionsprincipens tillämpning 
i jävsprocessen s 147 not 15 har invänt mot Ekdahls tes att bevakaren är kärande och 
anmärkaren svarande (Om fordran i konkurs s 74), att Ekdahl förbiser att anmärknings-
förfarandet närmast är att jämställa med negativ fastställelsetalan. Beträffande den äldre 
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annat som en bevakning kan ha att tillfredsställa, medför skiftestankens 
grundantaganden att ”anmärkningsprocess” blir en mer tilltalande beteck-
ning än ”bevakningsprocess”. Bevakningsförfarandet får ingen självstän-
dig funktion vid sidan av utdelningsförfarandet.456

Att anmärkningsavgörandet har rättskraft i fordringsfrågan utom konkursen 
kan inte tas för givet. Dels har specialprocessen ett sådant begränsat syfte 
att det kan hävdas att konkursgäldenärens bundenhet under inga förhållan-
den bör sträcka sig utöver rättsföljden i målet, dvs borgenärens opersonliga 
fordringsrätt mot konkursgäldenären (rätten till del ur konkursmassan).457 
Dels torde bundenhet i alla fall på regelplanet kräva att konkursgäldenären 
har uppträtt som part (i annat avseende än i egenskap av konkursmassans 
ägare).458

Själva bevakningen blir närmast att betrakta som ett anhållande om rätt 
till del ur konkursmassan, vilket riktar sig dels mot konkursgäldenären 
i egenskap av konkursmassans ägare, dels mot övriga, konkurrerande, 
pretendenter. Anmärkningsprocessen må vara en specialprocess i vanlig 
bemärkelse. Själva bevakningsärendet framstår mest som ett domstols-
ärende (utan karaktär av rättsskipning).

3.2.3.3 Äganderätten
Skiftestankens grundantagande är att äganderätten till konkursmassan 
kvarstår hos konkursgäldenären under konkursen. Konkursborgenärerna 
har ingen fullgången sakrätt till konkursmassan. Å andra sidan är de inte 
lika ”sakrättslösa” som när processtankens/tvångsförvaltningstankens 
grundantaganden appliceras (då konkursmassan förvaltas för konkurs-

diskussionen, se närmare Ehrnrooth, Skiljeavtalet och behandlingen av tvistiga konkurs-
bevakningar (JFT 1955) s 104 med flera hänvisningar; ävensom Wrede, Finlands gällan-
de civilprocessrätt s 260 not 3 vilken, tillsammans med Grotenfelt, förordade lösningen 
att konkursförvaltaren inte ägde någon talan i egenskap av konkursförvaltare utan mottog 
stämningen för de sakägare som egentligen borde instämmas. Jfr även Wrede, Konkurs-
rätt s 175 f.
456 Att bevakningsförfarandets funktion är oklar och grundsynsberoende, jfr 4.1 nedan 
vid not 554. 
457 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 322 f om att ”icke heller den dom, som med-
delas öfver de i konkursen uppkomna fordringstvister, har annat ändamål än att fastställa, 
huruvida å ifrågavarande fordringar utdelning i konkursen skall beräknas eller icke.” Även 
Wrede, Konkursrätt s 178 (jfr Palmgren, Konkursdomens rättsverkningar s 390 f ) dis-
tanserade sig från processtanken när han betonade att konkursens begrepp och ändamål 
inte nödvändigt betingar ”att den fastställelse af fordran, som sker i domen, skall hafva 
rättskraft också utom konkursen”. Det enda som krävs är ”att den betalningsrätt, som 
borgenärerna hafva till konkursboet, fastställes.” 
458 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 356, 358 ff, 363.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   144 09-10-19   15.22.17



145

gäldenärens räkning med ett som utgångspunkt blott obligatoriskt skydd 
för konkursborgenärerna). Skiftestankens grundantagande är att kon-
kursmassan skall förvaltas för konkursgäldenärens räkning i stort men 
för konkursborgenärernas räkning i den utsträckning konkursändamålen 
så kräver. Konkursgäldenärens förmögenhet blir kort sagt (sakrättsligt) 
ändamålsbunden till fördel för konkursborgenärerna.459 Distinktionen 
återspeglar sig framför allt på regelplanet.

3.2.3.4 Rådighetsförlusten
Processtankens/tvångsförvaltningstankens grundantagande att konkurs-
gäldenärens rådighetsförlust handlar om konkursgäldenärens rättshand-
lingsförmåga är en oundviklig bieffekt av (den dominanta) process-
tankens grundantaganden.460 Skiftestanken delar inte processtankens 
grundantagande att det är konkursgäldenärens personliga ansvar som 
avgörs genom fordringsprövningen i konkursen. Denna skillnad med-
för att rådighetsförlusten kan och som utgångspunkt bör läggas på en 
annan nivå. Skiftestankens grundantagande bör vara att konkursgälde-
närens rådighetsförlust är en (sakrättslig) kompetensförlust 461 (även om 
kompetensförlusten beskrivs som en begränsning av konkursgäldenärens 

459 Jfr Augdahl, Forelesninger s 98, möjligen även Schrevelius, Civilprocess s 434, 494 ff. 
Bl a Gomard, Skifteret s 31 f tar upp infallsvinkeln till diskussion men stannar för pant-
rättstanken. Frågan huruvida en ändamålsförändring skall konstrueras som en ägande-
rättsövergång eller som en ändamålsbindning kan uppkomma i fler situationer än den 
förevarande. Se Hessler, Om stiftelser s 31 ff. – Beträffande infallsvinkelns sakavtalsrätts-
liga betydelse, se Ussing i 5.4.4.2 nedan not 799.
460 Dvs äganderättsplaceringen hos konkursgäldenären och antagandet att konkursens 
fordringsprövning avgör såväl konkursgäldenärens personliga ansvar som borgenärens 
utdelningsrätt i konkursen.
461 Observera skillnaden mellan skiftestanken och den (associationsrättsliga) i 3.2.1 ovan 
bemärkta likvidationstanken (under vilken rådighetsförlusten skulle innebära att kon-
kursgäldenären, eller dennes ordinarie organ, kompetensmässigt ersätts av konkursförval-
taren i angelägenheter som berör konkursen). En likvidator är inte ett ”utanförstående” 
organ. Han inträder i rollen som likvidationsgäldenärens nya VD och styrelse, kort sagt 
alla organ som har rätt att fatta verksamhetsbeslut för likvidationsgäldenären och rätt att 
företräda likvidationsgäldenären utåt. Se t ex 25: 30 ABL; 11: 7 LEF (likvidator träder i 
styrelsens och verkställande direktörs ställe och har i uppgift att genomföra likvidatio-
nen); jfr Lindskog, JF-ABL 13: 7-7.2, 7.3 (2 uppl s 295 f ). Anläggs likvidationstanken 
på konkursen uppkommer inte bara störningar i det associationsrättsliga förvaltnings-
systemet (till men för konkursgäldenären). Grundantagandet att konkursförvaltaren är 
ett beslutsorgan i konkursgäldenären personligen är inte helt lättförenligt med KL, om 
1:1, 1: 3 KL skall uppfattas så att konkursförvaltarens organställning gäller konkursboet. 
Att konkursgäldenären äger konkursmassan är ingen bärande invändning. Konkursgäl-
denären har inte samma konstitution, verksamhetsändamål och skyddssubjekt etc som 
konkursboassociationen. – Observera skillnaden mellan likvidationstanken och associa-
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rättshandlingsförmåga).462 Kompetensförlusten är inte lika omfattande 
som under associations- och exekutionstanken, då konkursboet respek-
tive konkursborgenärerna har en fullgången sakrätt till konkursmassan 
(äganderätt respektive sampanträtt). Situationen påminner mer om 
den som föreligger vid kommission, då huvudmannens förfoganderätt 
begränsas av kommissionsförhållandet.

3.2.3.5 Rättsförhållandet mellan borgenärerna inbördes
Skiftestanken frånkänner konkursboet karaktär av borgenärsägd associa-
tionsliknande gemenskap. Har konkursboet (som närmast står för den 
till skifte avträdda konkursmassan) juridisk personlighet, är det följaktli-
gen ett ”medlemslöst” rättssubjekt,463 som har juridisk personlighet i sin 
egenskap av förmögenhetsmassa. Konkursboet kan kanske betraktas som 
en (borgenärsskyddande) stiftelse, men karakteristiken synes brista på att 
konkursborgenärerna har andelsrätter i konkursboet.464

När skiftestankens grundantaganden appliceras innefattar borgenärs-
kretsen, utöver konkursborgenärerna, sakrättsborgenärerna och, beroen-
de på var den kritiska tidpunkten läggs, massaborgenärerna. Rättsförhål-
landet mellan borgenärerna torde inte skilja sig nämnvärt från det som 
föreligger när exekutionstanken appliceras, eftersom den kritiska frågan 
är om konkursboet är en borgenärsägd association, dvs om grundsatsen 
har ett (rättssystematiskt) naturligt utrymme för den associationsrättsliga 
likhetsprincipen. Skiftestankens svar är nekande, varför argumentations-
bördan åvilar den som påstår att olikabehandling inte får ske.

Skiftestankens likhetsprincip, som inträder på regelplanet, gäller till förmån  
för alla som har anspråk på del ur konkursmassan. Den är primärt en 
skiftes princip som bestämmer utgångspunkterna för hur konkursmassan 
skall fördelas (jfr 1, 18 §§ FRL). Den associationsrättsliga likhetsprincipen 
kan omfatta fler frågor och är framför allt, på grundnivå, annorlunda sank-
tionerad.

Är olikabehandling (på regelplanet) förbjudet (jfr 7: 8 KL), kan (som 
utgångspunkt) inte associationsrättsliga påföljder tillgripas utan måste 
åsidosatt borgenär förlita sig på semiobligatoriska/utomobligatoriska 
 regler om legalt förbud och skadestånd för ren förmögenhetsskada. Att 
det, om ett associationsrättsligt olikabehandlingsförbud införs på regel-

tionstanken. Även associationstanken utgår från att konkursen är en associationsrättslig 
likvidation, men då av konkursboet såsom associationsliknande gemenskap. 
462 Jfr 5.4.4.1 nedan vid not 782. 
463 Här bortses från konkursgäldenären.
464 Jfr 7.2.1 nedan vid not 915.
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planet, regelmässigt finns skäl att tillåta sådana påföljder är en annan sak. 
Det rör sig om undantagsregler.

Mellan borgenärerna föreligger det mer än en tillfällig processuell 
gemenskap. Rättsförhållandet blir så ouppdelbart att ”endast en dom 
kan ges” (jfr 14: 8 RB), vilket betyder att borgenärerna ingår i något slags 
speciell processgemenskap med varandra (med motsvarande förfogande-
rättsinskränkningar på civilrättslig nivå). De bör följaktligen ha rätt till 
medpartsinträde i varandras (fordrings)mål.465

3.3 Exekutionstanken
3.3.1 Övergripande anmärkningar
I den franskromerska rätten valdes ett annat medel än processtanken för 
att renodla konkursinstitutet som ett tvångsmässigt och borgenärsorien-
terat förfarande. Den franskromerska rätten, som kom att öva inflytande 
på den dansknorska konkursrättens utveckling,466 präglades av exeku-
tions- och/eller skiftestanken.467 Exekutionstanken torde ha sin yttersta 
grund i exekutionsformen specialexekution, särskilt i det romerska exeku-
tionsinstitutet ”missio in bona”, som innebar att borgenärerna fick en s k 
praetorisk panträtt i gäldenärens förmögenhetsmassa.468

Till skillnad från processtanken, som fokuserar på konkursgäldenärens 
passivsida och personliga skuldansvar, riktar exekutionstanken intresset 
mot konkursmassans ianspråktagande och fördelning. Under exekutions-
tanken är det alltså konkursbeslaget som är primärt och definitionsbestäm-
mande.469 Medan processtanken systemsätter konkursen i den allmänna 
civilprocessrätten, innebär exekutionstanken att konkursen systemsätts 
i exekutionsrätten, dvs underkastas exekutionsrättens grundsatser och 
systematik.470 Konkursen blir en kollektivutmätning mot konkursgäl-

465 Jfr Boman, Till frågan om dispositionsprincipens tillämpning i jävsprocessen s 145 
vid not 7.
466 Se 2.5 ovan vid not 299.
467 Jag har, som nämnts, varit tvungen att avstå från närmare studier av den fransk-
romerska (och tyskromerska) rättens mer exakta karaktär. Vilken grundsyn som faktiskt 
döljer sig bakom (det diffusa) uttrycket ”franskromerskt inflytande” måste därför lämnas 
öppet.
468 Angående missio in bona, se 2.1 ovan. Angående konkursinstitutets rötter i special-
exekutionsrätten, se t ex Broomé, Studier i konkursrätt s 27 ff; Jägerskiöld, Handelsbal-
kens utländska källor s 305. 
469 Jfr Agge, Konkursförfarandets utveckling s 927.
470 Exekutionstanken räknar med en klyvning mellan ”fordringsrätt”, ”exekutions-
rätt” och ”prioritet”. I de sist nämnda momenten, som utgör ”exekutionsfrågor”, intar 
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denären, som – i likhet med vad som gäller vid annan exekution – ger 
borgenärerna en sakrätt, en sampanträtt, till konkursmassan. Detta sak-
rättsantagande medför att det, när exekutionstanken appliceras, saknas 
anledning att betrakta den konkursrättsliga rådighetsförlusten som en 
inskränkning av konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga. Risken för 
att konkursen skall leda till omotiverade personliga fri- och rättighets-
inskränkningar för konkursgäldenären (utöver dem som nödvändiggörs 
av konkursbeslaget och konkursens natur) blir också mindre.

3.3.2 Definition
Processtanken och exekutionstanken har en gemensam nämnare däri att 
konkursen framstår som ett förfarande mellan å ena sidan konkursborge-
närerna och å andra sidan konkursgäldenären personligen. Förfarandenas 
juridiska innebörd skiljer sig dock åt. Enligt exekutionstanken är konkur-
sen en generalexekution mot konkursgäldenären på vilken den allmänna 
exekutionsrättens grundsatser äger tillämpning.471 Konkursen uppfattas 
kort sagt som en kollektivutmätning i konkursgäldenärens förmögenhets-
massa, vilken, i likhet med annan exekution, ger konkursborgenärerna en 
utmätningspant – ett slags legal panträtt eller panträttsliknande rätt – i de 
tillgångar som omfattas av beslaget. Naturligt är då att konkursen sköts 
av en exekutiv myndighet (inte av en domstol i denna sin egenskap).472

3.3.3 Innebörd på några centrala punkter

3.3.3.1 Utdelningsanspråket
Under exekutionstanken är utdelningsrätten i konkursen ett annat 
anspråk än den personliga fordringsrätten mot konkursgäldenären, dvs 
konkursfordringen. Själva utdelningsrätten är en sampanträtt i den av 

konkurs gäldenären tredjemansställning. För konkursgäldenären personligen är ju tids-
rekvisitet och utdelningsordningen mellan borgenärerna egal, i alla fall om endast strikt 
ekonomiska hänsynstaganden kan göras. Huvudsaken för konkursgäldenären är att ingen 
oberättigad får del ur konkursmassan.
471 Exekutionen är generell därför att den, till skillnad från en utmätning (special-
exekution), omfattar konkursgäldenärens samtliga tillgångar och är öppen för samtliga 
borgenärer (med de begränsningar som följer av tidsrekvisitet). Exekutionstankens kon-
kursförfarande innebär således ett tvångsmässigt ianspråktagande av konkursgäldenärens 
samlade tillgångar för täckning av borgenärernas i eller utom konkursen fastställda krav. 
Jfr 1:1 KL.
472 Blickar vi tillbaka på den svenskfinska, processtankeinfluerade, konkursrätten, be -
höver domstolens nyckelroll i förfarandet inte ha motsagt exekutionstanken i och för sig. 
Exekutiva åtgärder var domstolsangelägenheter i den ännu äldre rätten. Se härom Agge, 
Konkursförfarandets utveckling s 923. Jfr 3.1.2 ovan not 411.
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konkursgäldenären ägda konkursmassan, som säkrar den personliga (eller i 
alla fall i konkursen erkända) fordringen. Utdelningen som sådan innebär 
inte att konkursgäldenären uppfyller sin personliga förpliktelse. Borgenä-
ren får täckning för sin fordring hos konkursgäldenären via sampanten 
– på samma sätt som när en panthavare får täckning för sin pantsäkrade 
fordring vid pantrealisation utan samband med konkurs. Nyansskillna-
den må vara liten i praktiken. I systemhänseende är den principiell.

3.3.3.2 Fordringsfastställelsen
Om konkursen vore en exekution borde fordringsprövningen föregå eller 
skötas vid sidan av den egentliga konkursen. Det är ju en exekutionsrätts-
lig princip att exekutionsdeltagande förutsätter exekutionstitel! Konkurs-
deltagande förutsätter dock inte att färdig exekutionstitel finns, inte ens 
att det skulle vara möjligt att utverka en sådan utom konkursen. Även 
oförfallna och villkorade fordringar har ju rätt att delta i konkurs, till och 
med fordringar som med all sannolikhet kommer att förfalla först efter 
konkursens avslutande. Utifrån exekutionstankens grundantaganden 
framstår den konkursrättsliga fordringsfastställelsen som en specialpro-
cess473 med uppgift att ge borgenärerna den exekutionstitel som erfordras 
för konkursdeltagandet – framför allt till räddning för borgenärer som 
inte har hunnit eller, på grund av t ex förfallokravet, inte har kunnat 
skaffa sig en exekutionstitel mot konkursgäldenären före konkursen.

Grundantagandet motsägs av att det inte är tillräckligt för rätt till konkurs-
deltagande att borgenären har skaffat sig en exekutionstitel mot konkurs-
gäldenären före konkursen.474 Även sådana borgenärer måste bevaka sina 
fordringar och genomgå bevakningsförfarande.475 Vidare är bevaknings-
förfarande inte obligatoriskt, vilket antyder att bevakningsförfarandet har 
en borgenärsintern funktion och inte tar sikte på rättsförhållandet mellan 
respektive borgenär och konkursgäldenären, dvs har till ändamål att ge bor-
genären en exekutionstitel mot konkursgäldenären och den av konkursgäl-
denären ägda konkursmassan.

473 Så Agge, Bidrag till läran om civildomens rättskraft s 97 ff; Broomé, Studier i kon-
kursrätt s 87, 93; Gemmel, Spörsmål s 46; Montan, Konkursdomens rättskraft s 354 f; 
Palmgren, Konkursdomens rättsverkningar s 394. Alltjämt brukar konkursförfarandet 
upptas i processrättsliga framställningar om specialprocess.
474 Dom som meddelats före konkursen har dock, på regelplanet, rättskraft i konkursen 
(med den reservationen att även domar kan återvinnas).
475 Relationen kan i och för sig delas upp så att specialprocessen antas rymma dels ett 
fullgörelsemål mot konkursgäldenären som, om exekutionstitel saknas, ger borgenären 
erforderlig exekutionstitel för konkursen, dels ett fastställelsemål mot de övriga borgenä-
rerna och konkursgäldenären i egenskap av konkursmassans ägare. Det senare målet kan 
inte gärna avgöras genom särskild rättegång mot konkursgäldenären före konkursen. 
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Enligt exekutionstanken finns det ingen anledning att avsluta konkursen 
(vid fordringsprövningen) med dom.476 Än mindre finns det anledning 
att i bevakningsavgörandet inta ett utlåtande om konkursgäldenärens 
betalningsskyldighet i framtiden.477 Fordringsprövningens syfte är ju inte 
att fastställa konkursgäldenärens personliga ansvar utan att avgöra om 
och i vilken mån borgenär har rätt till tvångsmässig fullgörelse ur kon-
kursmassan. Fordringsfrågan torde inte ens avgöras indirekt, prejudiciellt 
via rättskraften.478

Därmed är inte sagt att, under exekutionstanken, en särskild rättegång i 
fordringsfrågan saknar rättskraft i konkursen. Exekutionstanken kräver inte 
att fordringsrekvisitets obligationsrättsliga sida fastställs just i konkursen. 
Uppfattas fordringsprövningen som en fullgörelseprocess är det nog natur-
ligare att anta att obligationsrättsliga fordringstvister som utgångspunkt har 
att slitas i särskild rättegång utom konkursen.479 Konkursprocessens uppgift 

476 Exekutionstankens konkursdom har en annan funktion än processtankens eftersom 
konkursen inte antas vara en fastställelseprocess i fordringsfrågan. Konkursen är det 
”efterföljande” exekutionsförfarandet. Efter franskromerskt inflytande infördes en regel i 
124 § KL 1862 om att konkursen skall anses avslutad när konkursboets tillgängliga egen-
dom blivit i penningar förvandlad och den för slutliga utdelningen därav bestämda dag 
gått till ända. Se Förslag 1859 s 64; Broomé, Studier i konkursrätt s 88 f (som tillfogar att 
bestämmelsen inte avlivade processtanken); Montan, Konkursdomens rättskraft s 316. 
Konkursens avslutande fick inte fördröjas av att ”dom öfver tvistiga fordringar ej fallen 
är, eller någon ytterligare tillgång, i följd av rättegång eller annorledes, sedermera för boet 
uppkomma kan”. Se 127 § KL 1862. 
477 Det kan ifrågasättas om exekutionstanken motiverar att ”konkursdomen” tilläggs 
(generell) exekutionsverkan utom konkursen och i ny egendom. Frågan pånyttföddes 
när bevakningsavgörandet, exekutionstanken till trots (?), ansågs ha rättskraft utom kon-
kursen. 
478 Det brukar sägas att domskäl inte vinner rättskraft. Se Ekelöf, Rättegång III § 20.
II.4 (7 uppl s 207 ff). Exekutionstankens rättskraft är svårbedömd. Å ena sidan kan det 
hävdas att fordringsprövningen bör ha prejudiciell rättskraftsverkan mellan parterna. Å 
andra sidan kan en särskild undantagsregel motiveras av processens summariska karak-
tär. Under alla omständigheter bör nog exekutionstanken stå för att fordringsprövningen 
har bevisverkan på konkursgäldenärens personliga ansvar. – Konkursgäldenärens intres-
sen i konkursen gör att han ändå har ett medelbart intresse av att förhindra att fog-
lösa anspråk ger rätt till utdelning. – Exekutionstanken styrde den danska diskussionen 
i fråga om sakägarställningen. Se t ex Mundt, Dommes og Kjendelsers Retskraft s 71 f, 
jfr Montan,  Konkursdomens rättskraft s 335 ff, 358 med flera hänvisningar. Konkurs-
gäldenärens anmärkningsrätt ansågs inte vara grundad på sakägarställning utan berodde 
på hans speciella intresse i konkursboet. Därför hävdades att konkursgäldenären endast 
kunde understödja konkursboets eller konkursborgenärernas talan, dvs i praktiken agera 
som intervenient. Det var konkursborgenärerna som var tvistefrågans egentliga ”domini 
litis”. Se t ex Nellerman, Forelæsninger over den oridinaire civile Procesmaade s 731, jfr 
Montan, a a s 343.
479 Under FiKL (1868), som annars utgjorde prototypen på ett av processtanken uppstyrt 
konkursförfarande, skulle tvistiga fordringar varöver parter eller vittnen skolat höras eller 
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blir då att ge exekutionstitlar och en samlad bedömning av prioritetsord-
ningen mellan borgenärerna. Mest naturligt är kan hända att ge den sär-
skilda rättegången s k bevisverkan i konkursen.

Det franskromerska inflytandets intåg i den svenskfinska konkursrättsliga 
diskussionen bröt inte den äldre (av processtanken färgade) rättskrafts-
uppfattningen.480 Om detta skall åberopas emot exekutionstanken eller 
tillskrivas andra faktorer (t ex sakargument eller det historiska arvet) är 
en annan fråga.

3.3.3.3 Äganderätten
Exekutionstankens grundantagande är att äganderätten till konkursmas-
san och de konkreta konkurstillgångarna tillkommer konkursgäldenären. 
Konkursboet som sådant har ingen sakrätt till konkursmassan. Det finns 
inte ens någon associationsliknande gemenskap mellan borgenärerna 
som kan vara bärare av en sådan rätt. Däremot har de individuella borge-
närerna sampanträtt till konkurstillgångarna (utmätningspant).

Självfallet har exekutionstanken svårt att förklara hur det kommer sig 
att konkursgäldenärens ägarskydd är så bräckligt som det är,481 att de 
individuella borgenärerna saknar panthavarskydd i konkursen (utöver 
det skydd som följr av 2 § SamägL analogt)482 samt att de reella ägarbefo-
genheterna tillkommer konkursboet. Konkursboets ägarbefogenheter är 
märkliga av tre skäl. För det första har exekutionstanken inget utrymme 
för en konstruktion som förutsätter att konkursboet är en association 
med konkursborgenärerna som medlemmar. Ägarbefogenheterna kan 
alltså inte förklaras så att konkursboet utövar borgenärernas panthavarbe-
fogenheter. För det andra är befogenheterna inga typiska panthavarbefo-
genheter.483 För det tredje kan ägarbefogenheterna inte förklaras med att 
konkursboet förvaltar konkursgäldenärens äganderätt. Konkursförvalta-
ren/konkursboet är inte, när exekutionstanken appliceras, konkursgälde-
närens legale ställföreträdare.

annan bevisning företes hänskjutas till särskild rättegång utom konkursen. Se 7: 96 FiKL 
1868; jfr t ex Grotenfelt, Kommentar s 188 ff; Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 3.
480 Se 2.6.2 ovan not 327.
481 Omvänt kan regler som utrustade konkursgäldenären med ägarbefogenheter till kon-
kreta konkurstillgångar eller frånkände konkursboet rätt att bruka konkurstillgångar för 
konkursändamålen (t ex genom vidaredrift) ha förestavats eller haft tilläggsstöd av exeku-
tionstanken.
482 Har de någon makt är det i egenskap av konkursbomedlemmar.
483 Konkursboets rätt att bruka konkurstillgångarna och driva konkursgäldenärens rörel-
se vidare under konkursen uppvisar större likhet med de rättigheter som tillkommer en 
ägare, t ex ett aktiebolag som har fri rådighet över sin egen förmögenhet med de begräns-
ningar som följer av bolagets verksamhetsändamål i vid bemärkelse.
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3.3.3.4 Rådighetsförlusten
Exekutionstankens grundantagande att konkursborgenärerna har en sam-
panträtt i konkursmassan medför att man inte behöver tillgripa någon 
stödkonstruktion som tvångsförvaltning för att kunna hantera problemet 
att konkursgäldenären förlorar rådigheten över sin förmögenhetsmassa i 
och med konkursutbrottet.484 Inte heller passivsidan gör det motiverat att 
laborera med en sådan konstruktion. Utdelningsrätten går att sära från 
konkursfordringsrätten, och borgenärernas skyddsbehov mot negativa re -
flexverkningar kan slussas via rättskraften och de särskilda gemenskaps-
reglerna. Konsekvensenligt finns det ingen anledning att, enligt process- 
och tvångsförvaltningstankens mönster, tillägga konkursen attraherande 
kraft på alla fordringstvister som utförs mot konkursgäldenären under 
konkursen.485

3.3.3.5 Rättsförhållandet mellan borgenärerna inbördes
Exekutionstanken skiljer sig från processtanken däri att den förutsätter 
att det finns ett civilrättsligt rättsförhållande mellan konkursborgenä-
rerna i konkursens aktivfrågor. Rättsförhållandet uppgår dock inte till 
en associationsliknande gemenskap (i likvidation). Det stannar vid ett 
sampanträttsförhållande mellan borgenärerna.

Frånkänns konkursboet karaktär av associationsliknande gemenskap 
hamnar många konkurstypiska aspekter – praktiskt taget allt vad konkurs-
boet heter – i skugga, såsom att konkursändamålen är verksamhets-
ändamål och verksamhetsföremål för konkursboet och att utdelningsrät-
terna är nettoanspråk i en växlande förmögenhetsmassa (i kontrast till 
bruttoandelar i en samling av konkreta tillgångar).

Beträffande konkursändamålen kan sålunda noteras att det övergripande 
syftet med en exekution är att ge den enskilde utsökningsborgenären, eller 
samlingen av alla individuella utsökningsborgenärer, maximal täckning för 
den eller de fordringar som utgör utsökningsfordringar (med förbehåll för 
att tvångsfullgörelsen inte får te sig oförsvarlig ur gäldenärens synvinkel). 
Konkursens ändamål torde dock inte vara att tillgodose borgenärernas indi-
vidualintressen eller summan av alla individualintressen. Det är att maxi-
mera utdelningen i enlighet med det typiska, kollektiva konkursborgenärs-

484 Beträffande infallsvinkelns sakavtalsrättsliga betydelse, se Ussing i 5.4.4.2 nedan vid 
not 799.
485 En annan följd är att det, på det internationella planet, faller sig naturligare att tilläm-
pa territorialitetsprincipen än universalitetsprincipen. Jfr 3.1.3.2 ovan not 418. Exeku-
tionstanken är tillgångsfokuserad samtidigt som exekutionsrätten är ett rättsområde med 
territoriella begränsningar. 
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intresset, som närmast skall skydda allmänintressen som en väl fungerande 
kredit.486 Exekutionstanken har inte heller något naturligt utrymme för en 
associationsrättslig likhetsprincip mellan konkursborgenärerna.487 I den 
svenska exekutionsrätten gäller inte likhetsprincipen utan prioritetsprin-
cipen.488 Annat gäller i den franska exekutionsrätten (som gav näring åt 
exekutionstanken).489

Ett annat exempel är att det saknas naturligt utrymme för ett kring majo-
ritetsprincipen uppbyggt borgenärssammanträde (som lagstiftaren på 
regelplanet kan utnyttja bäst han vill). Sampanträttsförhållandet bör som 
utgångspunkt innebära att det föreligger nödvändig gemenskap mellan 
konkursborgenärerna i såväl förvaltnings- och förfoganderättshänseende 
som vid process.490 Skall konkursförvaltaren betraktas som exekutor, inte 
som konkursborgenärernas/sampanträttshavarnas gode man, blir kon-
kursförvaltarens talerätt i konkursboets tillgångstvister svårförklarlig (jfr 
4: 31 UB).

3.4 Associationstanken
3.4.1 Övergripande anmärkningar
Som grundsyn betraktad får associationstanken räknas som ny. Denna 
bedömning påverkas inte av att det (särskilt i norsk rätt) förekommer 
uttalanden om att ett konkursbo kan liknas vid ett bolag eller ett bolags-
liknande fenomen.491 Dels har uttalandena inte givit några större avtryck 
på den konkursrättsliga argumentationen. Associationstankens specifika 
grundantaganden har inte upptagits. Alltjämt förnekas t ex konkursboets  
äganderätt till konkurstillgångarna. Dels är det inte konkursboets 
”bolagskaraktär” som gör associationstanken unik. Associationstankens 
signum är att konkursboet är en associationsliknande gemenskap som är 
i tvångslikvidation. Konkursförvaltaren är konkursboets tvångslikvidator.

Under associationstankens framstår konkursen närmast som en tid 

486 Jfr Förslag 1911 s 166; Wrede, Konkursrätt s 4 f.
487 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s 444, 504 f som påpekar att panträttsteorin inte kastar 
något ljus över den centrala problematiken vid konkurs, dvs, enligt Hessler, principen om 
alla konkursborgenärers lika rätt. Den klargör endast att konkursborgenärerna har bättre 
rätt till konkursmassan än de utanförstående och icke deltagande borgenärerna samt att 
konkursmassans överskott skall tillfalla konkursgäldenären.
488 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s 505; Wrede, Konkursrätt s 3.
489 Jfr Wrede, Konkursrätt s 18. 
490 Att 2 § SamägL äger analog tillämpning på andra samrätter än samäganderätter, se 
närmare Lehrberg, Processgemenskap (2 uppl) s 155 f. 
491 Se 7.1 nedan.
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under vilken en associationsliknande gemenskap, konkursboet, föds, dör 
och skiftas.492 Konkursen är alltså inte ett enhetligt förfarande mellan 
borgenärerna och konkursgäldenären (processtanken, exekutionstanken) 
eller avseende konkursgäldenären (eller dennes förmögenhetssfär) i bor-
genärernas intresse (tvångsförvaltningstanken, skiftestanken).493

Associationstanken sätter konkursboet i strålkastarljuset. Infallsvinkeln 
medför att det ter sig naturligt att, i likhet med vad som allmänt gäller 
i associationsrätten, bestämma konkursrättens systematik (i vid bemär-
kelse) med utgångspunkt från konkursboet. Associationstanken ger kon-
kursen en associationsrättslig infrastruktur.494

Så t ex klargör associationstanken att konkursboet är ett annat rättssub-
jekt än konkursgäldenären (i egenskap av konkursmassans ägare).495 Andra 
exempel är att konkursändamålen ordnar sig som verksamhetsändamål hos 
konkursboet,496 att konkursens intressentkrets måste delas upp i medlem-
mar (konkursborgenärerna) och andra anspråkshavare497 samt att konkurs-
borgenärernas utdelningsanspråk blir (associationsrättsliga) andelsrätter i, 
inte fordringsrätter hos, konkursboet.498 Konkursboets dominans påverkar 

492 Se 4 nedan. 
493 Associationstanken tar inte avstånd från att konkursen inrymmer eller kan inrymma 
element av process, skuldsanering, exekution eller skifte med föregående likvidation. Vad 
den tar avstånd från är att konkursen är och skall definieras utifrån någon av de angivna 
aspekterna. Konkursen är alltså en tid av associationsbildning och associationslikvidation, 
som kan inrymma process i händelse av tvist (nämligen i andelsbestämnings- och skiftes-
frågorna), exekution (till säkerställande av konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt 
gentemot konkursboet), skuldsanering (vid ackord i konkurs) samt skifte med föregående 
likvidation (nämligen av konkursboet såsom associationsliknande gemenskap).
494 Se 5.1 nedan.
495 Se 4.1 nedan vid not 544. Utgångspunkten måste alltså vara att det inte föreligger 
någon kritisk kollision mellan den pågående konkursen och en ”parallellkonkurs” mot 
konkursgäldenären (avseende konkursfri förmögenhet som tillfaller konkursgäldenären 
under konkursen). Det brukar dock antas att parallellkonkurs inte är möjligt (annat gäl-
ler i dansk rätt, där (å andra sidan) konkursbokonkurs är omöjligt). Se 11.3.3.9 nedan. 
Att konkurshinder gäller även för nya borgenärer skall nog inte tas för givet (inte heller 
att, om konkurs får öppnas på ansökan av ny borgenär, konkursborgenärerna kan ute-
stängas från parallellkonkursen). Däremot antas det att konkursgäldenären (den konkurs-
fria egendomen) kan bli föremål för utmätning under konkursen. Se NJA 1968 s 270 
i 11.3.3.9 nedan not 2006. Associationstanken ger goda verktyg för att särhålla detta 
utmätningsfall från konkurs- eller utmätningsansökningar mot konkursboet, då (exeku-
tions)legitimationen tillkommer massaborgenärerna och ”särexekutionen” avser konkurs-
boets, inte konkursgäldenärens, förmögenhet. Se 11.3.3.7 nedan.
496 Se 8 nedan.
497 Se 10 nedan.
498 Se 11 nedan.
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inte bara utdelningsrätterna. Alla anspråk som riktar sig mot konkursmas-
san har att angripas och konstrueras utifrån sitt förhållande till konkursboet 
såsom associationsliknande gemenskap.499

Jämförs associationstanken med andra grundsyner innebär den att utdel-
ningsintressets effektivitet förstärks inom ramen för konkursboets verk-
samhetsföremål (och försvagas utanför samma ram), att likhetsprincipens 
effektivitet förstärks i frågor rörande rättsförhållandet mellan konkurs-
borgenärerna500 samt att konkursgäldenärens ställning förbättras, då 
frihetsprincipen skall gälla i alla frågor som inte utgör konkursbo- eller 
medlemsfrågor enligt associationstankens terminologi.501

3.4.2 Definition
Enligt associationstanken är konkursen en tid varunder det bildas  en 
asso ciationsliknande gemenskap i omedelbar tvångslikvidation. Kon-
kursboet har juridisk personlighet,502 egen förmögenhet,503 egna 
verk  samhetsändamål,504 egna organ505 samt egna medlemmar (kon-
kursborgenärerna).506 Medlemmarna står i ett associationsrättsligt förhål-
lande till varandra och till konkursboet och konkursboorganen. Konkurs-
gäldenären är inte medlem i strikt bemärkelse men intar en medlemslik-
nande position507 (till skillnad från sakrättsborgenärerna och konkursboets 
egna kontrahenter).508 Den speciella positionen sammanhänger med att 
det är konkursgäldenären som tillhandahåller konkursboets förmögenhet, 
att det är konkursgäldenären som har rätt till alla konkurstillgångar som 
finns kvar när konkursen bringas till sitt slut509 samt att alla utdelningar 
som korresponderar mot en personlig fordring hos konkursgäldenären 
skall gå i avräkning mot den angivna förpliktelsen.510 Skyddet visar sig 
i att konkursboorganen har en semiobligatorisk plikt (gentemot kon-
kursgäldenären) att vårda konkursboets ekonomi och verka för en snabb 

499 Se 10 nedan.
500 Se 8 nedan.
501 Se 5 nedan.
502 Se 6 nedan.
503 Se 9 nedan.
504 Se 8 nedan.
505 Se 7 nedan.
506 Se 10; 11 nedan.
507 Se 10.3 nedan.
508 Se 10.4; 10.5 nedan.
509 Se 9 nedan.
510 Se 11.4 nedan.
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avslutning på konkursen.511 Associationstanken systemsätter konkursen 
i associationsrätten (konkursborätten!), närmare bestämt i den associa-
tionsrättsliga tvångslikvidationsrätten.512

3.4.3 Innebörd på några centrala punkter

3.4.3.1 Utdelningsanspråket
Associationstankens grundantagande är att utdelningsrätten är en 
(beloppsbegränsad) andelsrätt i konkursboet såsom associationsliknande 
gemenskap, inte en fordringsrätt hos konkursgäldenären eller den av kon-
kursgäldenären ägda konkursmassan. Inga andra anspråk mot konkurs-
massan kan som utgångspunkt vara att betrakta som utdelningsrätter och 
omfattas av det konkursrättsliga utdelningssystemet.513

Följaktligen medför associationstanken att det redan på grundnivå förelig-
ger en rättsystematisk artskillnad mellan konkursfordringarna (som svarar 
mot förpliktelser för konkursgäldenären); utdelningsrätterna (som inte är 
fordringsrätter utan andelsrätter i konkursboet såsom associationsliknande 
gemenskap); de allmänna och icke-sakrättsbaserade särskilda förmånsrät-
terna (som utgör preferensandelsrätter i konkursboet såsom associationslik-
nande gemenskap); sakrätterna inklusive de sakrättsbaserade särskilda för-
månsrätterna (som utgör sakrättsanspråk mot konkursboet) samt, slutligen, 
massafordringarna (som korresponderar mot förpliktelser för konkursboet 
såsom associationsliknande gemenskap och måste hålla sig inom ramen för 
konkursboorganens mandat och kompetens att skuldsätta konkursboet och 
indirekt medlemmarna). Därför skall det inte gå att tala om en gräns mellan 
t ex konkursfordringarna (eller utdelningsrätterna) och massafordringarna. 
Anspråken har kort sagt ingen kontaktyta med varandra.514

Samtidigt klargör associationstanken att det – oavsett vad den konkurs-
rättsliga begreppsbildningen implicerar – inte föreligger någon rättslig 

511 Se 8.5.1 nedan. Konkursgäldenären kan alltså inte grunda någon rätt på konkurs-
förvaltarens konkurs(associations)rättsliga åliggande att tillvarata konkursborgenärernas 
gemensamma rätt och bästa (7: 8 KL). En sida härav är att konkursen skall avslutas när 
det finns tillgångar till samtliga konkursborgenärers förnöjande, även om konkursgälde-
nären tjänar ekonomiskt på fortsatt konkurs. En annan sida är att konkursgäldenären inte 
kan kräva skadestånd för egen räkning under åberopande av det konkursboskyddande 
vinstpåbudet. Att det kan finnas rätt att kräva skadestånd i kommission för konkursboet 
är en annan sak. Vill konkursgäldenären kräva skadestånd för egen räkning avseende 
”medelbar skada” bör han som utgångspunkt vara hänvisad till att hävda överträdelse av 
den semiobligatoriska vårdplikten, som är en plikt att inte skada (vinstpåbudet i 7: 8 KL 
bör i princip skydda mer). Att den praktiska skillnaden mellan vinstpåbudet och vård-
plikten kan hänga på hur pass stränga aktsamhetskrav som uppställs är en annan sak.
512 Se 5 nedan.
513 Se 10 nedan.
514 Se 14 nedan.
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artskillnad mellan utdelningsrätter och förmånsrätter som inte har sin 
grund i en sakrätt mot konkursboet. De förra är stamandelsrätter, de 
senare preferensandelsrätter i konkursboet.515 En annan konsekvens är att 
det klargörs att fordringsrekvisitet i 5:1 KL är ett konkurs(associations)-
rättsligt rekvisit som måste vara uppfyllt för att rätt till medlemsskap med 
ekonomisk andelsrätt i konkursboet skall föreligga – inte en obligations-
rättslig prejudicialfråga.516 I linje härmed är det inte konkursfordringen 
(eller någon annan konkursgäldenärens förpliktelse) som uppfylls genom 
utdelningen, utan konkursboets skiftesskuld till den utdelningsberätti-
gade konkursborgenären.517 Skiftesskulden är inte villkorad av att det 
finns en konkursfordring hos konkursgäldenären. Däremot följer det av 
de konkurs(associations)rättsliga reglerna att, om en sådan finns, emot-
tagen utdelning avräknas mot konkursfordringen.

3.4.3.2 Fordringsfastställelsen
Bevakning behövs inte för att borgenär skall vara bevarad sin rätt mot 
konkursgäldenären på personlig nivå. Associationstanken klargör att alla 
uttryck och infallsvinklar som implicerar att bevakningsplikt föreligger 
är vilseledande. Vad som finns är en bevakningsrätt.518 Borgenärerna har 
rätt att utnyttja sin rätt till medlemsskap i konkursboet.519 Villkoret (sna-
rare än plikten) för att medlemsskap i konkursbo skall uppkomma är att 
medlemsskapsanhållande görs innan konkursboet går till skifte och, om 
bevakningsfristen försitts, att det betalas avgift för efterbevakningen.520

Syftet med konkursens fordringsprövning är inte att fastställa kon-
kursgäldenärens personliga ansvar utan att avgöra om och i vilken mån 
utdelnings yrkande borgenär skall ha rätt till (associationsrättslig) andels-
rätt i konkursboet (relativt de övriga borgenärerna). Redan härav följer 
att det, när associationstanken appliceras, är främmande att karakterisera 
en ”bevakning” som ett anhängiggörande av en fastställelse- och fullgö-
relseprocess mot konkursgäldenären. Det kan rentav ifrågasättas om ens 

515 Se 5.3.2.2; 11.2.2 nedan.
516 Se 5.3.2.1 nedan vid not 676. Huruvida fordringsrekvisitet kan vara uppfyllt utan 
att det har uppkommit och består ett obligationsrättsligt verksamt fordringsförhållande 
mellan borgenären och konkursgäldenären beror följdriktigt på om de konkursrättsliga 
reglerna ger vid handen att andelsrätten skall vara beroende av och accessorisk till en per-
sonlig konkursfordring. Det ligger inte i konkursens natur att så måste vara fallet, i alla 
fall inte att deltaganderätt inte också kan föreligga (för något ändamål) på annan grund. 
517 Se 11.4 nedan.
518 Se 13.2 nedan.
519 Konkursboet är en öppen association med ”kontraheringsplikt” mot alla som uppfyl-
ler de medlemskrav som lagen anger.
520 Beträffande konkursboets bildningsfas, se 4.1 nedan.
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anmärkningsprocessen (i första instans) skall betraktas som en (special)-
process (jfr negativ fastställelsetalan), så att konkursdomstolen agerar 
som domstol (ett statligt tvistelösande organ).521 Under associationstan-
ken faller det sig naturligare att trycka på konkursdomstolens associa-
tionsrättsliga funktion att – i konkursboets bildningsfas – fatta beslut för 
konkursboet huruvida tvistig medlemspretendent skall upptas som medlem i 
konkursboet (när beslutsbehov i frågan föreligger).522 Konkursboet fullgör 
alltså den funktion som typiskt sett, i andra delar av associationsrätten, 
fullgörs av associationens stiftare. Skillnaden mellan det processuella och 
det associationsrättsliga synsättet är nog mer principiellt än faktiskt (på 
regelplanet är ju alla övergångar glidande!). Den kan visa sig i att man i 
bundenhetsfrågor får ta avstamp i civilrättens, inte processrättens, regler 
och tala om civilrättslig bundenhet hellre än om rättskraft.523 En annan 
skillnad är att associationstanken får det att framstå som principiellt ute-
slutet att medlemsfråga kan prövas i särskild rättegång utom konkursen, 
därmed också uteslutet att konkursgäldenären kan ingå ett för borgenärs-
kollektivet bindande skiljeavtal om att fordringsrekvisitet skall avgöras av 
skiljenämnd (och inte av konkursdomstolen i enlighet med konkursboets 
”konstitutionella” regler) under konkursen.524

Oavsett om anmärkningsprocessen bör betraktas som en process eller 
något annat medför fordringsrekvisitets karaktär av konkurs(asso cia-
tions) rättsligt rekvisit (till skillnad från obligationsrättslig prejudicial-
fråga) att ”anmärkningssakens identitet” får en annan skärning än när 
rättsfrågan bestäms enligt andra grundsyner. Frågan om konkursgäldenä-
rens personliga ansvar är alltså en ”annan sak” än den fråga som kommer 
till uttryck i fordringsrekvisitet. Man kan säga att fordringsfrågan endast 
är ett i medlemsfrågan inbakat medlemsrättsligt rekvisit.525 Associations-
tankens grundantaganden medför att ett bevakningsavgörande i ford-
ringsfrågan som utgångspunkt skall sakna rättskraft utom konkursen (jfr 
9:19 KL),526 att det inte uppkommer någon kritisk processkollision om 
det pågår eller inleds en särskild rättegång i fordringsfrågan utom kon-
kursen (den särskilda rättegången saknar rättskraftsverkan såvitt gäller 
fordringsrekvisitet i konkursen)527 samt att fordringsrekvisitet inte kvali-
ficerar som ett rättsförhållande enligt 13: 2 RB.528 Det sist sagda betyder 

521 Jfr skiftestanken i 3.2.3.2 ovan.
522 Se 5.3.3 nedan vid not 708.
523 Att terminologin kan ifrågasättas, jfr Lindskog i 4.1 nedan not 553.
524 Se 12.5 nedan. 
525 Se 11.1 nedan.
526 Se 12.5.1; 12.5.2.1 nedan.
527 Se 12.8 nedan.
528 Se 12.5.2.2 nedan.
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att, om fordringsrekvisitet över huvud taget kan prövas utom konkursen 
(vilket skall vara i högsta grad tvivelaktigt), endast skiljeförfarande bör 
kunna komma i fråga.529

3.4.3.3 Äganderätten
Associationstankens kanske mest kontroversiella grundantagande är att 
äganderätten till konkursmassan placeras hos konkursboet.530 Reellt sett är 
grundantagandet föga revolutionerande. Konkursgäldenären har prak-
tiskt taget inga ägarbefogenheter till de konkreta konkurstillgångarna,531 
varför det enda associationstanken gör är att formalisera de reella förhål-
landena, så att äganderätten placeras där den realiter redan ligger. Skill-
naden mellan associationstanken och de andra grundsynerna kan kokas 
ned till om man vid äganderättsplaceringen skall gynna den som (enligt 
rättsreglerna) har blott utomobligatoriska intressen i konkursmassan (dvs 
konkursgäldenären) eller den som sitter på de flesta och tyngsta ägarbe-
fogenheterna (dvs konkursboet såsom associationsliknande gemenskap). 
Uppfattningen kan därmed, förstås, bero på vilken ägarbefogenhet som 
anses som mest tungvägande och intressant. Det är en värderingsfråga.

3.4.3.4 Rådighetsförlusten
Associationstanken inskränker inte konkursgäldenärens rättshandlings-
förmåga. Den behöver inga sådana korrektiv eftersom äganderätten pla-
ceras hos konkursboet och konkursen inte gestaltas som ett förfarande 
mellan konkursgäldenären och konkursborgenärerna.

529 HD har bedömt att skiljeprövning kan ske. Se NJA 2003 s 3 (14.4.2), så på premissen 
att konkursrätten inte har förändrats sedan KL 1862. 
530 Se 9 nedan. Observera att äganderätten är ett relativt fenomen (jfr Lindskog, Redovis-
ningsmedel s 224 not 3) och att den rättsfråga som här diskuteras är konkursgäldenärens 
tillhandahållandeplikt eller den konkurs(associations)rättsliga äganderättens placering. 
Konkursgäldenärens associationsrättsliga äganderättsförlust hindrar inte att han kan vara 
att betrakta som ägare i andra rättsfrågor, t ex vid tillämpning av sakrättsliga, skatterätts-
liga och straffrättsliga regler. Allt beror på vilken ägarbefogenhet som är in  tressant på 
regelplanet. 
531 9.1 nedan. – Konkursförvaltaren har ingen konkurs(associations)rättslig plikt att för-
valta enskilda konkurstillgångar i enlighet med konkursgäldenärens önskemål. Konkurs-
gäldenärens rätt inskränker sig till ett anspråk på konkursmassans restvärde (om detta är 
positivt när alla konkursborgenärer har blivit förnöjda eller när det, vid konkursens avslu-
tande, finns kvar tillgångar som inte har utnyttjats för konkursändamålen). Restanspråket 
är ett värdeanspråk (restvärdet av en växlande förmögenhetsmassa), inte ett anspråk på 
bestämda tillgångar. Det kan bestå av tillgångar som omfattades av det ursprungliga besla-
get, men också av surrogat, avkastning eller nya tillgångar som har köpts eller producerats 
av konkursboet under konkursen.
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Associationstankens syn på konkursgäldenärens rådighetsförlust 
bestäms av associationstankens speciella grundantaganden. Rådighetsför-
lusten i tillgångsfrågor påverkas av grundantagandet att det är konkurs-
boet som äger konkursmassan. Rådighetsförlusten klargör att konkursgäl-
denären inte har bättre rätt än andra icke-ägare att råda över konkursboets 
tillgångar. Konkursgäldenärens rådighetsförlust att skuldsätta sig med ver-
kan i konkursen är, när associationstanken appliceras, inte en förlust av 
skuldsättningsförmåga (det rör sig om en avsaknad av mandat att upplåta 
andelsrätt i konkursboet). Av det sagda följer att det, strängt taget, är 
vilse ledande att tala i termer av rådighetsförlust. Rådighetsförlusten står ju 
inte för att konkursgäldenären förlorar kompetens i egen sfär. Den blott 
bekräftar att konkursgäldenären saknar extraordinär kompetens att råda över 
andras sfärer – konkursboets respektive borgenärskollektivets.532

Associationstankens äganderättsplacering hos konkursboet kan signa-
lera att associationstanken missgynnar konkursgäldenären. Sanningen 
är den omvända. Dels har äganderättsplaceringen hos konkursboet gott 
stöd i de regler som ändå gäller. Dels får frihetsprincipen fullt genomslag 
i alla frågor som inte utgör konkursbofrågor eller medlemsfrågor enligt 
associationstankens definition (som är snävare än de andra grundsyner-
nas). Sålunda tydliggör associationstanken att konkursgäldenären redan 
på grundnivå skall ha oinskränkt förmåga att förvärva nya tillgångar533 
och skuldsätta sig under konkursen, men också exklusiv kompetens att 
rättshandla om sitt eget personliga ansvar.534 Konkursboet är inte kon-
kursgäldenären!

3.4.3.5 Rättsförhållandet mellan borgenärerna inbördes
Associationstankens bärande pelare är att konkursboet är en associations-
liknande gemenskap (i tvångslikvidation) som har konkursborgenärerna 
som medlemmar och, när förvaltarautonomi råder, konkursförvaltaren 
som sitt enda organ. Grundantagandet innebär att konkursen rymmer ett 
system av associationsrättsliga rättsförhållanden som förutsätter varandra.

Mellan konkursboet och konkursborgenärerna föreligger en medlems-
skaps- eller ägarrelation. Konkursborgenärerna är medlemmar i konkurs-
boet, vilket betyder att de har ekonomiska andelsrätter och principiella 

532 Jfr 9.2.2 nedan not 1233.
533 Att tillgångarna omfattas av konkursbeslaget (se 3: 3 KL) är en annan sak. 
534 Se 5 nedan. Det utesluter inte att konkursboet och borgenärskollektivet kan ha ett 
skydd mot negativa reflexverkningar när behov därav föreligger.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   160 09-10-19   15.22.18



161

medlemsbefogenheter i detsamma.535 Rättsförhållandet mellan konkurs-
borgenärerna och konkursförvaltaren blir en blott medelbar relation, som 
har att passera genom konkursboet.536 Konkursförvaltaren är alltså inte 
konkursborgenärernas syssloman utan ett organ i konkursboet (konkurs-
boets likvidator) – vari konkursborgenärerna är medlemmar.

Rättsförhållandet mellan konkursborgenärerna blir starkare än när de 
sammanbinds av en blott tillfällig processuell gemenskap. Konkursbor-
genärerna har – som andra associationsmedlemmar – ett associations-
rättsligt band både till varandra och till den association, konkursboet, 
vari medlemsskapet gäller. Relativt konkursboet visar sig bandet i att 
borgenärssammanträdet (när sådant finns) har en associationsrättslig 
plikt att respektera konkursboets verksamhetsändamål i vid bemärkelse 
i sitt beslutsfattande i och för konkursboet.537 Motsvarande plikt gäl-
ler självfallet för andra organ. Mellan konkursborgenärerna betyder det 
associationsrättsliga bandet att den associationsrättsliga likhetsprincipen 
äger tillämpning.538 Det betyder dels att all olikabehandling är olovlig 
redan på grundnivå, dels att associationsrättsliga påföljder (obundenhet 
på grund av befogenhetsöverskridande, associationsrättsligt skadestånds-
ansvar etc) kan göras gällande. Den processuella konsekvensen blir att 
konkursbofrågor måste processas av konkursboet samt att, i frågor som 
sakägs av borgenärskollektivet, speciell processgemenskap föreligger mel-
lan borgenärerna. Associationstankens särmärke är att gemenskapen är 
så intakt att det till och med föreligger exklusiv jurisdiktion för konkurs-
domstolen i medlemsfrågorna.539

535 Se 10.2 nedan. Medlemsbefogenheterna uppväger efterställningen och avsaknaden 
av fordringshavarbefogenheter (såvida inte skyddsbehovet tillgodoses på annat sätt, t ex 
såsom i den svenska konkursrätten, genom att förvaltningsrätten läggs hos en tvångslikvi-
dator, som är ett halvoffentligt subjekt). Jfr 6.2.1 nedan.
536 Jfr 6.2.5 nedan; 7.2 nedan.
537 Se 5.2.1 not 583; 5.3.1 not 670; 6.3.4 not 880; 7.3 nedan; 8 nedan.
538 Se 8.4.5 nedan.
539 Se 12.5 nedan.
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4  Konkursens faser enligt 
 associationstanken

Processtanken, exekutionstanken och skiftestanken utgår från att kon-
kursen är ett förfarande, som, med vissa grundsynsberoende variationer, 
åtminstone har sin formella tyngdpunkt i rättsförhållandet mellan borge-
närerna och konkursgäldenären. Sidokonstruktioner fordras för att allt som 
hör till konkursen i allmän mening skall kunna täckas upp. Vad som utgör 
själva konkursen eller/och vad som utgör kompletterande sido moment 
beror på grundsynen, som bestämmer konkursens definition.540

Associationstankens tyngdpunkt ligger i konkursboet och rättsförhål-
landet mellan konkursborgenärerna, vilket är unikt (om associationstanken 
jämförs med de andra grundsynerna).541 Under associationstanken är det 
rentav tvivelaktigt att definiera konkursen som ett förfarande. Konkur-
sen är snarare en tid som sammanfaller med konkursboets liv, närmare 
bestämt med konkursboets uppkomst, tvångslikvidation och skifte.542 
Medlemsskapsprövningen i konkursen är ett slags förfarande (jfr process) 
liksom konkursbeslaget (jfr exekution) och konkursboets likvidation (jfr 
likvidation). Inget av dessa förfaranden är dock så framträdande att de 
kan ensamt avgöra konkursens definition.543

I detta kapitel skall associationstankens konkursförfarande – dvs kon-
kurstiden eller konkursboets livstid och livsfaser – målas ut i ett fågelper-
spektiv. Syftet är dels att ge läsaren några hållpunkter som underlättar 
uppskattningen av helhetsbilden, dels att klargöra förhållandet mellan 
associationstankens konkursfaser och regelplanets. Associationsbild-
ningsfasen behandlas i 4.1, tvångslikvidationen och skiftet i 4.2 och 4.3. 
Konkursboets återuppståndelse för fortsatt likvidation (efter konkursens 
avslutande) lämnas därhän.

540 Se 3.1.2 ovan vid not 410.
541 Se 3.4.1 ovan; 5.1 nedan.
542 Se 3.4.2 ovan.
543 Se 3.4.1 ovan not 493.
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4.1 Associationsbildning
Associationstankens hörnpelare är att det uppkommer ett nytt rätts-
subjekt vid sidan av konkursgäldenären, som har konkursborgenärerna 
– inte konkursgäldenären – som medlemmar.544 Under associationsbild-
ningsfasen får konkursboet medlemmar med ekonomiska andelsrätter 
i konkursboet,545 egen förmögenhet,546 egna verksamhetsföremål och 
verksamhetsändamål,547 egen förvaltningsorganisation548 samt egen juri-
disk personlighet.549 Associationsbildningsfasen är ganska speciell, när-
mast ofullständig, vilket sammanhänger med att ett konkursbo försätts i 
tvångslikvidation i samma ögonblick som det bildas.550

Associationstankens grundantaganden medför att utdelningsrätten 
måste delas upp i två moment, andelsrätten/medlemsskapet och skiftes-
kvoten. Det förra momentet hänför sig till associationsbildningsfasen, 
det andra till skiftesfasen. Medlemsprövningen sker antingen formellt i 
ett bevakningsförfarande eller informellt i samband med utdelningsför-
slagets upprättande. Att andelsbestämningen kan samordnas med skiftet 

544 Jfr JustR Lindskogs tydliga utgångspunkt i NJA 2009 s 41. Lindskog var tidigare 
inte lika klar. Se Kvittning § 25-2 (2 uppl s 724). Visserligen ansåg Lindskog att man 
måste skilja mellan konkursgäldenären och konkursboet. De ”uppträder i princip som 
olika rättssubjekt under konkursens handläggning.” Men det förtydligande tillägget för-
virrar: ”En annan sak är att subjektsidentitet anses föreligga mellan [gäldenären] och 
[konkursboet]; den förres identitet övergår i och med konkursen i den senares. Kvar blir 
emellertid [konkursgäldenären], som fr.o.m konkurstidpunkten tar sin existens och i.o.m 
konkursens avslutande tappar sitt suffix för att åter bli [gäldenären].” En liknande inställ-
ning intas av Håstad (Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl s 188 not 11): ”Inte sällan 
framhålls att konkursboet skulle vara ett annat rättssubjekt än konkursgäldenären – – –. 
Utgångspunkten är emellertid snarare att konkursborgenärerna övertar förvaltningen av 
gäldenärens tillgångar. Att konkursboet i många sammanhang betraktas som ett annat 
rättssubjekt beror nog främst på att vissa rättsföljder, såsom uppkomsten av massaskulder, 
tydligare låter sig förklaras på detta sätt, än att massaborgenärerna har bästa förmånsrätt i 
konkursen.” Beträffande konkursboets karaktär av särskilt rättssubjekt vid sidan av kon-
kursgäldenären, se även 6.1 nedan not 826. 
545 Tesen att utdelningsrätten är en andelsrätt kullkastas inte av att andelsrätten (inte bara 
skifteskvoten) kan vara till storleken ofixerad fram till skiftet (vilket beror på att nyckeln 
är speciell). Andelsrätten blir en fordringsrätt först när likvidationen är över och konkurs-
boets förmögenhet skall skiftas ut på medlemmarna. Under processtanken är utdelnings-
rätten en personlig fordring hos konkursgäldenären, nämligen samma fordringsrätt som 
konkursfordringen. Under exekutionstanken är utdelningsrätten en sampanträttsandel i 
konkursmassan. Under skiftestanken är utdelningsrätten en opersonlig fordring hos kon-
kursgäldenären. Se 3 ovan.
546 Beträffande konkursboets äganderätt, se 9 nedan. 
547 Se 8 nedan.
548 Se 7 nedan.
549 Se 6 nedan.
550 Se 3.4.1 ovan.
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sammanhänger med att konkursboets likvidation är ståndande551 och 
att konkursborgenärerna (i svensk rätt) ändå saknar organställning och 
andra medlemsbefogenheter i konkursboet.552 Därtill kommer att endast 
en del av andelsbestämningen kan göras i bevakningsförfarandet. Andels-
rätternas storlek (liksom skifteskvoternas) måste under alla förhållanden 
anstå till skiftet (dvs utdelningsstadiet).

Att ett bevakningsavgörande har något slags ”rättskraft” i konkursen 
står utom allt tvivel.553 Mindre givet är vad som omfattas. Den kon-
kursinterna ”rättskraften” beror på vilka frågor som skall eller, beroende 
på prövningsfrågans art, får prövas i bevakningsförfarandet. Vilka dessa 
är beror på bevakningsförfarandets funktion, ytterst på vilken grundsyn 
som anläggs på konkursen. Är grundsynsfrågan osäker är det inte märk-
ligt att det inte går att ge ett klart svar.554 Bevakningsförfarandet har en 
särskild funktion framför allt vid tillämpning av process- och exekutions-
tanken.555

4.2 Tvångslikvidation
En faktor som gör att konkursboet skiljer sig markant från andra associa-
tioner är att det sätts i tvångslikvidation så snart det bildas. Konkursför-
valtaren är inte bara det ”levande” konkursboets organ (i en sekund), han 
är också, och framför allt, dess tvångslikvidator.556

En likvidation är en upplösning av det system av sammanvävda rela-
tioner som ger upphov till en associationsliknande gemenskap, grovt 
förenklat rättsförhållandet mellan medlemmarna (dvs i konkursfallet, 

551 Det kan finnas tid och pengar att tjäna på en samordning.
552 Beträffande förvaltningsorganisationen, se 7 nedan.
553 Se t ex Agge, Bidrag till läran om civildomens rättskraft s 100; Ekdahl, Om fordran 
i konkurs s 78; Lindskog, Kvittning § 25-1.1.2 (2 uppl s 718); NJA II 1921 s 548; Oli-
vecrona, Konkursrätt s 47; Welamson, Konkursrätt s 543; Welamson/Mellqvist, Konkurs 
(10 uppl) s 191, 196, 199 not 20. Se även HD i NJA 2007 s 736. Uttrycket rättskraft är 
visserligen inte helt övertygande. Jfr Lindskog, Bör prövning av nya jävsgrunder medges 
i mål om tvistig fordran i konkurs? (TSA 1979) s 330. Alla beslut som fattas av en dom-
stol behöver inte vara processuella och rättskraftsgrundande. En domstol kan även ha 
att fatta civilrättsliga beslut som binder och prekluderar i enlighet med civilrättsliga, här 
associationsavtalsrättsliga, principer. Jfr 3.4.3.2 ovan. – Den konkursinterna rättskraften 
kommenteras i 12.7 nedan.
554 Se 12.2 nedan vid not 1633. Jfr 3.2.3.2 ovan not 456.
555 Jfr 3.2.3.2 ovan vid not 456.
556 Se 3.4.1 ovan; 7.1 nedan.
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rättsförhållandet mellan konkursborgenärerna).557 Redan härav följer att 
likvidationsbegreppet som sådant inte ställer något krav på att den rörelse, 
som associationen drev när den levde, skall läggas ned.558

Missuppfattningar, eller otydliga uttalanden som alstrar risk för missför-
stånd, är ganska vanliga på denna punkt, särskilt när konkursinstitutet ställs 
i kontrast till företagsrekonstruktion och karakteriseras som ett rörelsened-
läggningsorienterat förfarande.559 En helt annan sak är att konkursinstitutet 
– i ett nationalekonomiskt perspektiv – kan förbättra näringslivets dyna-
mik genom att gallra ut ineffektiva företag och framtvinga resursomfördel-
ning.560

Tanken att konkursen är en rörelsenedläggning har samband med grund-
syner som exekutionstanken och skiftestanken, då konkursens uppgift är att 
realisera borgenärernas panträtt i konkursmassan eller att avveckla konkurs-
gäldenärens förmögenhetsställning. Grundsatsen bör då vara att omedelbar 
tillgångsrealisation skall ske. En rätt och (skadeståndssanktionerad) plikt för 
konkursförvaltaren att välja vidaredrift när det är till gagn för konkursborge-
närerna blir systemfrämmande.561 Associationstanken torde grundsatsvis ge 
såväl rätt som plikt till vidaredrift.562 Måhända är associationstankens från-
varo en bidragande orsak till att slentrianmässiga slaktningar av bärande 
rörelser sällan utsätts för kritik.563

Den åtgärd som påbjuds av likvidationssituationen är att associationens 
förmögenhet skall likvideras inför skiftet och så på det sätt som bäst gag-
nar likvidationsändamålen. Om vidaredrift är det för medlemmarna för-
delaktigaste realisationsalternativet är det vidaredrift, med rörelseförsälj-
ning, som skall ske.564 Något annat gäller inte i konkurs (såvitt gäller den 
rörelse som övergår till konkursboet i och med konkursbeslaget).565 En 
helt annan sak är att speciella tvångslikvidationsgrunder kan uppkomma 
under konkursens förlopp, t ex att konkursboet drabbas av kritisk brist 

557 Jfr 3.2.1 ovan not 445. Är skiftesobjektet inget mer än en tillgång eller en förmögen-
hetsmassa behövs ingen likvidation. Det räcker med realisation och/eller (bara) skifte. 
558 Jfr 2.6.4 ovan not 390.
559 Se 2.6.4 ovan vid not 389. 
560 Se härom Gratzer/Sjögren, Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi s 136 f, 
391 f.
561 Däremot kan skiftestanken, till skillnad från exekutionstanken, tillåta att vidaredrift 
får ske (när konkursgäldenärens intressen inte kräver annat).
562 Jfr 8.4.3.3 nedan vid not 1155. 
563 Se härom Lindskog, Några synpunkter på konkursförvaltning s 312. 
564 Jfr 25: 35 ABL; 11:11 LEF; 2: 35 HBL; 7:10 SL (”får” fortsättas); Lindskog, JF-ABL 
13:11-6 (2 uppl s 322). 
565 Se Lindskog, Några synpunkter på konkursförvaltning s 313; SOU 2005: 63 s 37.
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på kapital.566 En sådan tvångslikvidationsgrund kan betyda att vidare-
driften måste avbrytas.

Det är inte ovanligt att – under skiftestankens inflytande – konkursen 
beskrivs som en likvidation av konkursgäldenären eller konkursgäldenä-
rens förmögenhetsställning (konkursmassan).567 Det är inte helt lyckat. 
Det är konkursboet (såsom associationsliknande gemenskap), inte kon-
kursgäldenären, som likvideras i konkurs.568

4.3 Skifte
När konkursboets förmögenhet har omvandlats till pengar skall, om inga 
massaskulder kvarstår att betala, konkursboets behållning skiftas ut på 
medlemmarna och konkursboet upplösas såsom juridisk person.

ProklamaL är inte tillämplig på konkursbolikvidationer.569 Att proklama 
fordrar lagstöd skall dock inte tas för givet, i alla fall inte vid likvidation av 
en näringsdrivande association.570 Oavsett hur härmed förhåller sig ter det 
sig onödigt med proklama i konkursfallet eftersom skulder som uppkom-
mer under likvidationstiden inte blir föremål för preklusion571 och ett kon-
kursbo, som sätts i likvidation så snart det bildas, inte har annat än sådana 
nya massaskulder.

Associationstankens grundantagande är, som nämnts, att bevaknings- 
och utdelningsförfarandet gäller konflikter som utgör medlemsfrågor 
enligt associationstankens systematik. Följaktligen bör utgångspunkten 
vara att en massaborgenär som förbigås i utdelningsförslaget varken kan 
ha rätt eller plikt att klandra detsamma. Det är inte massaborgenärernas 
rätt till konkursmassan som fastställs (eller indirekt avgörs) genom utdel-

566 Jfr 10:1 KL där det, till synes på premissen att konkursen utgör ett förfarande, talas 
om avskrivning. 
567 Se 2.6.4 i och vid not 384 f.
568 Jfr 3.2.3.4 ovan not 461.
569 Se härom Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 105 ff. Observera skillnaden mellan 
frågan om bevakningsförfarandet kan liknas vid ett proklama avseende rätten till kon-
kursdeltagande och frågan om det kan utfärdas kallelse på konkursboets massaborgenärer. 
Det är den senare frågan som behandlas här. 
570 Se dock numera NJA 2008 s 255 där HD har antagit att lagstöd krävs för att ideell 
förening i likvidation skall kunna utfärda kallelse på okända borgenärer enligt ProklamaL. 
Förutsebarhetshänsyn bestämde avgörandet, dock – märkligt nog – inte svårigheterna att 
förutse att det kan komma att utfärdas en kallelse med preklusionsverkan enligt Prokla-
maL utan svårigheterna att förutse att en fordring kan prekluderas efter kallelse. 
571 Jfr Lindskog, JF-ABL 13:10 (2 uppl s 314).
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ningsförslaget.572 Oavsett vilka fördelningsbud utdelningsförslaget ger 
skall, vid konkursboets skifte, 11:1 KL uppmärksammas och konkurs-
boets oreglerade massaskulder säkerställas ex officio.573

Enligt andra grundsyner, kanske också enligt (överspelad?) rättspraxis 
(NJA 1972 s 633), binds inte bara konkursborgenärerna sinsemellan av ett 
okland rat utdelningsförslag. Även massaborgenärerna binds (vad nu det 
skall betyda), varför massaborgenärerna bör ha (samma) rätt (som konkurs-
borgenärerna) att klandra utdelningsförslaget.574 – Föreligger klanderrätt än 
idag bör i alla fall klanderrättsgrunden ha förändrats.

Finns det tillgångar kvar när massaborgenärerna har blivit förnöjda, och 
förslår konkursboets förmögenhet till full andelstäckning för samtliga 
konkursborgenärer (de efterställda inkluderade), skall överskottet utges 
till konkursgäldenären.575 Konkursgäldenärens restanspråk är varken 
ett renodlat medlemsanspråk eller en renodlad fordringsrätt utan ligger 
någonstans mitt emellan.576

Konkursboets skifte – eller konkursens avslutande – betyder att kon-
kursboet löses upp som associationsliknande gemenskap och juridisk per-
son. Konkursgäldenärens liv består och återgår till det normala (med de 
modifikationer som kan följa av de associationsrättsliga reglerna). Detta 
betyder att alla frihetsinskränkningar upphör (t ex konkurskarantänen 
enligt 6:1 KL), men också att konkursgäldenären förlorar möjligheten att 
åberopa alla konkursrelaterade förmåner som han kan ha njutit förmån 
av under konkursen.577 För konkursborgenärerna betyder skiftet bl a att 
de, med vissa begränsningar, återfår normal utmätnings- och konkurs-
legitimation för sina restfordringar mot konkursgäldenären, i alla fall såvitt 
gäller tillgångar som tillfaller konkursgäldenären efter konkursen.578

572 Se 10.4 nedan.
573 Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen § 13: 7 (s 13: 8 f ) samt 10.4 nedan.
574 Se vidare 12.4 nedan. 
575 Se 9.4 nedan.
576 Se 10.3 nedan.
577 Ett exempel är konkursens preskriptionssuspenderande effekt (se 7 § 1 st sista p 
PreskL) . Ett annat är växande dröjsmålsposter, som kan vara icke-ersättningsgilla 
under konkursen på grund av den allmänna skadebegränsningsplikten. Är så fallet bör 
ansvarshindret upphävas fr o m konkursens avslutande, då rådighetsinskränkningarna 
upphör och konkursgäldenären åter sätts i position att påverka sin egen situation. 
578 Se 11.3.3.9 nedan.
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5  Konkursrättens systematik enligt 
associationstanken

5.1 Inledande anmärkningar
Under associationstankens konkursbestämning innebär konkursen något 
mer än att konkursborgenärerna får en skiftes- eller exekutionskvot i kon-
kursgäldenärens samtliga tillgångar. Konkursborgenärerna får en växlande 
andel i konkursboet och dess förmögenhetsmassa samt hamnar i ett asso-
ciationsrättsligt förhållande till varandra och konkursboet. Infalls vinkeln 
återspeglar sig i att associationstanken, som alla grundsyner, ger en spe-
cifik konkursrättslig systematik.579 Associationstanken sätter konkursboet 
som associationsliknande gemenskap i centrum och delar in konkursrätten 
utifrån vem på konkurssidan – konkursboet, borgenärskollektivet eller 
konkursgäldenären – som är sakägare. Eftersom sakägarställningen beror 
på vilken rättsföljd som eftersträvas och vem som skall omedelbart träf-
fas av den eftersträvade effekten, ger associationstanken upphov till en 
rättsföljds- och sakägarorienterad systematik, som reagerar på att olika 
rättsföljder subjektivt skyddar olika subjekt. Konkursrätten klyvs i kon-
kursbofrågor (5.2 nedan), medlemsfrågor (eller konkursborgenärsfrågor, 
5.3 nedan) och konkursgäldenärsfrågor (5.4 nedan).

Associationstankens systematik särpräglas av – utöver konkursboets kon-
struktion som borgenärsägd association – äganderättsplaceringen hos kon-
kursboet. Konkursbofrågorna sakägs av konkursboet som sådant, medelbart 
av medlemmarna. Medlemsfrågorna sakägs av, om någon, borgenärskollek-
tivet (kanske också i någon mening av konkursdomstolen och det allmän-
na). Konkursgäldenärsfrågorna sakägs av konkursgäldenären personligen.

Den tredelade systematiken kan ställas i kontrast till den systematik som 
följer av processtanken/tvångsförvaltningstanken. Processtanken särpräglas 

579 Att systematiken är (grundsyns)unik sammanhänger med att den omedelbart åter-
speglar de grundantaganden som gör att associationstanken skiljer sig från andra grund-
syner. Att varje grundsyn ger en unik systematik utesluter inte att fler eller färre gemen-
samma beröringspunkter kan finnas.
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av att konkursmassan ägs av konkursgäldenären, att det är konkursgälde-
närens personliga ansvar som prövas och avgörs i konkursen samt av att 
konkursförvaltaren (åtminstone i praktiken) är konkursgäldenärens legale 
ställföreträdare.580 Angivna grundantaganden medför att det inte går att 
sakägarsystematisera konkursrätten på grundnivå (med bibehållen kontakt 
med rådighetsgrundsatserna). Konkursboet saknar ju juridisk personlighet 
och konkursgäldenären sakäger, utöver sina personliga angelägenheter, allt 
som gäller konkursgäldenären eller konkursmassan. Sakägarförhållandena 
ger i stället upphov till en tvågrenad konkursrättssystematik (dels rättsfrågor 
som sakägs av konkursgäldenären oavsett om de omfattas av tvångsförvalt-
ningen eller ej, dels rättsfrågor som gäller borgenärernas inbördes rättsställ-
ning och därför sakägs av borgenärerna (prioritetsfrågor)). Skall systemati-
ken återspegla rådighetsförhållandena måste den korrigeras på regelplanet 
– bringas i linje med grundantagandet att konkursförvaltaren företräder 
konkursgäldenären så snart konkursgäldenären eller konkursmassan berörs. 
Man kan tänka sig en primäruppdelning i dels prioritetsfrågor, som ägs av 
borgenärerna och gäller borgenärernas inbördes prioritet, dels obligations-
rättsliga frågor, som gäller konkursgäldenärens rättsställning. De senare kan 
vara antingen konkursmassefrågor (tvångsförvaltningsfrågor)581 eller per-
sonliga frågor.582

Systematiken har ingen omedelbar rättslig betydelse i den meningen att 
den avgör reglerna på regelplanet. Den bestämmer konkursrättens ”saker” 
och sakägarställningar och har därmed medelbar betydelse för regelplanet, 
framför allt i rådighets- och bundenhetsfrågor. Systematiken bestämmer 
vilka frågor som utgör självständiga saker och vilka som utgör integrerade 
moment. Den bestämmer också vem som är sakägare och vem som intar 
tredjemansställning samt vilka grundsatser som gäller i t ex rådighetshän-
seende.

580 Se 3 ovan.
581 Tillgångsfrågor är ett belysande exempel men också fordringsfrågan under 5:1 KL, 
som enligt processtankens grundantaganden är en av konkursgäldenären sakägd obliga-
tionsrättslig tvångsförvaltningsfråga (så länge konkursmassan berörs). Associationstanken 
klargör att fordringsfrågan inte är vare sig en konkursgäldenärsfråga (som sakägs av kon-
kursgäldenären personligen) eller en konkursbofråga (som sakägs av konkursboet), utan 
en medlemsfråga som sakägs av borgenärskollektivet.
582 Frågan om konkursgäldenärens ansvar blir ”personlig” först om borgenären avstår 
från sin rätt till konkursdeltagande. Associationstanken förutsätter att sådana frågor är 
(personliga) konkursgäldenärsfrågor rent generellt.
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5.2 Konkursbofrågor
5.2.1 Definition
Med konkursbofrågor avses rättsfrågor som sakägs av konkursboet (såsom 
konkursborgenärsägd associationsliknande gemenskap). Det kan vara 
konkursbokonstitutionella frågor eller verksamhetsfrågor,583 typiskt sett 
frågor om anspråk som riktar sig mot konkursboet.584

5.2.2 Exempel

5.2.2.1 Massaansvarsfrågor
Under associationstanken är konkursboet en särskild juridisk person som 
kan ha såväl egna skulder (massaskulder) som egna tillgångar. Alla massa-
ansvarsfrågor, t ex frågan huruvida en massaförpliktelse har uppkommit 
eller består, utgör konkursbofrågor. Det krävs inte ens att bundenheten 
avser en förpliktelse.585 Även frågan huruvida konkursboet är skyldigt att 
göra eller tåla något är en konkursbofråga. 586

Under grundsyner som förutsätter att massaanspråket är en allmän 
förmånsrätt i konkursmassan eller en opersonlig fordring hos konkursgäl-

583 Gränsen mellan konstitutionella frågor (associationsfrågor) och medlemsfrågor är gli-
dande, lika glidande som skillnaden mellan förhandenvaron och icke-förhandenvaron 
av en associationsliknande gemenskap. Jfr 5.3.3 nedan not 710. De konstitutionella 
frågorna handlar om associationens liv (verksamhetsförändring, utdelning osv) och död 
(likvidation och skifte). Att de är associationsfrågor (med förstärkt medlemsskydd för 
medlemmarna på regelplanet), inte medlemsfrågor (med försvagat medlemsskydd och 
förstärkt associationsskydd på regelplanet) visar sig bl a i att de faller under medlems-
stämmans mandat och att associationsförhållandet måste iakttas vid beslutsfattandet. 
Medlemmarna beslutar kort sagt i egenskap av organledamöter (med allt vad det inne-
bär i ansvarshänseende), inte i egenskap av enskilda andelsägare. Att de konstitutionella 
frågorna är associationsfrågor framträder med särskild tydlighet när associationen är en 
juridisk person. – Med tanke på vad som nu sagts kan det ifrågasättas om lagstiftaren har 
valt lämplig terminologi när det i 11: 2 ABL antas ankomma på ”bolagsstämman”, inte 
aktieägarkollektivet, att fatta beslut om ytterligare medlemmar. Aktiebolagets karaktär av 
kapitalassociation, insatskravet och den för aktieägarna opersonliga bolagsförvaltningen 
medför dock att en emission framstår lika mycket som en verksamhetsfråga (kapital-
anskaffning för verksamheten) som en ägarförändrande medlemsfråga. 
584 Därigenom artskiljer sig konkursbofrågorna från medlemsfrågorna, som gäller med-
lemmarnas associationsrättsliga andelsrätter i konkursboet.
585 Jfr 14.1 nedan not 2033.
586 Se dock NJA 2003 s 3. – Följdriktigt måste grundsatsen vara att konkursboet inte 
binds av konkursgäldenärens skiljeavtal, inte ens när tvistefrågan är huruvida konkurs-
boet har ådragit sig ett massaansvar för konkursgäldenärens förpliktelser i det omtvistade, 
av skiljeklausulen täckta, rättsförhållandet. Jfr Lindskog, LSF § 34-4.1.2 (1 uppl s 925 
not 26) i anslutning till NJA 1922 s 285; 14.4.1 nedan not 2143. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   170 09-10-19   15.22.18



171

denären (i egenskap av konkursmassans ägare) blir massaanspråket – for-
mellt sett – antingen en medlemsfråga eller en konkursgäldenärsfråga. 
Följden blir att det uppkommer ett behov av särskilda undantagsregler 
på regelplanet, undantagsregler som klargör att anspråken skall behandlas 
som om de vore konkursbofrågor i rådighetshänseende.

5.2.2.2 Frågor om separationsrätt och annat sakrättsligt skydd
Associationstanken placerar äganderätten till konkursmassan hos kon-
kursboet.587 Konkursboets tillgångstvister utgör konkursbofrågor. Det 
är konkursboet, inte vare sig konkursgäldenären eller borgenärskollekti-
vet, som sakäger frågor om separationsrätt och annat sakrättsligt skydd. 
Sakrättsfrågorna är alltså inte, som andra grundsyner formellt ger vid 
handen, borgenärsinterna prioritetsfrågor med insprängda element av 
(formellt sett) konkursgäldenärsägda obligationsfrågor.588

5.2.2.3 Frågor om särskild (sakrättsbaserad) förmånsrätt
Från klassificeringssynpunkt har det ingen betydelse huruvida en sak-
rätt kallas sakrätt eller något annat. Frågor om särskild (sakrättsbaserad) 
förmånsrätt utgör sakrättsfrågor och därför konkursbofrågor.589 De sak-
rättsbaserade förmånsrätterna skall skiljas från de allmänna. De allmänna 
förmånsrätterna utgör preferensandelsrätter i konkursboet och därför 
medlemsfrågor.590

5.2.2.4 Frågor om tillgångs- eller sakrättsåtervinning
Rubriceringens underordnade betydelse måste även uppmärksammas 
vid återgång av sakrättsligt skydd. Frågor avseende tillgångsåtervinning 
(sakrättsåtervinning) på obligationsrättslig eller konkursrättslig grund 
utgör konkursbofrågor. Rättsföljden av en återvinning behöver emeller-
tid inte vara att en sakrättslig position skall gå tillbaka (se t ex 4:10 KL). 
Rättsföljden kan också vara att återvinningsgäldenären skall frånkännas 
all eller likaberättigad andelsrätt i konkursboet (se rättshandlingsfallet av 
4: 5 KL). Återvinningsfrågan är då en medlemsfråga.591

587 Se 9 nedan.
588 Se 5.2.4 nedan.
589 En sakrättsbaserad förmånsrätt föreligger om förmånsrätten står och faller på en giltig 
sakrätt men inte, såsom den allmänna förmånsrätten, är beroende av att borgenären har 
en andelsrätt i konkursboet (dvs en utdelningsberättigad konkursfordring hos konkurs-
gäldenären) enligt 5:1 KL. Jfr 5.3.2.2 nedan not 694.
590 Se 5.3.2.2 nedan.
591 Se 5.3.2.4 nedan. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   171 09-10-19   15.22.18



172

5.2.2.5 Obligationsrättsliga tillgångsfrågor
Slutligen har det ingen självskriven betydelse om en tillgångstvist gäller 
sakrättsliga eller obligationsrättsliga aspekter.592 Enligt associationstan-
ken är (i huvudsak) även obligationsrättsliga tillgångskonflikter konkurs-
bofrågor eftersom konkursboet antas få ett äganderättsanspråk till kon-
kurstillgångarna i och med konkursutbrottet. Konkursgäldenären kan 
inte grunda någon sakägarställning på att han har rätt till konkursmassans 
(växlande) restvärde vid konkursens avslutande,593 inte heller på att han 
– vid ömsesidigt förpliktande avtal – ansvarsbär de förpliktelser som kor-
responderar mot de till konkursboet överflyttade fordringarna.594 Där-
emot kan förhållanden som den konkursrättsliga förvaltningsordningen, 
konkursboets likvidationssituation samt konkursgäldenärens specialställ-
ning och blott tillfälliga skydd under konkursändamålen utgöra särskilda 
skäl för en interventionsrätt eller annat skydd mot negativa reflexverk-
ningar.595

5.2.3 Rådigheten
Associationstankens grundsats är att ingen annan än konkursboets organ 
har rådighet i angelägenheter som utgör konkursbofrågor. Eftersom 
svenska konkursbon endast har ett organ, konkursförvaltaren, betyder 
det sagda att konkursbofrågorna utmärks av förvaltarautonomi, såväl civilt 
som i process.596 Antagandet ljuder i harmoni med 3:1 och 9 1 st KL som 
kan tas till intäkt för att (i alla fall) konkursgäldenären saknar legitima-
tion att rättshandla om konkursboets tillgångar och, enligt grunderna, 

592 Se 5.2.4 nedan.
593 Se därom 9 nedan.
594 Förpliktelserna upphör inte i och med konkursutbrottet. Se 13.3.1 nedan. Inte heller 
blir de (automatiskt) massafordringar i konkursen. Se 14.4.3 nedan.
595 Se 5.2.3 nedan.
596 Det är alltså konkursförvaltaren, och ingen annan, som har civilrättshandlingskompe-
tens och är legitimerad sakägartalare för konkursboet. Teoretiskt sett kan konkursförvalta-
ren utfärda fullmakt åt annan att fatta beslut i hans namn enligt allmänna regler. I vilken 
utsträckning ett förvaltaruppdrag är personligt och om det föreligger någon skillnad mellan 
verksamhetsfrågor och konkursbokonstitutionella frågor kan inte utredas närmare här. För 
att någon annan – t ex borgenärskollektivet, enskild konkursborgenär eller konkursgäl-
denären – skall ha rätt att rättshandla i konkursbofråga (i eget namn) för konkursboets 
räkning, måste det föreligga ett dispositivt eller legalt kommissionsförhållande mellan 
konkursboet och den som utger sig för att vara kommissionär. 
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åstadkomma (massa)gäld för konkursboet.597 Samtyckeskraven i 9:13 
och 17 KL gäller endast i medlemsfrågor.598

Motslutsvis följer det av associationstanken att både konkursborgenä-
rerna och konkursgäldenären saknar rådighet i frågor som utgör konkurs-
bofrågor. Det gäller även i tillgångsfrågor (där de andra grundsynerna 
utgår från att konkursmassan ägs av konkursgäldenären, som dock saknar 
legitimation att förvalta densamma).

Regeln i 3: 3 KL, som drar upp gränserna för konkursgäldenärens tillhan-
dahållandeplikt eller konkursbeslagets omfattning, gör ingen skillnad på 
gamla och nya tillgångar. Inte heller 3:1 KL, som reglerar rådighetsförlus-
ten, antyder att det finns anledning att göra någon särskild distinktion. Den 
enade regleringen har ofta fog för sig beträffande ensidiga rättsförhållanden, 
då den tillgång som rådighetsfrågan gäller inte korresponderar mot någon 
förmögen hetsrättslig förpliktelse (jfr 58 §, 63 § KommL).599 Beträffande 
ömsesidiga rättsförhållanden blir bedömningen betydligt vanskligare. Det 
kan uppkomma ett flerpartsförhållande liknande bindningsmönstret vid 
kommission. Kommissionsstrukturen kan göra att rådighetsreglerna beträf-
fande nya tillgångar markant avviker från rådighetsreglerna beträffande 
gamla.600

Av ömsesidighetsskäl och i enlighet med kommissionsrättsliga grundsat-
ser kan sålunda hävdas att konkursboets kravrätt och aktivlegitimation mot 
konkursgäldenärens kontrahent bör förutsätta dels att konkursboet utger 

597 Undantagsreglerna i 3: 2 KL kan leda till att konkursgäldenären anses ha haft legitima-
tion att utlösa bundenhetsverkningar för konkursboet i sakrättslig eller obligationsrätts-
lig tillgångsfråga, däremot knappast till att det uppkommer en massaskuld eller annan 
massa bindning för konkursboet. Massabindningarnas särart talar för associationstanken.
598 Jfr Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet s 37 i och vid not 89. 
599 Undantag kan dock tänkas, t ex när konkursgäldenären haft kostnader för en tillgång 
(t ex abandoneringsgods) som sedermera dras in i konkursen. Att konkursgäldenären 
gottgörs genom den skuldminskning som uppkommer vid konkursutdelningen är inget 
överbevisande argument för att konkursgäldenären skall sakna rätt till omedelbar täck-
ning för de vårdutgifter han haft med legal säkerhetsrätt för kraven.
600 Kommissionsstrukturen gör sig påmind i en rad olika situationer, inte bara när kon-
kursboet vill lägga beslag på rätten till motpartens prestation. Ett situationsexempel är att 
konkursboet vill förfoga över konkursgäldenärens fordring hos motparten. Ett annat är 
att konkursgäldenären, konkursboet eller motparten vill kvitta med eller mot en fordring 
enligt avtalet mellan konkursgäldenären och motparten. Ett tredje är att konkursgälde-
nären eller motparten vill frånträda detta avtal. Konkursgäldenären kan då svårligen vara 
förhindrad att häva (det nya) avtalet med motparten bara för att konkursförvaltaren väg-
rar ge sitt samtycke. Skall konkursboet kunna förhindra att avtalet hävs måste det påta 
sig ett internt ansvar för konkursgäldenärens förpliktelser enligt avtalet. Att konkursgäl-
denärens täckningsfordring då inte skall omfattas av konkursbeslaget torde inte behöva 
närmare motiveras (konkursboet förlorar inte på att konkursgäldenären ges incitament 
till att ingå nya avtal under konkursen). HDs intresseavvägning i NJA 2004 s 777 är 
dock, som alltid, problematisk i detta perspektiv.
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full täckning till konkursgäldenären för alla kostnader konkursgäldenären 
har haft, bl a kontraktsansvaret,601 dels att konkursgäldenären inte föredrar 
att (och kan) avvärja konkursboets kravrättsövertagande genom att själv 
utge motpartens prestation till konkursboet (jfr 58 § KommL).602 Ur mot-
satt synvinkel bör utgångspunkten vara att det – bland parterna på konkurs-
sidan – är konkursgäldenären och inte konkursboet som har kravrätt och är 
aktivlegitimerad part (jfr 59, 60 §§ KommL), allt till dess att konkursboet 
gör ett formenligt kravrättsövertagande.603

Det tyngsta argumentet mot en legal säkerhetsrätt för konkursgäldenären 
är att ömsesidighetssvikten delvis balanseras av konkursgäldenärens tillhan-
dahållandeplikt och ekonomiska intressen i konkursboet.604 Det är kon-
kursboets intressen som skall prioriteras i händelse av konflikt.605 Bedöm-
ningen försvåras dock av att frihetsprincipen har en helt annan bäring på 
tillgångar som förvärvas under konkursen än på tillgångar som finns vid det 
ursprungliga konkursbeslaget.606 Är kommissionärs aktieinnehav i huvud-
mannen inte diskvalificerande när det gäller kommissionärens rätt till säker-
het mot huvudmannens kravrättsövertagande vid vanlig kommission bör 
det inte heller vara det i konkursfallet.

601 Jfr not 599 ovan. Konkursgäldenären måste rimligen behålla sin position som aktiv-
legitimerad part till dess att konkursboet gör ett kravrättsövertagande (jfr 60 § KommL). 
Konkursboet, som sakäger fordringsrätten mot tredje man (jfr 53 § KommL), får antas 
ha rätt att – när helst det vill – göra ett kravrättsövertagande (57, 58 §§ KommL). – 
Observera att det är konkursgäldenären som skall få kostnadstäckning, inte motparten 
som skall hissas upp på massaplanet eller medges rätt till utdelning i konkursen. Denne 
skall i princip inte ens kunna grunda någon rätt på konkursgäldenärens täckningsfordring 
hos konkursboet (jfr 56 § 2 st KommL). Undantag gäller om konkursgäldenären försätts 
i konkurs. Associationstanken står för att parallellkonkurs bör vara möjligt men det anses 
nog vara uteslutet på regelplanet. Se 11.3.3.9; 13.3.12 nedan.
602 Beträffande kommissionsbelastningen, jfr 9.4.2.5 nedan.
603 I NJA 1912 s 40 ansågs konkursgäldenären behörig att föra talan i mål om fordring 
avseende inkomst på grund av konkursgäldenärens arbete efter konkursutbrottet. Rätts-
fallet kan ställas i kontrast till NJA 1915 s 294, där konkursgäldenären ansågs obehörig 
att anställa talan om fordring på grund av arbete före konkursen (inget förhållande på 
grund varav konkursgäldenären lagligen skulle ha ägt för talan i målet hade ådagalagts); 
ävensom NJA 1918 s 301, där konkursgäldenären ansågs obehörig att anhängiggöra talan 
angående rättighet som övergått på konkursboet i och med konkursutbrottet. Talan kan 
dock prövas i sak (och ogillas utan rättskraft mot konkursboet) om konkursgäldenären 
påstår att den omtvistade tillgången inte ingår i konkursen och påståendet inte är så 
grundlöst att det kan lämnas utan avseende. Se NJA 1983 s 563. – Beträffande frågan 
huruvida konkursgäldenären är skyldig att ”arbeta av” sina skulder under konkursen, se 
9.4.2.4 nedan vid not 1352; 10.3 nedan vid not 1414. 
604 Det är ingen hållbar invändning att en ”separationsrätt” för konkursgäldenären bara 
gör att konkursen avlöses av en ny konkurs. Vem har sagt att konkursborgenärerna har 
rätt att (ånyo) beslagta tillgångar som härstammar från den avslutade konkursen? Det 
skall inte tas för givet. Se 11.3.3.9 nedan.
605 Jfr NJA 2004 s 777 i not 600 ovan.
606 Mellan de angivna fallen finns en tredje kategori – abandoneringssituationen.
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Konkursborgenärernas och konkursgäldenärens avsaknad av rådighet i 
konkursens konkursbofrågor kan inte tas till intäkt för att de saknar allt 
skydd mot negativa reflexverkningar. Det kan till och med finnas en subsi-
diär rätt att föra talan i kommission för konkursboet. För konkursborge-
närerna medför dock associationstanken att grundregeln måste vara att 
konkursborgenärerna omfattas av den associationsrättsliga principen 
att associationsmedlemmar saknar interventionsrätt i associationens 
angelägen heter om det inte föreligger särskilda skäl.607

Konkursborgenärernas interventionsrätt var omstridd i äldre rätt.608 För-
fattare som utgick från att konkursborgenärerna är sammanslutna till ett 
konsortium med juridisk personlighet ville utesluta interventionsrätt på 
angiven grund.609 Författare som betraktade förhållandet mellan konkurs-
boet och konkursborgenärerna på annat sätt kom, föga förvånande, fram 
till annat resultat.610 Risken för att konkursborgenärerna tillerkänns inter-
ventionsrätt i konkursbofrågor ökar om, i enlighet med de andra grund-
synerna, äganderätten till konkursmassan placeras hos konkursgäldenären 
med följd att konkursboets talerätt i saken framstår som en talerätt i annans 
– konkursgäldenärens – sak. Däremot bör det inte ha haft någon betydelse 
i interventionsrättsfrågan att konkursförvaltarens förlikningsmandat var 
begränsat enligt 53 § KL 1862 och 78 § KL 1921.611 Den interna mandat-

607 Det torde vara en allmän princip att associationsrättsliga medlemmar saknar inter-
ventionsrätt i associationens process. Se Ekelöf, Om interventionsgrunden s 144; Fitger, 
Rättegångsbalken § 14: 9. Jfr, utöver NJA 1988 s 433 vid not 619 nedan angående åter-
vinningstalan i konkurs, NJA 1985 s 466 (”särskilda skäl” krävs för att komplementär 
skall ha rätt till självständig intervention vid sidan av kommanditbolaget); NJA 1968 
s 179 angående dödsbodelägares interventionsrätt i dödsboets process. Att konkursborge-
närerna omfattas av den associationsrättsliga grundregeln – att associationsmedlemmarna 
binds av associationens förvaltningsordning – betyder att de får åtnöjas med möjligheten 
att sätta press på konkursförvaltaren att bestrida ansvar vid äventyr av skadeståndsansvar.
608 Jfr Welamson, Konkursrätt s 304. Interventionsrätt antogs saknas i NJA 1881 s 223; 
NJA 1888 s 62; SvJT 1922 rf s 52. Annat i NJA 1910 s 288. 
609 Se t ex Kallenberg, Svensk civilprocessrätt IV s 1037 (jfr densamme, a a III s 509; 
densamme, Rättsmedlen s 77); ävensom Lejman, Bidrag till läran om återvinning s 255. 
610 Se t ex Lundstedt, Biintervention s 244 f. 
611 Enligt 53 § KL 1862 fick förlikningsanbud antas av borgenärerna (läs borgenärssam-
manträdet) om konkursgäldenären biföll förslaget. Enligt 78 § KL 1921 var konkurs-
förvaltaren pliktig att inhämta (utöver gäldenärens) antingen borgenärernas eller, beträf-
fande lös egendom, rättens ombudsmans samtycke. Plikten att inhämta borgenärernas 
eller ombudsmannens samtycke låg – för att tala med HD i NJA 1985 s 209 – på be -
hörighetsnivå. Se även Welamson, Konkursrätt s 309 f.
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fördelningens upprätthållande612 är inget bärande skäl för intervention då 
mandatreglerna skall uppmärksammas ex officio.613

Associationstankens grundantagande att interventionsrätt förutsätter spe-
ciella omständigheter rimmar väl med regelplanet, låt vara att det kan 
diskuteras om inte en annan grundsats vore att föredra med tanke på kon-
kursboets omedelbara likvidationssituation.614 Konkursförvaltarens (lik-
vidatorns) halvoffentliga ställning kan vara en bidragande orsak, en annan 
att det torde vara vanligare i svensk rätt än i t ex norsk att välja skade-
ståndssanktioner (även civilrättsliga ”böter”) som substitut för påföljder 
som är eller innebär ett upprätthållande av den primära plikten.615

Ett specialfall är att konkursförvaltaren för talan under kapitalskyddsregler-
na i LEF och ABL. I NJA 1951 s 6 II antogs sålunda enskild borgenär ha 
interventionsrätt enligt 14: 9 RB när konkursboets talan grundas ”å påstådd 
överträdelse av regler i aktiebolagslagen vilka givits till skydd även för enskil-
da borgenärer.” Interventionsgrunden är inte helt klar. Preventionsmomen-
tet, som är framträdande, gynnas om konkursborgenärerna får hjälpa 
konkursförvaltarens talan till seger. Till detta kommer att sakägarbilden är 
speciell. Konkursboets intresse av okränkt autonomi behöver inte särskilt 
beaktas då kapitalskyddet skall skydda tredje man och konkursförvaltarens 
talerätt i kapitalskyddsfrågan närmast är en kommissionstalerätt för den 
egentliga sakägaren – det allmänna.616 Ordinär interventionsrätt (på annan 
grund än bevisverkan)617 är enklare att motivera vid kommissionstalan än 
vid sakägartalan.618

612 Nog är det troligt att en förlikning utan erforderligt borgenärsstöd saknade rättsverkan. 
Såvitt gäller relationen till borgenärerna var det dock inte de enskilda borgenärerna som 
hade rätt att lägga veto mot konkursboets beslut. Bestämmelserna klargjorde endast att 
– i mandathänseende – förlikningsfrågan ankom på borgenärssammanträdet. Jfr Lawski, 
Konkurs- och ackordslagarna (13 uppl) s 159; Westring, Konkurslagen s 103. Welamson, 
Konkursrätt s 317 (jfr Lejman, Bidrag till läran om återvinning s 260) torde inte mena 
annat när han höll det möjligt att förlikning i tillgångsåtervinningsfråga under KL 1921 
krävde, förutom borgenärssammanträdets samtycke enligt 78 § KL 1921, samtycke av 
samtliga taleberättigade. Samtyckeskravet härleddes till då gällande återvinningstalerätts-
regler.
613 Jfr NJA 2008 s 796. 
614 Till regelplanet, se Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.3 (10 uppl s 126); jfr Welam-
son, Konkursrätt s 304 not 11 f med flera hänvisningar.
615 Jfr t ex 5.3.3 nedan vid not 701; 6.2.5 not 872 (medelbar skada); 7.2.2 nedan vid not 
964 (arvodesavdrag i stället för kommissionstalan).
616 Jfr 8.3.2 nedan vid not 1096.
617 Så Fitger, Rättegångsbalken § 14: 9.
618 Jfr i sammanhanget NJA 2005 s 342 om att enskild konkursborgenär kan ha rätt till 
intervention när annan konkursborgenär för återvinningstalan i kommission för kon-
kursboet (även om interventionsrätt, beroende på hur återvinningstalan anställts, saknas 
när återvinningsfrågan drivs av konkursboet, jfr NJA 1988 s 433).
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Ett annat specialfall, som torde sammanhänga med att subsidiär kommis-
sionstalerätt är förhanden, är att konkursförvaltaren för återvinningstalan 
enligt 4 kap KL i särskild rättegång utom konkursen. I NJA 1988 s 433 
antogs sålunda konkursborgenär ha rätt till ordinär intervention i återvin-
ningsprocess som konkursförvaltaren drev i särskild rättegång utom konkur-
sen (däremot inte i en återvinningsprocess som konkursförvaltaren driver 
i annat sammanhang, t ex i anmärkningsförfarandet).619 Interventionsrät-
ten torde ha samband med att enskild konkursborgenär, som har subsidiär 
kommissionstalerätt för konkursboet i särskild återvinningsrättegång utom 
konkursen (4:19 2 st KL),620 har rätt att överta konkursförvaltarens talan 
om konkursförvaltaren vill att återvinningsprocessen läggs ned.621 Att det 
kan diskuteras om det finns skäl att göra skillnad på återvinningsmål och 
andra processer från kommissionstalesynpunkt är en annan sak.

Strikt betraktat omfattas inte konkursgäldenären av den associationsrätts-
liga grundsatsen. Konkursgäldenären är ju inte medlem i konkursboet.

I äldre rätt ansågs konkursgäldenären ha självständig interventionsrätt i 
obligationsrättslig tillgångstvist på rättskraftsgrund.622 Ordningen kom 
dock att ifrågasättas, då konkursgäldenären har att underkasta sig konkurs-
förvaltarens förvaltningsrätt och förfoganderätt över konkursmassan och en 
självständig interventionsrätt för konkursgäldenären skulle stå i strid mot 
den konkursrättsliga förvaltningsordningen.623 Bedömningen är inte helt 
övertygande om och i den mån konkursgäldenären har subsidiär kommis-
sionstalerätt för konkursboet (jfr 3:10 KL) och hänsyn tas till alla varianter 
av intervention.624

619 Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen I § 4:19 (s 4:143); SOU 1970: 75 s 176; Walin, 
Materiell konkursrätt s 255; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.4 (10 uppl s 130).
620 Kommissionstalerätten enligt 4:19 2 st KL är subsidiär. Avgörs målet uppstår rätts-
kraft. Vill konkursförvaltaren ingå förlikning är det fritt fram (se lagtexten). Varken kon-
kursförvaltaren eller konkursdomstolen måste från giltighetssynpunkt bereda konkurs-
borgenärerna tillfälle till taleövertagande. 
621 Interventionsrättens koppling till övertaganderätten förstärks av att den endast gäller 
när återvinningstalan förs vid allmän domstol (se NJA 1988 s 433). Enligt Walin, Mate-
riell konkursrätt s 255 not 2 är skillnaden mellan olika återvinningssituationer irrationell. 
– Till fullföljelserätten, se SOU 1970: 75 s 32, 175 f, 180; NJA II 1976 s 212, 214, 216; 
NJA 1988 s 433. Jfr även NJA 2005 s 342. 
622 Se Kallenberg, Svensk civilprocessrätt IV s 1037; Lundstedt, Biintervention s 244; 
Olivecrona, Konkursrätt s 37. Jfr Welamson, Konkursrätt s 304. 
623 Se Ekelöf, Om interventionsgrunden s 171 f (med undantag för fastighetstvister då 
gäldenären behövde självständig interventionsrätt för att kunna tillgodose att konkurs-
förvaltaren inte kringgick det i 78 § KL 1921 uppställda hindret för konkursförvaltaren 
att anta förlikningsbud om tvist rörande fastighet utan konkursgäldenärens samtycke). 
Se även Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.3 (10 uppl s 126); Welamson, Konkursrätt 
s 304 not 11 f med flera hänvisningar.
624 Jfr NJA 1977 s 363 där konkursgäldenären ansågs ha en självständig rätt vid sidan av 
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Därmed är inte sagt att interventionsrätt (i en eller annan form) är regel, 
inte ens vid beaktande av den subsidiära kommissionstalerätten enligt 
3:10 KL. Till stöd för interventionsrätt talar att konkursgäldenären har 
speciella intressen och en speciell ställning i konkursen (konkursgäldenä-
ren tillhör inte den krets som skyddas och omfattas de konkursrättsliga 
förvaltningsreglerna), ävensom att konkursboet omedelbart försätts i lik-
vidation. Konkursgäldenärens rådighetsförlust är det främsta motargu-
mentet. Vad som gäller skall inte utredas närmare här.

5.2.4 Särskilt om rådigheten i sakrättsliga konflikter

5.2.4.1 Inledande anmärkningar
Förhandenvaron av ett obligationsrättsligt giltigt rättsförhållande mellan 
sakrättspretendent och sakrättsgäldenär är en nödvändig förutsättning 
för att en sakrättsligt giltig rätt skall kunna föreligga.625 Att obligations-
rättsliga förhållanden har åtminstone angiven relevans vid en sakrättslig 
bedömning torde ingen vilja ifrågasätta; en sakrättsligt giltig rätt består 
otvivelaktigt av dels ett obligationsrättsligt, dels ett sakrättsligt element.

Separationsrätt till föremål som gäldenären påstås ha överlåtit kan inte före-
ligga om någon obligationsrättsligt bindande överlåtelse inte har kommit 
till stånd. Likaledes faller ett anspråk på panträtt i konkursen om pantavta-
let visar sig vara obligationsrättsligt ogiltigt eller inte säkrar den fordring för 
vilken panträtt hävdas föreligga.

I vad exakt det obligationsrättsliga momentet består, och var i bedöm-
ningen det kommer in, beror emellertid på vilken grundsyn som anläggs 
på konkursen. När associationstanken appliceras finns det inga skäl att 
göra skillnad på en sakrätts sakrättsliga och obligationsrättsliga dimen-
sion. Tack vare utgångspunkten att konkursboet har bäst rätt till alla till-
gångar inom konkursgäldenärens sfär kan konkursboet ha bättre (sak)rätt 
till en tillgång än den rätt som tillkommer konkursgäldenären personli-
gen.626 När (undantagsvis) en konkurrerande pretendent har bättre rätt 

konkursförvaltaren att tillse att boutredningsmannaförvaltning enligt 19 kap ÄB kom-
mer till stånd och upprätthålles. Jfr även 5.2.4.2 nedan not 652 angående 3:10 KL. 
625 Regeln i 49 § KköpL är ett undantag på regelplanet, då en sakrättsligt giltig rätt kan 
uppkomma utan att en obligationsrätt är för handen. Se Håstad, Den nya köprätten 
§ 7.1.2 (5 uppl) s 150 f. Undantaget talar för att sakrättens obligationsrättsliga aspekt 
endast bör ses som ett i sakrättsfrågan inbakat krav på obligationsrättslig anknytning – 
även om lagregeln är en udda regel på regelplanet.
626 Att konkursboet som utgångspunkt har bäst rätt (framför alla konkurrerande preten-
denter) till alla tillgångar vartill konkursgäldenären har obligationsrättslig anknytning är 
bara en utgångspunkt på grundplanet. I vilken mån konkursboets rätt står sig på regelpla-
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än konkursboet är, konstruktionsmässigt, sakrätten inte en rättsföljd av en 
obligationsrättslig sakrätt mot konkursgäldenären.627 Konstruktionsmässigt 
– och i systemhänseende – förhåller det sig snarare så att de sakrättsliga 
reglerna ger vid handen att frånvaron av en obligationsrätt, fordringsrätt, 
mot konkursgäldenären leder till att pretendenten inte kan nå någon-
vart med ett anspråk på separation (e dyl) gentemot konkursboet.628 Den 
obligationsrättsliga aspekten är alltså i systemhänseende endast ett inlem-
mat, eller outbrytbart, sakrättsligt rekvisit. Konsekvensenligt består det 
obligationsrättsliga anspråket även om det underkänns för rättsföljden 
sakrätt i konkursen.

De andra grundsynerna ger andra utgångspunkter. De föder ett behov 
av en skiljelinje mellan obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter (t ex 
därför att sakrätten förutsätts vara en rättsföljd av sakrättspretendentens 
obligationsrättsliga sakrättsanspråk mot konkursgäldenären).629

Av utgångspunkten följer att konkursboet blir beroende av en särskild 
undantagsregel för att kunna nå framgång med ett påstående om att det 
har bättre sakrätt än konkursgäldenären (eller att konkursgäldenärens 

net beror på de vid var tid gällande reglerna om sakrättsligt skydd. – Associationstanken 
bestämmer inte hur den sakrättsliga grundnormen ser ut. Däremot ger den vid handen 
att sakrättsfrågan är ett sakrättsligt och inte konkursrättsligt problem; den sakrättsliga frågan 
och grundnormen skall inte förväxlas med konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt 
(eller konkursboets rätt att beslagta konkursgäldenärens tillgångar). Associationstankens 
grundantaganden renodlar sakrätten såsom rättsområde genom att klargöra dels att sak-
rättsfrågan handlar om konkursboets, inte konkursgäldenärens, position (den sakrättsliga 
normen behöver inte med nödvändighet utgå från konkursgäldenären), dels att konkurs-
beslagets omfattning inte innefattar ett sakrättsligt ställningstagande och förutsätter att en 
tillgång får säljas av konkursboet. Utgångspunkten blir en annan om, i enlighet med t ex 
exekutionstanken, konkursen uppfattas som en exekution mot konkursgäldenären och 
konkursbeslagets omfattning är en fråga om vilka tillgångar som omfattas av exekutionen. 
Jfr 9.4.2.2 nedan. 
627 Se dock Lindskog, Redovisningsmedel s 252; densamme, Återpantsättning (JT 
2007/08) s 845. – Uttrycket obligationsrättslig sakrätt är kanske inte helt lyckat. Sakrätts-
begreppet kan läggas på det sakrättsliga planet och därvid förutsätta att rätten är sakrätts-
ligt skyddad i och för sig. Men sakrättsbegreppet kan också läggas på det obligations-
rättsliga planet och därvid referera till den rätt – äganderätt, panträtt etc – som, på det 
sakrättsliga planet, kan vara sakrättsligt skyddad eller ej. Det är den obligationsrättsliga 
rätten som åsyftas med uttrycket obligationsrättslig sakrätt i denna avhandling. 
628 Skillnaden har betydelse bl a i talerätts-, rättskrafts- och skiljebundenhetshänseen-
de. – Tanken att sakrätten består av två positiva och till innehållet överensstämmande 
moment har präglat den tyska rättens uppdelning i (förstadiet) ius ad rem (obligatio) och 
(det avslutande stadiet) ius in re, därefter den historiska skolans tanke att det finns ett 
abstrakt sakrättsligt avtal. Se närmare Forssell, Tredjemansskyddets gränser s 13 ff.
629 Att sakrätten antas vara eller förlänga ett obligationsrättsligt sakrättsanspråk mot 
konkursgäldenären återklingar bl a i den sakrättsliga avtalsprincipen. Se 13.5 nedan not 
2023. 
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obligations rättsliga sakrätt förstärks av konkursen). Konkursgäldenärens 
obligationsrättsliga sakrätt, eller sakrättspretendentens obligationsrättsliga 
sakrätt mot konkursgäldenären, blir en obligationsrättslig prejudicialfråga vid 
den sakrättsliga bedömningen.

Associationstankens utgångspunkt betyder i förlängningen att det inte 
finns några obligationsrättsliga sakrätter. De obligationsrättsliga sakrät-
terna är blott konstruktioner som, språkligt sett, förenklar diskussionen 
i lösa sammanhang.

I enlighet med associationstanken bör det i princip vara omöjligt att föra 
fastställelsetalan om att äganderätt, panträtt eller annan obligationsrätts-
lig sakrätt är för handen.630 För att uppfylla kravet på rättsförhållande i 
13: 2 RB måste talan utformas så att det gäller en (personlig eller opersonlig 
förpliktelse) för konkursgäldenären.631 Rättare sagt måste talan utformas på 
förpliktelsens primat. Hur pass hårt domstolarna håller på detta krav skall 
inte utredas här.

Institutet betalningsfastställelse är diffust.632 Terminologin antyder att 
det rör sig om en specialreglerad form av fastställelsetalan som får drivas 
trots att de allmänna förutsättningarna för fastställelsetalan (rättsförhål-
landerekvisitet i 13: 2 RB) inte är uppfyllda.633 Så mycket torde i alla fall 
vara klart att en betalningsfastställelse inte är en fastställelsetalan i vanlig 

630 Likaså bör konkursboet vara förhindrat att föra talan om att en inträdesrätt är för han-
den. Inträdesrätten är bara en substans, inte ett rättsförhållande i lagens mening. Talan 
måste utformas så att det väcks negativ fastställelsetalan om att motparten saknar rätt att 
häva avtalet på grund av anteciperat dröjsmål på grund av konkurs. Jag återkommer till 
inträdeskomplexet i annat sammanhang. 
631 Jfr Fitger, Rättegångsbalken § 13: 2; ävensom Gregow, Utsökningsrätt (3 uppl) s 188 
om att en panträttstalan inte uppfyller rättsförhållanderekvisitet i 13: 2 RB utan måste 
föras som en fullgörelsetalan genom s k betalningsfastställelse. 
632 Jfr Olivecrona, Lagsökningsutslagen (SvJT 1963) s 126 f; Rodhe, Handbok i sakrätt 
s 87 f; Walin, Verkan av lagsökningsutslag (SvJT 1963) s 735 f; ävensom Walin/Gregow/
Löfmarck/Millqvist/Persson, Utsökningsbalken § 12 (4 uppl) s 400 vid not 5 med hän-
visningar. – I det följande förutsätts frågan gälla betalningsfastställelse i fastighet enligt 
18:10 JB om inte annat anges. Beträffande fast egendom, tomträtt och registrerat skepp 
finns speciella legitimationsregler som klargör vem som är behörig att svara i målet med 
laga verkan mot alla berörda. Se 18: 9 och 10 JB, 13: 7 JB, 2:11 SjöL. Vad som avses med 
laga verkan är inte helt klart (se not 634 nedan) och kan skilja sig åt beroende på om fast-
ställelsen gäller bättre ”äganderätt” (se t ex 18: 9 JB) eller ”panträtt” (jfr 18:10 JB) i fastig-
heten. Se Rodhe, a a s 88 not 29. Fastställelsefallen är dessutom speciella i den meningen 
att de – tillsammans med fallet att det har meddelats betalningsfastställelse i luftfartyg (för 
vilket speciella legitimationsregler saknas) – ger sökanden mer än en exekutionstitel mot 
egendomen, nämligen ett beslut om att egendomen skall anses utmätt (4: 27 1 st UB). Se 
närmare Gregow, Utsökningsrätt (3 uppl) s 188 f; densamme, Tredje mans rätt vid utmät-
ning s 467 f; Walin/Gregow/Löfmarck/Millqvist/Persson, a a § 4: 27 (4 uppl s 190 f ). 
633 Jfr not 631 ovan.
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mening avseende gäldenärens personliga eller opersonliga ansvar.634 En 
variant är att betalningsfastställelsen är en fullgörelsetalan som innefattar en 
prejudiciell bedömning av borgenärens opersonliga fordring hos konkursgälde-
nären (”sakrätten”).635 Med denna infallsvinkel ter det sig naturligt att en 
betalningsfastställelse ger borgenären – förutom en exekutionstitel mot och 
inteckningsfastställelse i egendomen636 – ett rättskraftigt avgörande av sak-
rättsfrågan mellan parterna (men inte mot tredje man).637 En annan variant  
är att fastställelsen är en till exekutions- och inteckningsrätten begränsad fast-
ställelsetalan som – i de exekutiva delarna – har speciell rättsverkan mot 
tredje man.638 Är syftet så begränsat som att fastställa förmånsrättshavarens 

634 Att panträttens existens och vilka fordringar som täcks av panträtten inte avgörs med 
rättskraft (mot äldre tredje män) torde vara ostridigt. Se Gregow, Utsökningsrätt (3 uppl) 
s 191; SOU 1968: 64 s 83; Walin/Gregow/Löfmarck/Millqvist/Persson, Utsökningsbal-
ken § 12 (4 uppl s 400). Beträffande rättsläget mellan parterna antas det i SOU 1968: 64 
s 83 att allmänna rättskraftsregler skall gälla ”både i fråga om den personliga fordringen 
och beträffande förklaring att fordringen skall utgå med panträtt i fastigheten.” Bedöm-
ningen, som tycks förutsätta att betalningsfastställelsen är vad termen antyder och inte 
bara en fastställelse av att inteckning finns med biföljande exekutionsbefogenheter (jfr vid 
not 638 nedan), är ingalunda given. 
635 Så Gregow, Utsökningsrätt (3 uppl) s 188; Olivecrona, Lagsökningsutslagen (SvJT 
1963) s 126; NJA 1988 s 541 (kvarstad beviljades som för en fullgörelsetalan).
636 Jfr not 638 nedan. 
637 Har successionen skett under eller efter fastställelseprövningen (i den mån denna har 
rättskraft mellan parterna) gäller den allmänprocessuella principen att successor inte har 
bättre rätt i rättskraftshänseende än cessor (såvida inte godtrosförvärv har ägt rum). Till 
den allmänna principen, se Ekelöf, Rättegång II § 14.V.1.B (8 uppl s 155); Fitger, Rät-
tegångsbalken § 13: 7; NJA II 1943 s 169; Rodhe, Handbok i sakrätt s 85 f. Däremot 
krävs det särskild undantagsregel för att en successor som förvärvat egendomen före för-
farandet skall rättskraftigt bindas av en process mot den från vilken övergången har ägt 
rum. Jfr not 634 ovan. Att bestämmelserna om betalningsfastställelse innehåller sådana 
undantagsregler, i alla fall för panträttsfallet, antas av Walin/Gregow/Löfmarck/Mill-
qvist/Persson, Utsökningsbalken § 12 (4 uppl s 401 not 6), då det till uttalandet att en 
betalnings fastställelse får utmätningsverkan enligt 4: 27 UB ehuru rättskraften är begrän-
sad till parterna fogas en reservation för vad som följer av (utöver 13: 7 RB och allmänna 
regler om succession pendente lite) 18:10 JB. Se även Rodhe, Handbok i sakrätt s 304, jfr 
s 88 not 29; SOU 1968: 64 s 83; Prop 1971: 20 s 90 f; Gregow, Utsökningsrätt (3 uppl) 
s 191. Det kan så vara om det är inteckningen eller avgörandets utmätningsrättsliga ver-
kan i snäv mening som avses men är allt annat än givet om det som åsyftas är ”sakrätten” 
till utdelning vid försäljningslikvidens fördelning. Beträffande konkurrerande panträtts-
pretendenter, jfr NJA 1914 s 460 (rättskraften vid fastställelse av sjöpanträtt), men också 
SOU 1968: 64 s 83; Walin/Gregow/Löfmarck/Millqvist/Persson, a a st där det uttalas att 
resultatet av att tredje man ifrågasätter fastställelsen i exekutionsförfarandet kan bli att ett 
pantbrev som enligt fastställelsen skall gälla före annat pantbrev medför rätt till betalning 
först efter detta pantbrev. 
638 En betalningsfastställelse kan sålunda uppfattas så att borgenären får en exekutions-
titel eller ett utmätningsbeslut mot egendomen, att egendomen skall gå i försäljning 
utifrån den åberopade inteckningen om borgenären så begär samt att utdelning ur för-
säljningslikviden skall tillfalla borgenären om i den mån han kan styrka att han har en 
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inteckning i egendomen med de exekutionsrättigheter som därav följer639 
blir sakrättsfrågan blott en (sak)legitimationsfråga i fastställelsemålet. Att 
inteckningen fastställs i målet behöver då inte betyda att jämväl panträtt 
förutsätts föreligga.640 Inte heller finns det någon tvingande anledning att ge 
den sakrättsliga (legitimations)prövningen (om sådan måste göras) rättskraft 
i sakrättsfrågan vid försäljningslikvidens fördelning – inte ens i förhållande 
till den som svarat i fastställelsemålet.641 Sakrättens existens och förhållande 
till andra sakrätter kan helt enkelt betraktas som en fråga som skall defini-
tivt avgöras först på fördelningsstadiet. – Vad exakt institutet innebär och 
har för verkningar mot svaranden och andra sakägare skall inte diskuteras 
närmare här. Jag får återkomma till frågan vid annat tillfälle.

Ur en annan synvinkel betyder det sagda att associationstanken har en 
annan inställning än de andra grundsynerna till hur det obligationsrättsli-
ga momentet – existensen av och innehållet hos den personliga eller oper-
sonliga fordringsrätten hos konkursgäldenären – skall systemsättas. I linje 
med antagandet att fordringsrekvisitet i 5:1 KL är en medlemsfråga,642 
förutsätter associationstanken att frågor rörande existensen av eller inne-
hållet hos sakrättsborgenärens personliga eller opersonliga fordring hos 
konkursgäldenären (i och för sakrättsanspråket mot konkursboet) är en 
av konkursboet sakägd konkursbofråga. De obligationsrättsliga aspek-

fordring som pantsäkras av egendomen (vilket då alltså kan ifrågasättas, kanske till och 
med av den som svarat i fastställelsemålet). Denna variant förordades möjligen av Walin, 
Verkan av lagsökningsutslag (SvJT 1963) s 738 och Olivecrona, Domen i tvistemål s 194. 
– Den allmänprocessuella huvudregeln är att en exekutionstitel endast gäller mellan par-
terna. Se härom Rodhe, Handbok i sakrätt s 86, 300 f med hänvisningar. Undantag gäller 
vid betalningsfastställelse av panträtt, då exekutionstiteln kan åberopas även mot senare 
förvärvare (a a s 300), men också – med stöd av 18:10 JB (”laga verkan”) – mot suc-
cessor pendente lite och ännu tidigare förvärvare (a a s 88 not 29, s 304). Se även Prop 
1980/81: 8 s 343 f, 1215 f; Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning s 63. 
639 Att en inteckning föreligger betyder att inteckningshavaren har rätt att kräva att egen-
domen säljs exekutivt, rätt att slippa en försäljning som inte täcker skyddsbeloppet samt 
rätt att kräva att försäljningslikviden fördelas mellan inteckningshavarna efter gällande 
inteckningsregler och i mån av obligationsrättslig täckningsrätt i egendomen osv. Inteck-
ningen är alltså inte, som enligt äldre inteckningsordning då inteckning beviljades för 
visst skuldebrev, ett bevis om att fordrings- och panträtt föreligger.
640 I äldre rätt var ordningen omkastad då fastighetspant fullbordades genom inteckning 
av pantförskrivet skuldebrev, varefter inteckningen tjänade som bevis för såväl fordrings-
rätten som panträtten. Se närmare Rodhe, Handbok i sakrätt s 404 ff. Efter 1970 års 
reform uppkommer panträtt genom pantförskrivning av ett pantbrev. Pantbrevet är ett 
bevis om att det har uppkommit en inteckning i fastigheten genom inskrivning av visst 
penningbelopp. Man intecknar alltså inte längre för ett visst skuldbrev utan för att senare 
kunna belåna fastigheten. 
641 Att rättskraft uppkommer mellan parterna (och mot successor pendente lite och 
senare successorer) verkar dock vara allmän uppfattning. 
642 Se härom 5.3.2.1 nedan vid not 676.
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terna är alltså bara sakrättsliga rekvisit, som innehållsbestäms av de sak-
rättsliga reglerna (vilka i vissa situationer kan förorda ett sakrättsspecifikt 
innehåll för att i andra situationer hänvisa strikt till de obligationsrätts-
liga positionerna).643 Det låter mer excessivt än vad det är. Den sakrätts-
liga normen kan endast tillämpas på konflikter rörande konkurrerande 
borgenärsintressen till (konkursgäldenärens) förmögenhetsobjekt, varför 
många intressekonflikter som brukar kallas och/eller hanteras som sak-
rättsliga intressekonflikter faller utanför.644 Associationstanken bidrar 
därmed till å ena sidan en förstärkning av sakrättsändamålens effektivitet, 
å andra sidan en renodling av sakrätten såsom rättsområde (och förstärk-
ning av obligationsrättsändamålens effektivitet).645

5.2.4.2 Uppenbart sakrättsliga aspekter
Låt oss förutsätta att ett sakrättsligt skyddat anspråk består av dels ett 
obligationsrättsligt rättsförhållande mellan sakrättsborgenären och kon-
kursgäldenären, dels ett sakrättsligt moment, eller sakrättslig sida, som 
visar sig mot konkursboet. Att den sakrättsliga sidan är en konkursbo-
fråga torde ingen vilja bestrida. Lika klart torde vara att – i enlighet där-
med – förvaltarautonomi gäller i rådighetshänseende, varför särskilt upp-
drag, legalt eller konventionellt, krävs för att någon annan skall ha rätt 
att rättshandla i konkursboets namn och/eller för konkursboets räkning. 
Förvaltarautonomin bör bl a innebära att det åvilar och ankommer på 
konkursförvaltaren att fatta (civilrättsligt) beslut för boet i frågor om sak-
rättsligt skydd (så t ex bör konkursförvaltaren ha oinskränkt förliknings-
kompetens i sakrättsliga mål).646 Det bör vara upp till konkursförvaltaren 
att rikta krav på uppfyllelse eller avbeställning av medkontrahentens pre-
station. Andra exempel är att talerätten bör tillkomma konkursförvalta-

643 Sakrättsliga frågor kan inte avgöras i särskild rättegång mot konkursgäldenären, inte 
ens om de ser ut att vara obligationsrättsliga till sin karaktär (och den sakrättsliga normen 
inte anger annat). Se 5.2.4.2 nedan not 650. Beträffande talerätten och rättskraften, se 
5.2.4.3 nedan not 656. En helt annan sak är att en särskild rättegång om en sakrätts obli-
gationsrättsliga aspekt kan ha rättskraft till fördel för konkursboet.
644 Se 13.5 nedan vid not 2027.
645 Se 13.5 nedan vid not 2020.
646 Beträffande sakrättsbaserade förmånsrätter, se 12.3 nedan vid not 1652. – I NJA 
1985 s 209, som gällde tillämpning av 78 § KL 1921, anförde HD att konkursförvalta-
ren var ”behörig att ingå förlikning [avseende lös egendom] … med samtycke av rättens 
ombudsman”. Förmodligen ansågs konkursförvaltarens förlikningsmandat vara avhän-
gigt av rättens ombudsmans alternativt borgenärssammanträdets samtycke. Jfr 5.2.3 ovan 
not 611. Numera gäller rimligen förvaltarautonomi. 
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ren för konkursboet i händelse av tvist,647 att tvisten skall slitas i allmän 
rätte gång utom konkursen med tillämpning av allmänna civilprocessu-
ella regler648 samt att konkursboet inte bör bindas av konkursgäldenärens 
skiljeavtal (i sakrättsliga mål).649 Sakrättsfrågan ”uppkommer” i och med 
konkursutbrottet varför det inte ens kan vara möjligt för konkursgälde-
nären att föra talan därom före konkursen.650 Ett avgörande som kom-

647 Så NJA 1924 s 665; NJA 1928 s 613; Palmér/Savin § 4:19 (s 4:145); Schrevelius, 
Civilprocess s 501. Jfr dock 12.3 nedan vid not 1652 angående sakrätter som utgör sär-
skilda förmånsrätter. Konkursgäldenären kan inte (i egenskap av konkursmassans ägare) 
föra talan för egen räkning. Det måste till en överlåtelse eller abandonering från konkurs-
boet (3: 9 1 st KL). Kommissionstalan får ej ske eftersom 3:10 KL torde sakna tillämp-
ning i sakrättsliga konflikter. Frågan brukar inte beröras. – Även i finsk rätt är konkursgäl-
denärens kommissionstalerätt för konkursboet inskränkt till obligationsrättsliga tillgångs-
tvister. Sålunda framgår av 3: 3 2 st FiKL att konkursgäldenärens rätt att föra talan med 
redovisningsskyldighet mot konkursboet (jfr a § 4 st) inte gäller ”talan om återgång av en 
rättshandling eller någon annan talan som kan väckas endast av konkursboet eller en bor-
genär.” Konkursgäldenären har inte rätt att föra återvinningstalan för konkursboets räk-
ning. Han anses endast kunna föra talan som ”biintervenient”. Se Halila, Konkursrätten 
i huvuddrag s 93 i och vid not 15. – Associationstankens äganderättsplacering klargör att 
konkursförvaltaren talar för konkursboets och inte konkursgäldenärens räkning. Stånd-
punkten kan ställas i kontrast till Kallenbergs konstruktion i Svensk civilprocessrätt III 
s 509 f där det antas att konkursboet processar i eget namn och för egen räkning ”ehuru 
– – – icke boet utan konkursgäldenären är subjekt i det omprocessade materiella rätts-
förhållandet.”. Jfr i sammanhanget även Ekelöf, Rättegång II § 12.III.3.A (8 uppl s 72 f ) 
med notis om att Walin, Anmälan av Welamson (SvJT 1962) s 719 har uttryckt viss sym-
pati för att endast en representationsväxling kommer till stånd. Jfr Ekelöf, a a § 14.V.1.A 
(s 154 f ), som talar om talerätt om annans rättsställning. Han förutsätter alltså att kon-
kursboet för talan i kommission för konkursgäldenären. 
648 Att sakrättsbaserade förmånsrätter (till skillnad från förmånsrätter som utgör prefe-
rensandelsrätter och därför medlemsfrågor) kan prövas i särskild rättegång utom konkur-
sen, se 12.5.1.3 nedan not 1688.
649 Se NJA 1925 s 557; NJA 1931 s 647; jfr HD i NJA 1993 s 641; NJA 2003 s 3; 
Lindskog, LSF I:1-4.1.2 (1 uppl s 236 f ) med flera hänvisningar, a a § I:1-4.2.1 (s 246) 
beträffande återvinning. Beträffande sakrättsbaserade förmånsrätter, se HD i NJA 2003 
s 3 samt Lindskog, LSF 1:1-4.2.2 (s 247 vid not 68).
650 Att konkursgäldenären svårligen kan ha talerätt om förmånsrättsfråga före konkursen 
antogs redan av Undén, Svensk sakrätt I s 181 not 49. I NJA 1912 s 438 talades ibland 
om förmånsrätt, ibland om panträtt, men HDs avgörande löd att panträtten kunde prö-
vas i rättegång mot gäldenären före konkursen. Sakrättsliga klassificeringsfrågor kan inte 
avgöras på annat sätt än genom rättegång mot konkursboet. Se 5.2.4.1 ovan not 643. 
Ett exempel är huruvida en skuld utgör en redovisningsskuld i den mening som avses i 
RedovL. Jfr NJA 1970 s 32 rörande konkursboets rättskraftiga bundenhet av ställnings-
tagande till redovisningsfordrings sakrättsliga karaktär i bevakningsavgörande. Ett annat 
exempel är huruvida egendom skall anses vara på väg förbi och inte ut ur konkursgälde-
närens förmögenhetsmassa. Jfr Ekelöf, Interventionsgrunden s 118 f; Welamson, Kon-
kursrätt s 288 f rörande fastställelse av att gäldenären besitter gods endast på grund av 
deposition. Se å andra sidan Olivecrona, Domen i tvistemål s 182, 192. 
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mer in på en sakrättslig fråga är en nullitet, ingenting som måste klandras 
eller genomgå proceduren för besvär över domvilla.651

Konkursborgenärerna bör sakna interventionsrätt i sakrättsliga mål. Det 
följer redan av konkursborgenärernas ställning av medlemmar i konkurs-
boet såsom associationsliknande gemenskap.652 Att konkursgäldenären 
saknar interventionsrätt och kommissionstalerätt i sakrättsliga tillgångs-
tvister torde vara ostridigt.653 Det märkliga är (om något) att konkurs-
gäldenären har kommissionstalerätt i obligationsrättsliga tillgångsmål (se 
3:10 KL).654

Andra utgångspunkter ges av grundsyner som placerar äganderätten till 
konkursmassan hos konkursgäldenären och frånkänner konkursboet/
konkursborgenärerna sakrätt till konkursmassan. Även de sakrättsliga till-
gångstvisterna blir då formellt sakägda av konkursgäldenären. Bortser vi 
från de andra grundsynernas distinktion mellan obligationsrättsliga och 
prioritetsaktiga frågor medför de att det ter sig naturligare än det annars 
gör att dels ge konkursborgenärerna interventionsrätt som av rättskraften 
drabbade tredje män, dels komplettera konkursgäldenärens subsidiära tale-
rätt om konkurstillgångarna (om sådan finns) med en interventionsrätt i 
sakrättsliga tillgångsfrågor vid sidan av konkursboet (vilket dock kanske har 
vissa skäl för sig).

651 Jfr Lindskog, a st vid not 62 beträffande återvinning, som dock tillägger att sakägar-
förhållandena (partsställningsargument) inte tillmättes någon betydelse i NJA 2003 s 3. 
Konsekvensenligt bör konkursboets obundenhet av ett konkursgäldenärens skiljeavtal i 
frågan förklaras så att det krävs men saknas ett skiljeavtal med konkursboet, inte i termer 
av bristande skiljedomsmässighet (icke-förlikningsbarhet) e dyl. 
652 Jfr 5.3.3 ovan not 607. Däremot har konkursborgenärerna, till skillnad från konkurs-
gäldenären (se not 653 nedan), subsidiär kommissionstalerätt för återvinning av sakrätts-
ligt skydd. Jfr i sammanhanget NJA 1928 s 613 där enskild borgenär ansågs kunna fram-
ställa invändning om sakrättsåtervinning (lösöreköp) men inte föra talan för konkursboets 
räkning om köpeskillingens utbekommande; NJA 1924 s 665 där enskild konkursborge-
när inte ansågs kunna föra talan för konkursboets räkning om att ett lösöreköp var ogiltigt 
samt Palmér/Savin, Konkurslagen I § 4:19 (s 4:145) som erinrar om att borgenärernas 
talerätt för konkursboet är inskränkt till att gälla frågor avseende återvinning. 
653 Att konkursgäldenären saknar talerätt i återvinningsmål följer motslutsvis av 4:19 
men också av 3:10 KL, som saknar tillämpning vid återvinning. Jfr Lejman, Bidrag till 
läran om återvinning i konkurs s 260; SOU 1970: 75 s 175; Walin, Materiell konkursrätt 
s 254. Att 3:10 KL torde sakna tillämpning i andra sakrättsliga mål, se not 647 ovan. 
Enligt McBryde m fl, European Principles § 14.3 s 89 är den allmänna principen att 
konkursgäldenären ”does not have the power of the administrator to obtain reversal of a 
juridical act”. 
654 Se NJA 1985 s 209 och 5.2.4.3 nedan. 
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5.2.4.3 Sakrättens obligationsrättsliga aspekter
En viktig konsekvens av associationstankens grundantaganden är att det 
inte går att göra skillnad på en sakrätts sakrättsliga och obligationsrättsliga 
moment. En sakrätt mot konkursboet har onekligen en obligationsrätts-
lig aspekt. Det rör sig dock inte om en obligationsrättslig sakrätt (eller ett 
obligationsrättsligt underlag åt sakrätten). Snarare har obligationsrätten 
negativ relevans; ett sakrättsanspråk kan omedelbart underkännas om det 
saknar erforderlig obligationsrättslig koppling.655

Att, i enlighet med associationstanken, även sakrättens obligations-
rättsliga aspekt är en konkursbofråga har flera betydelsefulla konse-
kvenser. Vill sakrättspretendent få till stånd en positiv fastställelse av 
sin obligationsrätt mot just konkursgäldenären har han att väcka talan 
mot konkursgäldenären under konkursen.656 Detsamma gäller om han 
vill få till stånd ett skiljeförfarande i obligationsrättsfrågan under kon-
kursen. Konkursboet skall som utgångspunkt inte bindas av konkurs-
gäldenärens skiljeavtal (vilket inte hindrar att konkursboet kan åberopa 
detsamma).657 Konkursboet binds av en obligationsrättslig position som 
uppkommit före konkursen (såvida inte återvinning kan ske).658 Vad som 

655 Se 5.2.4.1 ovan. 
656 Huruvida talan kan upptas till prövning i sak får bestämmas enligt allmänna regler. 
Kravet på erforderligt fastställelseintresse (trots konkursmassans äganderättsövergång till 
konkursboet) blir ett problem. Kan prövning ske krävs en särskild undantagsregel för 
att rättegången skall ha rättskraft till nackdel för konkursboet. Jfr 5.2.4.1 ovan not 643. 
Rättskraft verkar ha underkänts i NJA 1914 s 460 (fastställelse av sjöpanträtt). Även i 
andra fall under institutet betalningsfastställelse verkar det dock antas att en prövning av 
en sakrätts obligationsrättsliga aspekter (om sådana över huvud taget går att utskilja) har 
allsidig rättskraftsverkan mot konkursboet. Se t ex NJA 1970 s 32; JustR Håstad i NJA 
2002 not C 45; Lindskog, LSF I:1-4.1.2 (1 uppl s 236 not 27), 1:1-4.2.2 (s 247 not 
68) beträffande panträttsprövning i skiljeförfarande. Inställningen får praktisk betydel se 
endast när det inte uppställs något särskilt krav för sakrättsligt skydd, t ex tradition. Jfr 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.1 (10 uppl) s 124.
657 Att konkursboet binds i obligationsrättsliga frågor, t ex avseende frågan huruvida 
giltigt pantavtal har kommit till stånd eller beträffande vilka fordringar som säkras av 
panträtten, brukar dock tas för givet. Se t ex Lindskog, LSF I: 0-5.3 (1 uppl s 170 ff), 
I:1-4.1.2 (s 236 vid not 27). Antagandet att sakrätten är uppdelbar är ägnad att leda till 
situationer av s k blandad kompetens (se därom Lindskog, a a I: 0-8.1 (s 216 f ); NJA 
1982 s 738). Bundenheten slår hårt. Risken för att någon skall söka göra sig fri från sina 
skiljeavtal genom konkurs(succession) får antas vara minimal. Konkursgäldenären får inte 
ens något positivt vederlag för övergången. Konkursboet väljer inte vilka rättigheter det 
övertar (med reservation för att konkursboet kan avvisa rättigheter som omfattas av kon-
kursgäldenärens tillhandahållandeplikt). Vidare kan det övergripande likabehandlings-
ändamålet behöva beaktas.
658 Det antas vara en allmän processrättslig princip att ett domstolsavgörande som med-
delats före successionen har rättskraft mot förvärvaren (med reservation för fall av god-
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gäller i fråga om vid konkursutbrottet pågående rättegångar (3: 9 1 st KL) 
återkommer jag till i annat sammanhang. Här skall endast tilläggas att 
konkursgäldenären har subsidiär kommissionstalerätt för konkursboet i 
obligationsrättsliga tillgångstvister.659 Konkursgäldenären kan alltså inte 

trosförvärv). Se Ekelöf, Rättegång II § 14.V.1.B (8 uppl s 155); Rodhe, Handbok i sakrätt 
s 86; Olivecrona, Domen i tvistemål s 188. Se även JustR Håstad i NJA 2008 s 733. 
659 Se 5.2.4.2 ovan vid not 654. Beträffande finsk rätt, se 5.2.4.2 ovan not 647. I dansk 
rätt har konkursgäldenären tertiär kommissionstalerätt för konkursboet så snart det fram-
går av omständigheterna att konkursboet inte självt har planer på att utnyttja den omtvis-
tade tillgången i och för konkursen, vare sig ”civilt” eller ”processuellt” (se Bet 606/1971 
s 222; Gomard, Skifteret (2 uppl) s 207; Sørensen, Om konkursboets og skyldnerens 
procesbeføjelse (J 1976) s 93, 95 hsp med flera hänvisningar). Så kan ske genom positivt 
samtycke (se Sørensen, a st; UfR 1925 s 303 H), men också genom att konkursboet för-
klarar att det inte självt önskar överta målet eller väcka ny talan mot motparten (se Bet 
606/1971 s 222; Gomard, a st; Sørensen, a st). I talerättens natur ligger  att vinsten av 
en framgångsrisk process skall tillgodoföras konkursboet oavsett om konkursgäldenären 
yrkar fullgörelse till sig själv eller direkt till konkursboet. Jfr Sørensen, a a s 93 hsp. I 
norsk rätt antas konkursgäldenärens rådighetsförlust enligt 100 § NKL vara till hinder 
för konkursgäldenären att väcka sakägartalan i tillgångsfråga under konkursen. Talan 
skall avvisas. Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 163, 185; Huser, Gjeldsfor-
handling og konkurs II s 166 not 501; NRt 1981 s 1195. Kommissionstalerätt i nya 
tillgångstvister brukar inte, såvitt jag kan se, diskuteras. Rättskraftsreglerna (som inte kan 
undersökas närmare här) kan ha betydelse, liksom kommissionstalerättens grund. Är den, 
i likhet med konkursborgenärernas kommissionstalerätt enligt 118 § NKL, tänkt som en 
”minoritetsbeskyddande” befogenhet, kan det tänkas att 118 § NKL är uttömmande. 
Se NOU 1972: 20 s 191 f; Huser, a a s 329. I annat fall kan det på sin höjd föreligga 
rätt till ”hjelpeintervention”. Se Huser, a st; Wiker/Ro, Konkursloven (1 uppl s 448). – 
Beträffande vid konkursutbrottet pågående rättegångar ser reglerna delvis annorlunda ut. 
I svensk rätt uppkommer en svårlöslig konflikt mellan 3: 9 1 st KL, som ser ut att före-
skriva ”talan för egen räkning”, och 3:10 KL, som anvisar kommissionstalan som det till 
buds stående alternativet. Jag återkommer till konflikten vid annat tillfälle. Möjligheten 
att utforma talerätten som en kommissionstalerätt skyms av grundsyner som process-
tanken, exekutionstanken och skiftestanken, vilka utgår från att äganderätten tillkommer 
konkursgäldenären. Jfr sålunda att Lawski, som utgick från att konkurs endast betyder 
”representationsväxling” (konkursförvaltaren var konkursgäldenärens legale ställföreträ-
dare avseende konkursgäldenärens konkursmassa, se Lawski, Konkursens inverkan på 
gäldenärens rättegångar (SvJT 1919) s 13 f )), menade att rättskraft mot konkursmassan 
måste föreligga oavsett om konkursboet beretts tillfälle till taleövertagande (a a s 17). I 
konsekvens med antagandet att konkursförvaltaren var konkursgäldenärens legale ställ-
företrädare antogs konkursgäldenären formellt kvarstå som part i en tillgångstvist även 
efter konkursboets inträde, möjligen vid sidan av konkursboet (a a s 14 i och vid not 1 
med hänvisning till Hagerup (jfr Konkurs og akkordforhandling (4 uppl 1932) s 186) 
och Wrede (jfr de äldre versionerna av Finlands gällande civilprocessrätt § 45 in fine före 
Palmgrens i 4 uppl 1953 s 324 vid not 13 gjorda ändringar)). Talerätten tillkom dock 
konkursboet. I finsk rätt gäller sekundär kommissionstalerätt för konkursgäldenären (se 
3: 3 1 och 4 st FiKL; RP 26/2003 s 52 f ), låt vara att redovisningsskyldigheten motiveras 
med praktiska hänsyn och inte härleds till ett föreliggande kommissionsförhållande mel-
lan parterna. Se RP 26/2003 s 52 f. Vill konkursboet ingå förlikning är kommissionstale-
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väcka talan för egen räkning660 men väl subsidiärt i eget namn med redo-

rätten beroende av att konkursgäldenären ställer säkerhet för det förlikningsvederlag som 
motparten har erbjudit. Se 3: 3 3 st FiKL; jfr 71 § FiKL 1868. Även i dansk rätt kan 
(och måste) konkursgäldenären föra talan i kommission för konkursboet (138 § DKL). 
Talerätten är tertiär. Den sekundära talerätten, som också den är en kommissionstalerätt, 
tillkommer konkursborgenärerna (137 § DKL). Beträffande redovisningsskyldigheten, se 
Bet 606/1971 s 223; UfR 1986 s 539 H; Gomard, Skifteret (2 uppl) s 207; Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 138 (10 uppl s 702). Det skall anges i domen att den 
omtvistade tillgången skall utges till konkursboet. Talan är dock såtillvida en äkta kom-
missionstalan att konkursgäldenären kan yrka fullgörelse till sig själv, bara det framgår att 
yrkandet görs i kommission för konkursboet. Jfr Sørensen, Om konkursboets og skyld-
nerens procesbeføjelse (J 1976) s 93. Beträffande rättskraften mot konkursboet, se UfR 
1941 s 478 H; Gomard, a st; Munch-Petersen, Skifteretten s 61 not 22; Sørensen, a a 
s 97. Även i norsk rätt fortsätter en rättegång som konkursboet avstått från att inträda i 
mellan de ursprungliga parterna. Se Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 167; Schei, 
Tvistemålsloven § 103 (2 uppl 416); NRt 1990 s 137; NRt 1981 s 1328, så även – till 
skillnad från i dansk rätt – när konkursgäldenären är ett aktiebolag, se NRt 1989 s 1143; 
jfr Schei, a st; Skoghøy, Tvistemål 5.4.2 (1 uppl s 187). Inträdesrätten är fakultativ (se 
Brækhus, Omsetning og kreditt (3 uppl s 1991) s 210; Huser, a a s 167; Skoghøy, a st), 
även, om jag förstår saken rätt, i rättskraftshänseende (se Schei, a a s 418). Däremot 
torde svaranden kunna stämma in konkursboet enligt § 15-2 (2) TvL. Se Schei/Bårdsen/
Bugge Nordén/Reusch/Øie, Tvisteloven § 16-16 (1 uppl s 719). Avstår konkursboet från 
att inträda (Schei, a a s 416, jfr s 418 med hänvisning till NRt 1993 s 126), och ingår 
konkursboet inte heller förlikning, får konkursgäldenären föra talan i kommission för 
konkursboet. Redovisningsskyldigheten verkar inte härledas till rättsförhållandet mellan 
parterna utan till regeln om att även tillgångar som tillfaller konkursgäldenären under 
konkursen tillhör konkursboet (§ 2-13 DeknL). Jfr Huser, a a s 167. Konkursgäldenären 
är i regel bunden av en förlikning eller annan processdestruktiv disposition som konkurs-
förvaltaren vidtar för konkursboets räkning (se Huser, a a s 167; Skoghøy, a a s 187), men 
undantag anses gälla i fråga om vederlagsfria dispositioner, då en annan ordning skulle 
leda till en orättfärdig kränkning av konkursgäldenärens intressen. Jfr NRt 1981 s 1328; 
Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 186, 282–283; Huser, a st; Skoghøy, a st. 
Formellt sett har konkursboet ingen övertaganderätt. Medpartsinträde är det tillväga-
gångssätt som anvisas. Se Skoghøy, a a s 186 f. Reellt sett föreligger dock en övertagande-
rätt, eftersom konkursgäldenärens partsrättigheter utövas av konkursboet (i händelse av 
inträde) och konkursgäldenären är rättsligt förhindrad att företa processrättshandlingar i 
strid mot konkursboets önskemål eller intressen. Se NRt 1985 s 1036; NRt 1981 s 905; 
NRt 1981 s 1195; NRt 1983 s 1548; NRt 1984 s 827; NRt 1991 s 501; Huser, a st; 
Skoghøy, a a s 187. Konkursgäldenären har alltså inga partsbefogenheter i målet, t ex rätt 
att överklaga ett avgörande som gått konkursboet emot. Se Schei, a a s 416, jfr NRt 1997 
s 319; NRt 1980 s 1666. Den formella medpartsställningen verkar stå dels för att domen 
blir rättskraftigt bindande för konkursgäldenären (se Huser, a st; Skoghøy, a st), dels för 
att konkursgäldenären ”ikke samtidig kan være hjelpeintervenient” (se NRt 1985 s 1036; 
NRt 1981 s 1195; NRt 1997 s 319; Huser, a st; Schei, a st; Skoghøy, a st; Wiker/Ro, 
Konkursloven § 100 (1 uppl s 358 f ); annan mening NOU 1972: 20 s 226).
660 Se t ex NJA 1900 s 17 (konkursgäldenären ansågs ej behörig att påkalla skiljeförfarande 
om fordring på försäkringsersättning för en avliden häst, då konkursgäldenären icke styrkt 
att konkursborgenärerna lämnat samtycke till skiljeförfarandet eller att konkursgäldenären 
på annan grund var behörig); NJA 1915 s 294 (konkursgäldenären ansågs obehörig att 
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visningsskyldighet mot konkursboet (och rätt till täckning ur vinsten av 
en framgångsrik process).661

5.3 Medlemsfrågor
5.3.1 Definition
Medlemsfrågor är rättsfrågor rörande borgenärernas medlemsskaps anspråk 
(ekonomiska rättigheter och kompletterande medlemsbefogenheter) i 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap. De handlar alltså i 
huvudsak om i vilken mån konkursborgenärerna har ekonomisk andels-
rätt med rätt till skifteskvot i konkursboet när konkursboets förmögenhet 
skall skiftas ut på medlemmarna i konkursboets likvidation.

Till skillnad från de förmögenhetsrättsliga konkursbofrågorna (dvs ansprå-
ken mot konkursboet) gäller medlemsfrågorna konkursborgenärernas an -

anställa talan om fordring på grund av arbete före konkursen; inget förhållande på grund 
varav konkursgäldenären lagligen skulle ha ägt föra talan i målet hade ådagalagts); NJA 
1918 s 301 (konkursgäldenären ansågs obehörig att anhängiggöra talan angående rättighet 
som övergått på konkursboet i och med konkursutbrottet); NJA 1922 s 541 och NJA 
1987 s 13 (konkursgäldenären ansågs ej behörig att föra klagan över exekutiv auktion av 
fastighet som ingick i konkursen); NJA 1978 s 347 (konkursgäldenären ej behörig att föra 
talan om klander av bodelning); NJA 1991 not C 153 (konkursgäldenären ej behörig att 
väcka talan mot tredje man om utfående av fordran utan konkursboets tillgångsavstående); 
NJA 1998 not C 74 (konkursgäldenären ej behörig att ansöka om resning avseende egen-
dom som ingår i konkursboet utan konkursboets tillgångsavstående); NJA 1999 s 777 
(konkursgäldenären inte behörig att väcka talan om konkurstillgång utan konkursboets 
tillgångsavstående).
661 Notera i sammanhanget NJA 1959 s 734 där konkursgäldenären ansågs behörig att 
föra talan om en fordring av beskaffenhet att kunna ingå i konkursboet, då den gode 
mannen (konkursförvaltaren) hade förklarat dels att han inte hade något att erinra emot 
konkursgäldenärens stämningsansökan, dels att konkursboet inte övertog målet, dels att 
konkursboet å andra sidan inte heller definitivt avstod från ett övertagande. HD anförde: 
”Efter det medgivande som gode mannen enligt sitt beprövande sålunda lämnat [kon-
kursgäldenären] har ej av hänsyn till borgenärernas intressen förelegat skäl att förvägra 
[konkursgäldenären] att själv väcka sagda talan. Den omständigheten att [konkursför-
valtarens] medgivande ej utgjorde hinder för konkursboet att senare övertaga rättegång-
en kan ej heller hava föranlett, att [konkursgäldenären] ej ägt att, om hon så önskade, 
begagna sig av medgivandet, så länge det stod vid makt.” Omständigheterna i fallet har 
hävdats vara så speciella att större slutsatser bör undvikas. Bl a utgjorde konkursen en 
fattigkonkurs enligt 185 § KL 1921. Se Welamson, Konkursrätt s 303 not 8. Jfr å andra 
sidan Hassler, Svensk rättspraxis (SvJT 1961) s 125 samt, i sammanhanget, NJA 1900 
s 17 där HD verkar ha förutsatt att konkursgäldenären skulle ha varit behörig att påkalla 
skiljeförfarande om en konkurstillgång under konkursen bara konkursborgenärerna hade 
lämnat samtycke till skiljeförfarandet. Enligt vad jag kan se är 1959 års fall endast ett 
exempel på processkommission.
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språk i konkursboet som borgenärsägd association. Bakom denna skilje-
linje döljer sig att medlemsanspråken omfattas av ett associationsrättsligt 
rättsförhållande mellan medlemmarna och i relation till konkursboet, vilket 
bl a kommer till uttryck i att andelsrätterna är efterställda alla anspråk mot 
konkursboet och innehållsbestäms av de associationsrättsliga (konkursrätts-
liga) reglerna.662

Skillnaden mellan konkursbofrågor och medlemsfrågor är svårare att dra 
i konstitutionella angelägenheter,663 särskilt eftersom konkursboet omedel-
bart försätts i likvidation.664 Tumregeln förefaller böra vara att associa-
tionsbildnings- och skiftesfrågor (medlemsrätternas existens och storlek) är 
medlemsfrågor,665 medan ”likvidationstidsfrågorna”, som gäller konkurs-
boets liv och verksamhet, är konkursbofrågor.666

I förmögenhetsrättsligt hänseende sakägs medlemsfrågorna av, om någon, 
konkursboets medlemmar i denna deras egenskap, dvs av konkursborge-
närerna eller, rättare sagt, borgenärskollektivet.667

Huvudsaken är att borgenärskollektivets motpart i medlemsfrågan uppträ-
der i (faktisk eller föregiven) egenskap av konkursborgenär (dvs medlem i 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap), inte såsom sakrätts-
borgenär, massaborgenär eller annan tredje man. En och samma person kan 
ha flera roller, men aldrig i en och samma fråga.668 I sådana fall är frågan 

662 Se 11.3.2 nedan.
663 Övergångarna är lika glidande som konkursboets associationsrättsliga karaktär!
664 Jfr 5.2.1 ovan.
665 Bevakningsfrågans karaktär av medlemsfråga medför att det inte ligger i konkursens 
natur att konkursförvaltaren har anmärkningsrätt i konkursförfarandet. Jfr vid not 674 
nedan. Konkursförvaltaren är ju ett organ i konkursboet, inte borgenärernas representant. 
Följaktligen fordrar anmärkningsrätt en undantagsregel på regelplanet (om anmärknings-
rätt ter sig sakligt motiverat). Jfr 5.3.3 nedan; 8.3.2 nedan vid not 1095. Undantag i 
associationsbildningsfrågor kan vara särskilt välkomna när den juridiska personligheten 
är så intakt att medlemskretsens sammansättning blir av underordnad betydelse (t ex i 
konkursbon, ekonomiska föreningar och aktiebolag).
666 Sålunda menade Schrevelius, Civilprocess s 495 att ändamålet med den förening som 
konkursboet konstituerar endast är att bringa tillsamman och beriktiga konkursmassan 
eller, med andra ord, att förvalta boet, varför konkursens ändamål inte kan ge konkurs-
boet någon rättighet att besluta om massans fördelning mellan konkursborgenärerna, ty 
detta är något som allenast tillhör konkursdomstolen. Jfr även a a s 497 där det anförs att 
konkursborgenärerna (borgenärssammanträdet) inte kan ha beslutanderätt i frågan om en 
konkursborgenärs utdelningsrätt i konkursen. 
667 Det kan diskuteras om det är konkursborgenärerna eller konkursdomstolen (stiftaren) 
som är medlemsfrågornas sakägare. Däremot råder det inget tvivel om att, när associa-
tionstanken appliceras, konkursgäldenären saknar medlemsställning i konkursboet. Kon-
kursgäldenären har blott en medlemsliknande ställning i detsamma (till följd av sitt (spe-
ciella) intresse i konkursbolikvidationens ekonomiska resultat). Se 10.3 nedan.
668 Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut s 33 har i anledning av skill-
naden mellan fallet att en aktieägare uppträder i egenskap av aktieägare och fallet att han 
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felformulerad; rättsfrågan, eller rättsföljden, är så diffus att det är svårt att 
veta vad – t ex obligationsrätt eller sakrätt – som skall diskuteras.

För att exemplifiera: Antag att borgenären har en redovisningsfordring 
hos gäldenären och dels yrkar utdelning i konkursen för redovisningsford-
ringen, dels gör gällande separationsrätt till de medel som kan ha avskilts 
i enlighet med RedovL. I utdelningsfrågan, som är en medlemsfråga, upp-
träder borgenären i egenskap av medlemspretendent. Han vill erhålla status 
som konkurs borgenär i konkursboet. I sakrättsfrågan, som är en konkurs-
bofråga, är borgenären en helt vanlig motpartsborgenär till konkursboet. 
Man kan säga att han uppträder i egenskap av sakrättspretendent eftersom 
han påstår sig vara sakrättsborgenär till konkursboet. Ett annat exempel är 
att borgenären gör gällande att konkursboet har iklätt sig ett massaansvar 
för konkursgäldenärens förpliktelse. I den mån borgenären hävdar utdel-
ningsrätt för förpliktelsen är han, som nämnts, medlemspretendent. Såvitt 
gäller anspråket på massatäckning är han, liksom i det ovan nämnda sak-
rättsfallet, en helt vanlig motpartsborgenär till konkursboet. Skillnaden är 
att han påstår sig vara massaborgenär till konkursboet. Ett tredje exempel 
är att borgenären har tillerkänts utdelningsrätt för en fordring som egent-
ligen inte existerar. I utdelningsfrågan, som är en medlemsfråga, uppträder 
han i egenskap av konkursborgenär (medlem). I fordringsfrågan, som är en 
konkursgäldenärsfråga, är han en helt vanlig motpartsborgenär. Skillnaden 
relativt sakrätts- och massafordringsfallet är att han är en helt vanlig mot-
partsborgenär till konkursgäldenären.

Det är alltså inte kollektivet av konkursborgenärer i förening – konkurs-
boet – som sakäger medlemsfrågorna.669 Att konkursborgenärerna agerar i 
egenskap av privatpersoner – inte organledamöter (eller kommissionärer) 
i konkursboet (jfr borgenärssammanträdet) – när de utövar rättslig makt i 
medlemsfrågor, t ex genom att motsätta sig anmärkningsförlikning enligt 
9:17 KL, betyder bl a att det saknas grund för att, i sådana fall, ålägga 
konkursborgenärerna en associationsrättslig ”lojalitetsplikt” gentemot var-
andra (vid påföljd av konkurs(associations)rättsligt skadeståndsansvar).670 

uppträder i egenskap av medkontrahent talat om aktieägarnas ekonomiska personlighets-
klyvning. Det är träffande. Jfr även Lindskog, JF-ABL 12: 0-3.2 (2 uppl s 18 not 34).
669 Huruvida konkursboet tillskrivs juridisk personlighet har ingen betydelse för associa-
tionstankens rättsfrågeindelning. Viktigare är att konkursboet förutsätts vara en borge-
närsägd associationsliknande gemenskap. 
670 Jfr 3.4.3.5 ovan vid not 537. Skillnaden framträder med större tydlighet i konkurs-
ordningar som tillerkänner konkursborgenärerna organställning (via borgenärssamman-
trädet, jfr bolagsstämman) i konkursboets förvaltningsfrågor och/eller konstitutionella 
frågor. När konkursborgenär sålunda agerar i egenskap av organledamot är han associa-
tionsrättsligt förbjuden (vid äventyr av associationsrättsligt/konkursrättsligt skadestånds-
ansvar) att sätta sina privatintressen högre än konkursboets (jfr t ex 29: 3 ABL), vilket å 
andra sidan måste vara fullt tillåtet när medlemsmakten utövas i en medlemsfråga. 
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Endast allmänna regler om skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada 
kan alltså tillämpas.

I rådighetshänseende är det svårt att positivt definiera en grundsats 
som täcker alla medlemsfrågor. Associationstankens princip bör vara att 
konkursens medlemsfrågor skall prövas och avgöras av konkursdomsto-
len i den ordning KL föreskriver671 – med självständig anmärkningsrätt 
för borgenärskollektivet och konkursgäldenären (under speciell process-
gemenskap i anmärkningsprocessen).672 I själva verket kan det rentav vara 
mest korrekt att se konkursdomstolen som medlemsfrågornas sakägare, i 
alla fall huvuddelsakägare.673 Konkursborgenärernas anmärkningsrätt, 
som tillkommer medlemsskapspretendenterna (inte med nödvändighet 
medlemmarna), är – med denna infallsvinkel – blott ett säreget skydd 
mot negativa reflexverkningar.

Att det är borgenärskollektivet, inte konkursboet, som (del)sakäger  
medlemsfrågorna betyder att konkursförvaltaren är beroende av ett sär-
skilt sidouppdrag för att ha rådighet i medlemsfråga. Han kan inte åberopa 
sin organställning i konkursboet. Konkursförvaltarens anmärkningsrätt 
är ett exempel på ett sådant sidouppdrag.674

5.3.2 Exempel

5.3.2.1 Frågor om utdelningsrätt (likaberättigad andelsrätt)
Frågor om borgenärernas rätt till medlemsskap och skifteskvot i konkurs-
boet är medlemsfrågor oavsett prioriteten hos den andelsrätt som begärs. 
Följaktligen föreligger en medlemsfråga när borgenär gör anspråk på 
allmän (likaberättigad) andelsrätt i konkursboet, dvs oprioriterad utdel-
ningsrätt i konkursen. Att själva medlemsskapsrätten – utdelningsrätten 
– är en medlemsfråga torde vara föga kontroversiellt (om därmed avses att 
utdelningsrätten måste erkännas i utdelningsförslaget för att bli gällande). 
Associationstankens särmärke är att alla rekvisit för rättsföljden andels-
rätt är medlemsfrågor, alltså inte bara tidsrekvisitet (som verkar vara en 
prioritetsfråga mellan borgenärerna) utan även fordringsrekvisitet i 5:1 KL 
(som ser ut att referera till konkursfordringen och konkursgäldenärens 

671 Se 12.5 nedan. 
672 Se 3.4.3.5 ovan.
673 Invändas kan att det låter ansträngt att kalla konkursdomstolen för sakägare. Dom-
stolen har ju inget materiellt intresse i saken. Då bortses från att, när associationstanken 
appliceras, konkursdomstolen framträder som konkursboets (associationsrättsliga) stif-
tare. 
674 Jfr not 665 ovan. Konkursförvaltarens anmärkningsrätt härrör ur 9: 9 KL, inte 1:1 
och 3 KL. Se 5.3.1 ovan not 665; 8.3.2 nedan not 1095.
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obligationsrättsliga position).675 Fordringsrekvisitet i 5:1 KL framträder 
endast som ett i medlemsfrågan inbakat andelsrättsligt rekvisit, som inne-
hållsbestäms av de konkurs(associations)rättsliga reglerna.676 Dessa kan ge 
vid handen att det i vissa fall är bäst att fordringsrekvisitet följer konkurs-
fordringen och konkursgäldenärens obligationsrättsliga position, medan 
det i andra situationer är bättre om fordringsrekvisitet följer sina egna 
regler, kanske att konkursgäldenärens obligationsrättsliga position sak-
nar all betydelse.677 I samtliga fall är fordringsrekvisitet en medlemsfråga, 
eftersom det är i medlemsfrågornas argumentationsfält som relevansen av 
borgenärens obligationsrättsliga konkursfordrings position bestäms.

Associationstankens (sinsemellan samspelande) grundsatser bör sålunda 
vara att fordringsfrågan måste prövas av konkursdomstolen (i den ord-
ning KL föreskriver) i händelse av tvist;678 att borgenärskollektivet binds 
av en dom i fordringsfrågan som meddelats före konkursutbrottet (såvida 
inte återvinning e dyl kan ske);679 att en konkursfordringstvist som inletts 
mot konkursgäldenären före konkursutbrottet har rättskraft till förmån för 
borgenärskollektivet och därutöver på sin höjd bevisverkan under fordrings-
rekvisitet i konkursen (om ens en sådan får antas uppkomma);680 att ett 
bevakningsavgörande avseende fordringsrekvisitet saknar rättskraft utom 
konkursen (9:19 KL); att borgenären inte kan ha någon adcitationsrätt mot 
konkursboet (ens) i pågående konkursfordringsrättegång;681 att borgenärs-
kollektivet inte kan ha någon rätt att överta konkursgäldenärens talan i en 
pågående konkursfordringsrättegång (vilket skulle innebära att motparten 
ålades en plikt att ändra talan) utan måste nöja sig med att biträda kon-

675 Rekvisitens närmare innebörd behandlas i 11.1 nedan. 
676 Jfr Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 not 291, s 176 not 294) som framhåller 
att en bevakningstvist är något som endast angår borgenärernas inbördes ställning, deras 
medlemsrätt i konkursen om man så vill (jfr dock HBL 2: 29-5.1.3 (1 uppl s 736 not 
29)); ävensom C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 696. 
677 Jfr 13.1 nedan vid not 1897.
678 Se 12.5 nedan.
679 Noga taget är detta inte en grundsats utan ett undantag på regelplanet.
680 Så Lagrådet i Prop 1986/87: 90 s 297; NJA II 1947 s 160. – Borgenärens ”rätt till 
dom” (jfr 5:1 KL) tillgodoses genom att han kan fullfölja rättegången mot konkursgäl-
denären med rättskraft utom konkursen. Den processinvestering som kan ha gjorts i 
konkursfordringstvisten före konkursutbrottet är inget bärande argument för att borge-
nären, vid tillämpning av 9:16 1 st KL, även skall få andelsrätt i konkursboet. Konkurs-
prövningens rättskraft kräver inte en annan bedömning, då den fordringsprövning som 
sker i konkursen saknar rättskraftsverkan utom konkursen (se 9:19 KL). Till det kommer 
att tidshänsyn kan åberopas emot rättskraft i konkursen, då konkursfordringstvisten kan 
ta avsevärd tid. Visst kan konkursen avslutas utan hinder av den pågående tvisten, men 
konkursgäldenären har ett berättigat intresse av att konkursboets medel inte avsätts hur 
som helst. 
681 Jfr 3: 9 2 st KL, som avviker från 13: 7 3 st RB.
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kursgäldenären som ordinär intervenient;682 att endast ensidig rättskrafts-
verkan683 mot borgenärskollektivet bör uppkomma när det rättegångsinträ-
der enligt 3: 9 KL684 samt att en konkursfordringstvist som inleds mot kon-
kursgäldenären efter konkursutbrottet bör sakna all rättskraftsverkan under 
fordringsrekvisitet i konkursen.685 Konkursboets inträde bör rentav förut-
sätta kärandens samtycke (jfr 13: 7 2 st RB).

Associationstankens grundsatser avviker markant från processtankens/
tvångsförvaltningstankens. Under processtanken är bevakningsfrågan samma 
sak som borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären utom konkur-
sen. Utgångspunkten bör följaktligen vara att borgenärskollektivet binds 
av en konkursfordringsdom som meddelats före konkursutbrottet; att även 
domen i en konkursfordringstvist som pågår vid konkursutbrottet har 
rättskraftsverkan i konkursen (jfr 9:16 KL);686 att bevakningsavgörandet i 
fordringsfrågan har rättskraft utom konkursen; att en vid konkursutbrot-
tet pågående konkursfordringsrättegång skall leda till att bevakningspröv-
ningen vilandeförklaras i avbidan på den särskilda domen;687 att konkurs-
förvaltaren/konkursboet har rätt att överta konkursgäldenärens talan med 
partsställning i det pågående målet (tvistefrågan berör ju konkursmassan) 
samt att det föreligger hinder (litis pendens) att pröva ny skuldtvist mot 
konkursgäldenären under konkursen, såvida inte borgenären saknar delta-
ganderätt eller avstår från sin rätt till konkursdeltagande.

Under skiftestanken är det inte konkursgäldenärens personliga ansvar 
som skall prövas och fastställas i konkursen utan utdelningsanspråket, 
som är en opersonlig fordringsrätt mot konkursgäldenären i egenskap av 
konkursmassans ägare. Konkursfordringen är en prejudicialfråga vid utdel-
ningsprövningen, som skall spegla de obligationsrättsligt reala förhållan-
dena. Skiftestankens grundsatser bör följaktligen vara att boet rättskraftigt 
binds av en konkursfordringsdom som meddelats före konkursutbrottet; att 

682 Det utesluter inte att det kan föreligga skäl för en extraordinär rätt till självständig 
intervention eller en kommissionstalerätt för borgenärskollektivet på regelplanet. Hur 
3: 9 2 st KL skall uppfattas är inte givet. Så t ex kan en självständig interventionsrätt vara 
motiverad om den omtvistade tillgången är ett ömsesidigt förpliktande avtal som ingår i 
konkursen. Se 12.8.2.2 not 1868. 
683 Dvs rättskraftsverkan till förmån för borgenärskollektivet.
684 Se närmare 12.8 nedan. Associationstankens grundsats bör vara att det inte ens kan 
ges ett interventionsuppdrag som bemyndigar konkursförvaltaren att inträda med allsidig 
rättskraftsverkan i konkursen. 
685 Jfr 12.8.2.4 nedan.
686 Jfr Schrevelius, Civilprocess s 506, som kritiserade konkursens vis attractiva och 
anförde att det är en allmän regel, som inte heller med avseende på konkursfallet lider 
något undantag, att om en person är instämd till rätt domstol och där har börjat i saken 
svara, så bör målet också där avslutas, även om han sedermera kommer att lyda under en 
annan domstol eller målet, om det först nu skulle påbörjas, borde vid en annan domstol 
göras anhängigt.
687 Kan hända är processtanken förklaringen till 9:16 1 st KL. Se härom 11.1.2.3; 12.8 
nedan. 
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även domen i en vid konkursutbrottet pågående konkursfordringsrättegång 
har rättskraftsverkan mot boet under fordringsrekvisitet i konkursen (jfr 
5:1 KL); att bevakningsavgörandet bör sakna prejudiciell rättskraftsverkan i 
konkursfordringsfrågan utom konkursen (om det inte finns en undantags-
regel som klargör annat); att en vid konkursutbrottet pågående konkurs-
fordringsrättegång som utgångspunkt skall leda till en vilandeförklaring av 
bevakningsprövningen i konkursen; att boet (till följd av rättskraften) har 
rätt till självständig intervention (enligt 3: 9 2 st KL) med fulla försvarsmöj-
ligheter i det pågående konkursfordringsmålet; att en skuldtvist som inleds 
mot konkursgäldenären efter konkursutbrottet kan obehindrat fullföljas 
om processen saknar rättskraft mot boet i konkursen (vilket inte kan tas för 
givet)688 samt att boets rätt att delta i den nya skuldtvisten är beroende av 
om och i sådana fall hur boet berörs.

Att även fordringsrekvisitet i 5:1 KL är en medlemsfråga har, som fram-
gått, betydelse i flera avseenden, bl a i alla grundläggande rättskraftsfrågor. 
Ytterligare exempel är att det är medlemsfrågornas regler, inte konkurs-
fordringens, som avgör dels om fordringsrekvisitet kan prövas i särskild 
rättegång utom konkursen,689 dels vad som krävs för att borgenärskollek-
tivet skall kunna rygga bundenhet av en konkursfordringsdom som med-
delats före konkursutbrottet (kan hända när processinstitutet använts i 
civilrättsligt syfte).690 Delade meningar föreligger härom.691 Associations-

688 Självfallet kan rättegången fullföljas om borgenären inte får eller avstår från sin rätt 
att delta i konkursen.
689 Se 12.5 nedan.
690 På regelnivå torde det inte råda något tvivel om att borgenärskollektivet i princip 
är bundet av en sådan dom. Se t ex HD i NJA 2003 s 3; Broomé, Studier i konkursrätt 
s 106; Ekdahl, Om fordran i konkurs s 78; Grotenfelt, Kommentar s 67; Håstad, Något 
om skiljedomsavtals verkan mot tredje man s 177 f; Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl 
s 179 not 307); Palmér/Savin, Konkurslagen I § 3: 9 (s 3: 35), § 3:10 (s 3: 36); Welamson, 
Konkursrätt s 288 f. 
691 Ett bud är att borgenärskollektivet kan skydda sig under reglerna om domvilla (och 
tredskodomsåtervinning). Se t ex (möjligen) Heuman, Specialprocess (6 uppl) s 203 not 
186; Palmér/Savin, Konkurslagen I § 3:10 (s 3: 36). Ett annat bud är att borgenärskol-
lektivet får hålla till godo med återvinningsreglerna (i kombination med principerna för 
rättskraftens subjektiva begränsning, vilket – om återvinningsreglerna är konkursbegrän-
sade – förefaller vara en litet udda för att inte säga överflödig kombination). Se Ekelöf, 
Rättegång IV § 24.II.1.A (6 uppl s 44 not 21) i polemik mot Boman, Åberopsbörda 
s 53 ff och Lindell, Partsautonomins gränser s 53, 111 f, vilka förordar domvillolinjen 
vid civilrättskollusivt processbeteende. Se även Engströmer, Om konkursgäldenärs rätte-
gångar s 19; Håstad, Något om skiljeavtals verkan s 177 f; JustR Håstad i NJA 2002 not 
C 45 med tillägget att återvinningsmöjligheten får särskild betydelse när domen grundar 
sig på ett medgivande från den blivande konkursgäldenären; Lejman, Bidrag till läran om 
återvinning s 156 ff; Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 179 not 307), IV: 0-5.2.2 (s 789). 
Annan mening – förutom, från äldre rätt, Broomé, Studier i konkursrätt s 108 – Heuman, 
a st; Lennander, Återvinning i konkurs (3 uppl) s 143; Palmér/Savin, Konkurslagen I 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   195 09-10-19   15.22.20



196

tanken talar för att borgenärskollektivets skydd som utgångspunkt skall 
ligga i de konkursrättsliga återvinningsreglerna. Rättskraftsskyddets spel-
utrymme måste rimligen vara begränsat.692 Finns det något utrymme 
över huvud kan det vara en omskrivning av ett skydd som inte går lika 
djupt som återvinningsskyddet – ett skydd som innebär att borgenären 
får en blott efterställd andelsrätt i konkursboet.693 Processuella gåvolöften 
eller ”utdelningsavtal” bör inte ge bättre rätt än civila!

5.3.2.2 Frågor om allmän förmånsrätt (preferensandelsrätt)
Även anspråk på preferensandelsrätt i konkursboet, dvs allmän (icke-
sakrättsbaserad) förmånsrätt i konkursen, utgör medlemsfrågor. Vilket 
rekvisit frågan gäller – fordringsrekvisitet, tidsrekvisitet eller de speciella 
preferensrekvisiten – har ingen betydelse.

I förmånsrättshänseende brukar det göras skillnad på allmänna och sär-
skilda förmånsrätter (se 2 § FRL). Denna distinktion har ingen självskri-
ven betydelse under associationstanken. Vad associationstanken kräver är 
en tudelning mellan sakrättsbaserade förmånsrätter, dvs sakrätter (som 
inte är beroende av en andelsrätt i konkursboet för att finnas) och andels-
rättsbaserade förmånsrätter, dvs preferensandelsrätter (som förutsätter att 
en andelsrätt föreligger i och för sig).694 Preferensandelsrätterna kan gälla 

§ 4: 5 (s 4: 35); Westberg, Kulissdom och summarisk tvistemålsrättegång s 375 ff, samtliga 
under åberopande av att inte vare sig en dom eller en processrättshandling är en ”rätts-
handling” som uppfyller rättshandlingsrekvisitet i 4: 5 KL (se SOU 1970: 75 s 160; Prop 
1975: 6 s 205; Lennander, a a s 141 med flera hänvisningar). Argumenteringen bekräftar 
faran med lagstiftarens infallsvinkel, dvs att ange rättshandlingen som objekt för återvin-
ning trots att återvinningseffekten skall ligga på andelsrättslig och inte obligationsrättslig 
nivå. Se 12.6.1.3 nedan. 
692 Enligt Palmér/Savin, Konkurslagen II § 3:10 (s 3: 37) finns det bl a hovrättsavgöran-
den som visar att domstolarna inte känner sig bundna av den blivande konkursgäldenä-
rens medgivanden i tvist rörande lönefordrings storlek när lönegarantin skall bestämmas, 
utan prövar fordringsrätten på nytt. Rättsfallen kan dock även förklaras så att de gäller 
preferensfrågor/prioritetsfrågor. 
693 Jfr 5.3.2.3 nedan.
694 Möjligen ger 9: 5 1 st KL legalt stöd åt denna distinktion. Associationstanken varken 
vägleder eller bestämmer hur ett anspråk skall klassificeras (det gör inte någon grundsyn) 
men den pekar på att preferensandelsrätt är det korrekta alternativet när anspråkshavaren 
bör ha en medlems rättigheter och skyldigheter i konkursen (med de modifikationer som 
anspråkets särart kan kräva). En helhetsbedömning måste göras. Klassificeringen kan för-
väntas ställa till störst problem beträffande anspråk som företagshypotek (enligt nu åter-
införd ordning) i FHL, anspråk på hyresförmånsrätt i företagshypoteksunderlaget enligt 
de numera upphävda reglerna i FRL samt anspråk på redovisningsmedel enligt RedovL. 
Ett indicium på att en sakrätt är för handen är att den gäller även utom konkurs, t ex vid 
utmätning. Viktigare kan vara om även gäldenären har en straff- och skadeståndsrättslig 
plikt att inte förfoga över egendomen eller försämra anspråkshavarens position. Utmät-
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antingen i hela konkursmassan eller vara begränsade till viss egendom. 
Sakrätterna kan vara antingen strikt fixerade till specifika tillgångar (med 
reservation för möjligheten till surrogation) eller gälla i ett (på annat sätt 
bestämt) växlande underlag av tillgångar (i vilket fall det fordras en frys-
ningsprincip som hanterar förändringar under konkursen).

5.3.2.3 Frågor om efterställning (efterställd andelsrätt)
I ett konkursbo kan gälla inte bara preferensandelsrätter. Det kan finnas 
efterställda andelsrätter, som har sämre prioritet i konkursboet än den 
allmänna, likaberättigade, utdelningsrätten. Efterställningsgrunden sak-
nar betydelse; den kan t ex vara att det föreligger ett utdelningsavtal för 
konkursfallet695 eller, beträffande dröjsmålsposter som så att säga växer 
under konkursen, att konkursgäldenären har rätt att rygga sin förpliktelse 
på obligationsrättslig nivå.696 Alla efterställnings frågor utgör medlems-
frågor.

5.3.2.4 Frågor om återvinning av skuld eller allmän förmånsrätt
En återvinning enligt 4: 5 KL är att betrakta som en medlemsfråga om 
den eftersträvade rättsföljden är att borgenär skall frånkännas utdelnings-
rätt eller allmän förmånsrätt för sin fordring i konkursen.697 Om talan i 
stället formuleras så att en tillgång skall återföras till konkursboet rör det 

ningsskyddet kan ju ha till syfte att förstärka förmånsrätten genom att ge den en extra 
skyddsvägg (utöver återvinningsinstitutet) bakåt i tiden. Typiskt för sakrätten är vidare att 
den inte är accessorisk till en personlig fordring hos konkursgäldenären (se 10.5 nedan). 
Visst kan även preferensandelsrätter stå på egna ben, t ex vid utebliven anmärkning eller 
preskription. Vid en materiellt korrekt bedömning skall det dock vara uteslutet med pre-
ferensandelsrätt för en underkänd eller senare uppkommen konkursfordring. En sakrätts-
baserad förmånsrätt å andra sidan skall i princip kunna göras gällande även i sådana fall 
(om inte sakrättens eget innehåll föranleder till annan bedömning). Jfr 12.3 nedan vid 
not 1646 angående NJA 1933 s 234. Ett särskilt kännetecken för andelsrätterna är att 
de är efterställda massafordringarna. Om förmånsrättsunderlaget kan tas i anspråk för 
massa skulderna, och detta inte beror på att en särskild undantagsregel finns, bör således 
en preferensandelsrätt anses vara för handen.
695 Jfr 12.6.1.3 nedan.
696 Jfr 11.1.2.4 nedan. 
697 Enligt andra grundsyner verkar återvinningen innebära att konkursgäldenärens 
förpliktelse – eller konkursfordringen – förklaras overksam i och för konkursen, dvs i 
utdelningshänseende, varför man också kan tala om skuldåtervinning. En sådan termi-
nologi medför att återvinningsinstitutet hamnar farligt nära den obligationsrättsliga upp-
sägningsrätten, som är en konkursgäldenärsfråga. Därför bör den undvikas. Jfr 12.6.1.3 
nedan.
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sig om en tillgångsåtervinning. En tillgångsåtervinning utgör en kon-
kursbofråga.698

5.3.2.5 Inte rösträtt vid ackord
Många skulle säkert vilja hänföra rösträtt mot ackord till medlemsfrå-
gorna eftersom rösträtten knyts till medlemsskapet. En sådan klassifice-
ring är dock inte korrekt. Utgår ackordsdividend sker det inte genom 
utdelning, utan genom uppfyllelse av konkursgäldenärens förpliktelse. 
Medför ackordet att borgenärerna påtvingas fordringsförlust (genom 
nedsättning) på personlig nivå, är det den personliga fordringsrätten mot 
konkursgäldenären som påverkas.699 Ackordsfrågan hänför sig med andra 
ord till rättsförhållandet mellan borgenären och konkursgäldenären.

5.3.3 Rådigheten
Under associationstanken har medlemsfrågorna en egen rättslig identi-
tet. De utgör alltså inte bara utfyllande fall mellan de mer dominerande 
konkursbo- och konkursgäldenärsfrågorna. Medlemsfrågorna är svåra att 
diskutera i sakägartermer. De avser inte en förmögenhetsrättslig relation 
utan ett komplex av oupplösligt förbundna rättsförhållanden mellan å ena 
sidan associationsmedlemmarna inbördes och å andra sidan associations-
medlemmarna och den association vari medlemsskapet föreligger.

Medlemsfrågorna sakägs materiellt av, om någon, borgenärskollekti-
vet, inte vare sig konkursboet eller konkursgäldenären personligen. Från 
beslutssynpunkt måste rådigheten tillkomma en utanförstående part, 
antingen konkursdomstolen (såsom konkursboets stiftare och skiftes-
domstol) eller, med stöd av ett särbemyndigande, konkursförvaltaren 
(såsom det allmännas representant). I svensk rätt är det konkursdomstolen 
som fattar beslut i frågor om och i vilken mån medlemspretendenterna 
har rätt till medlemsskap med andelsrätt i konkursboet.700

698 Se 5.2.2.4 ovan.
699 Vore ackordsfrågan en medlemsfråga skulle det vara tvivelaktigt att laborera med 
effekten obligationsrättslig fordringsförlust (jfr 9:19 KL), i synnerhet mot borgenärer 
som inte deltar i konkursen. Samma effekt medför förstås att det kan te sig märkligt att 
rösträtten kopplas till medlemsskapet, men helhetsbilden påverkas av den generösa rät-
ten till efterbevakning (vilken dock – givet att konkursintern rättskraft uppkommer (hur 
härmed förhåller sig lämnas därhän) – inte är till någon hjälp för i konkursen underkända 
borgenärer). Efterbevakningsavgiften är principiellt tvivelaktig för alla, även om den är 
låg. 
700 Under den nu gällande KL fattas det inget särskilt beslut (utöver det beslut som inne-
fattas i utdelningsförslaget för de utdelningsberättigade borgenärerna) om vilka borge-
närer som har rätt till medlemsskap i konkursboet. Det är rationellt med hänsyn till att 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   198 09-10-19   15.22.20



199

I den allmänna associationsrätten ankommer det på stiftarna och därefter 
medlemmarna att fatta beslut i frågor rörande hur många medlemmar asso-
ciationen skall ha och vilka de skall vara.701 Medlemmarnas beslutsrätt i 
fråga om senare förändringar är avpassad för slutna associationer, i alla fall 
om associationen bygger på personlig samverkan och det inte fordras att 
insats görs. I handelsbolag och enkla bolag (som är personalassociationer 
och som grundregel insatsfria) krävs sålunda samfällt beslut av bolags-
männen.702 Beträffande aktiebolag, som utgör kapitalassociationer, gäller 
annat.703 Vad avser öppna associationer krävs det, rent praktiskt, en undan-
tagsregel, som överlåter beslutsfattandet på annan (såvida inte associationen 
är i likvidation, då medlemmarnas intresse av personlig rådighet stiger).704 
Märkligt nog har domstolarna ansett sig ha kompetens att förplikta en för-
ening att såsom medlem uppta en applikant som uppfyller förutsättning-
arna för medlemsskap i och för sig.705 Att plikten skall vara förenad med 
påföljden naturafullgörelse är inte helt givet.706

Av det sagda följer att konkursdomstolen inte har någon strikt judiciell 
funktion när den fattar beslut i medlemsfrågor.707 I enlighet med associa-
tionstanken fyller konkursdomstolen snarare en associationsrättslig funk-
tion. Den agerar dels i egenskap av konkursboets stiftare, dels i egenskap 
av skiftesdomstol (konkursboet försätts ju i tvångslikvidation så snart det 

förvaltarautonomi råder. Särskilt beslut fordras endast om bevakningsförfarande anord-
nas och det framställs anmärkning mot borgenärens bevakning. Beträffande äldre rätt, se 
3.1.1 ovan. 
701 Konkursfallet är speciellt. Det är snarare konkursdomstolen än borgenärerna som 
är konkursboets stiftare. Konkursboet är inte en på avtal grundad association. Dess-
utom inverkar likvidationssituationen. Att konkursboets likvidationstillstånd och det 
ståndande skiftet ökar borgenärernas intresse av att kunna skydda värdet på sina egna 
andelar tillgodoses genom handläggningsordningen och anmärkningsreglerna, som skall 
ge borgenärerna (och konkursgäldenären) insyn i handläggningen och rätt att bestrida 
varandras krav.
702 Se 2: 2, 4: 2 HBL; jfr Johansson, Nials svenska associationsrätt 21.2 (8 uppl s 259 f ).
703 Se 4: 7 ABL (aktiers fria överlåtbarhet) och 11: 2 ABL (bolagsstämman kan fatta beslut 
om emission, dock endast med kvalificerad majoritet om bolagsordningen måste ändras, 
jfr Prop 2004/05: 85 s 657).
704 Se 3:1 LEF om att medlemsskap i ekonomisk förening i regel prövas av dess styrelse; 
Johansson, Nials svenska associationsrätt 21.4 (8 uppl s 264).
705 Se NJA 1948 s 513 (fackförening ålades vid vite att uppta applikant såsom medlem); 
NJA 1950 s 471 (bostadsrättsförening); Hemström, Organisationernas rättsliga ställning 
§ 8.1.2 (7 uppl s 96 f ); Linden, Förvärv och förlust av medlemsskap i ekonomisk före-
ning s 52–58.
706 Spörsmålet diskuteras av Linden, Förvärv och förlust av medlemsskap i ekonomisk 
förening s 66. Som jämförelse kan nämnas att en arbetsgivares plikt att inte avstänga en 
olovligt uppsagd från arbetet endast är förenad med påföljden skadestånd. – Mer natur-
ligt skulle vara att domstolen får undanröja avslagsbeslutet (om giltig avslagsgrund sak-
nats) och tillerkänna applikanten allmänt skadestånd om föreningen bryter mot sin plikt 
att bevilja medlemsskap. Jfr 5.2.3 ovan vid not 615.
707 Enligt 16:1 KL föreligger ett ”konkursärende”. 
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bildas).708 Infallsvinkeln rimmar väl med antagandet att officialprincipen 
antas gälla (åtminstone i viss utsträckning, jfr 16: 2 KL). Det formella stödet 
är svagare, men inte helt obefintligt eftersom konkursdomstolen även är 
skiftesdomstol. Medlemsfrågorna kallas ”konkursärenden” (16:1 KL) och 
skall följa RBs tvistemålsregler om inte något annat sägs i KL (16: 2 KL). 
Det brukar inte läggas någon tonvikt på att medlemsfrågorna skall av  göras 
av konkursdomstolen. Snarare brukar det tryckas på att medlemsfrågor 
– om ens detta skall uppfattas som ett krav709 – skall prövas (av konkurs-
domstolen?) i den ordning som KL föreskriver. Intentionsdjupet bakom 
sådana uttalanden är dock tvivelaktigt.

Konkursdomstolens beslutsrätt är som utgångspunkt, om associationstan-
ken appliceras, odelegerbar, detta i såväl besluts- som rättskraftshänseen-
de. Konkursförvaltaren kan inte åberopa sin organställning i konkursboet 
för en mer vittgående rätt. Organställningen täcker endast konkursbo-
frågorna.710 För att, i svensk rätt, konkursförvaltaren skall ha beslutsman-
dat i medlemsfråga bör följaktligen krävas att konkursförvaltaren kan 
uppvisa uttryckligt undantagsstöd i lag. Inte ens ett särbemyndigande 
från konkursborgenärerna (jfr 9:13 och 17 KL) och konkursdomstolen 
bör alltså som utgångspunkt kunna räcka.711

708 Se 3.4.3.2 ovan.
709 Se NJA 2003 s 3 beträffande skiljeförfarande.
710 Detta betyder att även borgenärssammanträdet (om ett sådant finns) begår ett man-
datöverskridande (beslut om annans rättsställning), inte bara ett klanderbart kompetens-
överskridande, om det fattar beslut i medlemsfråga. Se t ex 7.3 nedan not 989 beträffande 
äldre dansknorsk rätt. Beträffande finsk rätt, se 5: 73 FiKL 1868; Granfelt, Konkursför-
valtaren s 127 f; Grotenfelt, Kommentar s 152, 164; Halila, Konkursrätten i huvuddrag 
s 104. Redan på 1800-talet gjordes det i praktiken skillnad på konkursbofrågor (frågor 
som omfattades av skiftesamlingens mandat) och medlemsfrågor (frågor som inte ens en 
enhällig skiftesamling hade mandat att besluta om), men systematiken var inte helt ren 
på regelplanet eftersom de ”konkursbokonstitutionella” frågorna – som antingen fordrade 
skiftesdomstolens samtycke eller tillhörde området för skiftesdomstolens (eller lagstif-
tarens!) exklusiva mandat – hänfördes till samma undantagskategori som medlemsfrå-
gorna. Övergången mellan medlemsfrågor och konkursbokonstitutionella frågor är dock 
glidande rent generellt, i synnerhet vid likvidation och på regelplanet. Se 5.2.1 ovan not 
583; 5.3.1 not 663.
711 Se 12.5 nedan. Enligt associationstanken skall medlemsfrågor avgöras av konkurs-
domstolen i den ordning som KL föreskriver, i alla fall formellt bekräftelseavgöras (med 
viss bibehållen möjlighet till officialöverprövning) av konkursdomstolen vid utdelnings-
förslagets fastställelse. Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 301) anför att konkursförvalta-
ren torde kunna träffa avtal om att en medlemsfråga skall handläggas i annan ordning än 
den i KL föreskrivna ”endast efter att ha fått ett rättens uppdrag”. Uttalandet torde vara 
anpassat till NJA 2003 s 3 och avse förlikningssammanträdets uppdrag enligt 9:13 KL (se 
I:1-4.2.3 (s 248)). Huruvida ett sådant räcker kan dock ifrågasättas. C Söderlund, Pröv-
ning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 698 f menar att konkursförvaltaren kan/får (?) 
ingå skiljeavtal i fordringsfrågan om tillsynsmyndighetens samtycke inhämtas. Nog skulle 
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Antas, i enlighet med andra grundsyner, konkursförvaltaren vara konkurs-
massans företrädare eller de individuella konkursborgenärernas represen-
tant, bör konkursförvaltaren som grundregel ha mandat att fatta beslut för 
konkursmassan respektive borgenärskollektivet, även i frågor som, enligt 
associationstankens terminologi, utgör medlemsfrågor. Samtyckeskraven i 
9:13 och 17 KL framstår då mer som kompetensinskränkande regler, regler 
som villkorar konkursförvaltarens kompetens (inte mandat) av att erforder-
ligt uppdrag har kommit till stånd.712

Beslutsrätten skall särhållas från anmärkningsrätten. Anmärkningsrätten 
är ett oförytterligt skydd för konkursgäldenären och de anmärkningsbe-
rättigade borgenärerna. Redan härav följer att det uppkommer kompe-
tens- och mandatproblem om konkursförvaltaren vill göra något annat 
än utnyttja sin anmärkningsrätt i medlemsfråga, t ex föra talan i särskild 
rättegång utom konkursen.713 Reglerna i 9:13 och 17 KL kan inte böjas 
till stöd för mer än förlikningshinder och förlikningsmandat.714

Konkursförvaltarens praktiska möjligheter att disponera över en medlems-
fråga för borgenärskollektivets räkning är alltså starkt begränsade.715 Han 

tillsynsmyndighetens samtycke kunna krävas på kompetensnivå (jfr 79 § KL 1921 som 
endast var sanktionerad med påföljden att konkursförvaltaren blev personligen ansvarig 
för rättegångskostnaderna). Det är dock svårt att se på vilken grund tillsynsmyndigheten 
skulle kunna utrusta konkursförvaltaren med erforderligt mandat att föra talan för bor-
genärskollektivet i medlemsfråga. – Lagstöd måste även krävas för att konkursdomstolen 
skall ha rätt att hänskjuta fordringsprövning till skiljeförfarande utom konkursen. Enligt 
Welamson, Konkursrätt s 498 f, som uttalade sig mot bakgrund av KL 1921 (och möj-
ligen räknade med en reservation för skiljeförfarande), föreligger det en skillnad mellan 
svensk och finsk rätt på denna punkt. Den finska 96 § FiKL 1868 (12.8.1.1 nedan vid 
not 1803) förutsatte att tvistig fordring skulle hänvisas till prövning i särskild rättegång 
utom konkursen rent generellt. 
712 Jfr not 715 nedan.
713 Se 12.5 nedan.
714 Här bortses från det speciella fallet att alla anmärkningsberättigade efterger sin 
anmärkningsrätt till förmån för konkursförvaltaren att föra talan på egen bekostnad i 
kommission för borgenärskollektivet.
715 Konkursförvaltarens legitimation att vidta ”konkursskadliga” rättshandlingar i 
anmärkningsprocessen inskränker sig till processrättshandlingar som ”dödar” processen. Jfr 
RH 1984:12 där konkursförvaltaren förutsattes ha legitimation att medge bevakarens 
yrkande i jävsprocessen (låt vara med den reservationen att domstolen kan ha förutsatts 
ha rätt att pröva huruvida medgivandet är befogat eller ej). Vill konkursförvaltaren befria 
konkursboet från kostnaderna för fortsatt process får han alltså återkalla anmärkningen. 
Huruvida övriga anmärkningsberättigade skall erbjudas möjlighet till taleövertagande 
innan avskrivning får ske (det gäller ju särskilda tidsfrister för anmärkning!) kan inte 
utredas närmare här. Vill konkursförvaltaren civilrättshandla i medlemsfrågan, t ex ingå 
förlikning, uppkommer ett mandatproblem. I samma riktning Lindskog, LSF I:1-4.2.3 
(1 uppl s 249). I NJA 2003 s 3 torde HD ha utgått från att 9:17 KL blott inskränker 
konkursförvaltarens kompetens att rättshandla för konkursboet, vilket betyder att bor-
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saknar rösträtt mot förlikning avseende annans anmärkning.716 Är konkurs-
förvaltaren anmärkare, och vill han ingå anmärkningsförlikning, räcker det 
att konkursförvaltaren erhåller de samtycken som erfordras enligt 9:17 KL 
(eller rättens förlikningsuppdrag enligt 9:13 KL). Vill konkursförvaltaren 
ingå förlikning om annans anmärkning måste han i praktiken skaffa sig 
ett konkursdomstolens förlikningsuppdrag enligt 9:13 KL (då anmärkaren, 
vars samtycke fordras enligt 9:17 KL, kommer att sätta sig emot). Vill han 
föra talan utom konkursen (på konkursboets bekostnad och med allsidig 
rättskraftsverkan i densamma), bör han ge upp.717

Associationstankens förhållande till regelplanet är, med tanke på NJA 
2003 s 3, delvis tvivelaktigt på denna punkt. Vad den eventuella diskre-
pansen sedan beror på – ett undantag från associationstankens grundsat-
ser eller att reglerna är oreflekterade slutledningar från äldre grundsyner 
och äldre rätt – är en annan fråga.718

5.4 Konkursgäldenärsfrågor
5.4.1 Definition
Konkursgäldenärsfrågor är rättsfrågor rörande konkursgäldenärens per-
sonliga rättsställning. Vilka frågor som sålunda sakägs av konkursgälde-
nären beror på vilka angelägenheter som omfattas av konkursen (vilket 
i sin tur beror på vilken grundsyn som anläggs på densamma).719 Asso-
ciationstankens sfär av konkursgäldenärsfrågor avviker från de andra 
grund synernas, vilkas grundantaganden720 medför att alla konkursfrågor 

genärskollektivets skydd mot en konkursskadlig förlikning eller processrättshandling i 
huvudsak ligger på interventions- och skadeståndsplanet. Se 12.5.2.7 nedan vid not 1733 
samt vid not 709 ovan.
716 I förarbetena till KL 1921 förutsätts det närmast vara en självklarhet att konkursför-
valtaren saknar rösträtt mot förlikning enligt 9:17 KL. Se Förslag 1911 s 348; Lawski, 
Konkurs- och ackordslagarna s 196; jfr Palmér/Savin, Konkurslagen II § 9:17 (s 9: 23).
717 Se dock NJA 2003 s 3 i not 715 ovan.
718 Om vi bortser från NJA 2003 s 3 brukar det antas att medlemsfrågor endast kan prö-
vas av konkursdomstolen i den ordning KL föreskriver. Se 12.5.2.1 nedan. Beträffande 
äldre rätt, se 12.5.1 nedan. – HDs avsikt torde ha varit att fullfölja det äldre pleniavgöran-
det NJA 1913 s 191 på antagandet att inget förändrats på regelnivå. Interventionsrätten 
sköts in för att beakta frågans karaktär av medlemsfråga. 
719 Se 3.4.1 ovan. Som där klargörs förstärker associationstanken konkursändamålens 
effektivitet i konkursens konkursbo- och medlemsfrågor, samtidigt som den skyddar kon-
kursgäldenären mot onödiga fri- och rättighetsinskränkningar i de frågor som faller ut 
som konkursgäldenärsfrågor.
720 Framför allt äganderättsplaceringen hos konkursgäldenären och att konkursboet inte 
antas vara en borgenärsägd associationsliknande gemenskap. 
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(med undantag för de borgenärsinterna) hamnar under konkursgäldenä-
rens formella sakägarställning (eftersom det är konkursgäldenären som 
är konkursmassans ägare). Under associationstanken är tillgångsfrågor 
konkursbofrågor (eftersom äganderätten till konkursmassan övergår till 
konkursboet).721 Däremot blir frågor rörande konkursgäldenärens för-
pliktelser konkursgäldenärsfrågor. Det är andelsrätten i konkursboet, inte 
fordringsrätten mot konkursgäldenären, som prövas och avgörs i konkur-
sen.722

5.4.2 Exempel

5.4.2.1 Grundläggande fri- och rättigheter
Konkursen har inte till uppgift att hjälpa konkursgäldenären, inte heller 
att ”straffa” honom.723 När associationstanken appliceras ligger konkursen 
helt utanför konkursgäldenärens sfär. Det är frihetsprincipen som grund-
satsvis gäller på grundplanet.724 Konsekvensenligt krävs det stöd i särskild 
undantagsregel för att konkursen skall inskränka konkursgäldenärens fri- 
och rättigheter. Sålunda kan noteras att konkursen varken upphäver eller 
inskränker konkursgäldenärens rättsliga handlingsförmåga.725 Däremot 
tvingas han acceptera en äganderättsövergång till konkursboet och vissa 
frihetsinskränkningar som närings- och reseförbud (6:1 och 6 KL). Dessa 
inskränkningar är som sagt undantag och har att tolkas därefter.

721 Se 5.2 ovan.
722 Se 5.3 ovan.
723 Tesen att konkursens syfte skulle vara att hjälpa konkursgäldenären personligen är 
helt oförenlig med bl a 1:1, 7: 8 KL. Beträffande tesen att konkursens syfte skulle vara 
att straffa konkursgäldenären tillkommer, utöver det bristande stödet i 1:1 KL, att perso-
nalexekution skall vara ett minne blott, att konkursinstitutet är tillämpligt på såväl redliga 
som oredliga konkursgäldenärer samt att det inte är ett brott, inte ens ett skadestånds-
grundande beteende, att bli insolvent. Att allmänhetens syn på konkurs och insolvens 
kan variera från tid till annan är en annan sak. Slutligen kan nämnas att giltigt ackord 
i konkurs kan ingås även om konkursgäldenären har gjort sig skyldig till gäldenärsbrott 
i anslutning till den ifrågavarande konkursen. Det hindrar inte att konkursgäldenärens 
förhållanden kan inverka på bedömningen av huruvida ackord bör fastställas enligt de 
allmänna reglerna i 12:19 2 st KL. I äldre rätt hängde borgenärsbrott kvar som ett hinder 
mot ackord under en tvåårsperiod. Se 1.3.4.2 ovan vid not 121.
724 Se 3.4.1 ovan.
725 Se 5.4.4 nedan.
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5.4.2.2 Tillgångar som inte omfattas av konkursbeslaget
Alla frågor rörande tillgångar som faller utanför konkursbeslaget, eller 
omfattas av konkursgäldenärens separationsrätt i konkursen, utgör kon-
kursgäldenärsfrågor.

5.4.2.3 Andra angelägenheter som inte omfattas av konkursbeslaget
Konkursbeslaget omfattar i princip endast förmögenhetsobjekt.726 Ange-
lägenheter som inte omfattas av konkursbeslaget, t ex konkursgäldenä-
rens status, personliga angelägenheter727 och livsval i olika sammanhang 
utgör konkursgäldenärsfrågor.

Angelägenheter som inte utgör tillgångar faller utanför konkursbeslaget och 
konkursgäldenärens rådighetsförlust även om de har en ekonomisk dimen-
sion. Ett exempel är konkursgäldenärens arbetskraft;728 konkursen är inte 
en personalexekution.729 Ett annat exempel är konkursgäldenärens status,730 
t ex ställning som medlem i en ekonomiskt syftande association.731 Ett tredje  
exempel är att konkursboet vill genomföra en ekonomisk förändring av kon-
kursgäldenärens personliga situation, t ex göra en gäldenärsrekonstruktion 
i konkursen med förändring av konkursgäldenärens styrelse eller finansiella 
konstruktion. Associationstanken har klara fördelar i angivna hänseenden. 
Till skillnad från processtanken/tvångsförvaltningstanken och skiftestanken 
understryker den frihetsprincipen. Den motbjuder till antagande att kon-
kursen är ett slags tvångsförvaltning som innefattar allt som berör konkurs-
gäldenären eller har anknytning till konkursmassan.732

726 Det är en definitionsfråga vad som menas med förmögenhetsobjekt. Är inte också 
den övergripande ekonomiska verksamheten ett förmögenhetsobjekt, kan en tillhanda-
hållandeplikt ofta legitimeras av konkursens sidofunktioner. Bokföringspapper är ett bra 
exempel. Jfr 9.4.2 nedan.
727 Konkursgäldenären kan överklaga konkursbeslutet. Jfr NJA 1988 s 110; NJA 1998 
s 608. Ett annat exempel är att det ankommer på konkursgäldenären att utse sina egna 
ställföreträdare samt klandra förvaltarens slutredovisning. Jfr NJA 1979 s 700.
728 Jfr Olivecrona, Konkursrätt s 36.
729 Regeln om att konkursen även omfattar tillgångar som tillfaller konkursgäldenären 
under konkursen (3: 3 KL) är inte helt anmärkningsfri ur denna aspekt. Jfr 10.3 nedan 
not 1415. – Jfr 9.4.2.4 nedan vid not 1352; 10.3 nedan vid not 1414. 
730 Jfr även Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 614.
731 Se 5.4.2.4 nedan. Att medlemsskapet inte kan överlåtas eller övergå till konkursboet 
betyder inte att konkursboet saknar möjlighet att förvärva eget medlemsskap på annan 
grund. Om andelsförvärv är tillräckligt för att andelsförvärvaren skall få medlemsskap eller 
erhålla legitimation att anhålla om eget medlemsskap i associationen, bör konkursboets 
andelsförvärv ge konkursboet motsvarande rätt. Andelsövergången till konkursboet kan 
alltså ge konkursboet rätt att – medelst inträde i associationsavtalet – anhålla om med-
lemsskap i associationen (med eller utan krav på de övriga medlemmarnas samtycke). 
732 Att det finns en tendens i rättspraxis att utgå från att rådighetsförlusten omfattar allt 
som har anknytning till tillgångar, se 5.4.4.3 nedan. 
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Frihetsprincipens grundställning förklarar att det är rådighetsinskränk-
ningar som fordrar särskilt stöd, inte regler som bekräftar konkursgäldenärens 
autonomi.

Vissa försämringar av konkursgäldenärens rättsställning ligger i konkursens 
natur (konkursboets bildande, verksamhet och likvidation). Andra motive-
ras av konkursens sidofunktioner. Så t ex måste konkursgäldenären finna 
sig i att äganderätten till konkursmassan övergår till konkursboet, även 
om han vill behålla tillgångarna för sig själv. Vidare måste han lämna vissa 
upplysningar till konkursboet samt tolerera att närings- och rörelsefrihe-
ten begränsas. Det är de förmögenhetsrättsliga förändringarna – ägande-
rättsövergången och allt som den för med sig – som ligger i konkursens 
natur och omfattas av rådighetsförlusten enligt 3:1 KL. Andra undantag 
och inskränkningar, som den nyss nämnda konkurskarantänen (jfr närings-
friheten), fordrar grund i särskild lagregel.733

Med allt det sagda sammanhänger att associationstanken har svårt att för-
lika sig med grundantagandet att konkursgäldenären förlorar eller måste 
vidkännas en inskränkning av sin rättshandlingsförmåga under konkursen. 
Konkursgäldenären har full civil- och processrättshandlingsförmåga.734 

5.4.2.4 Särskilt om konkursgäldenärens bolagsmannastatus
Frågor rörande konkurstillgångarnas förvaltning är konkursbofrågor. I 
svensk rätt, där förvaltarautonomi råder, betyder detta bl a att det är kon-
kursförvaltaren som bestämmer om och hur konkurstillgångarna skall 
förvaltas och realiseras. Förutsätts konkursgäldenären vara associations-
delägare skall det alltså ankomma på konkursförvaltaren/konkursboet, 
inte på konkursgäldenären, att bestämma över andelsrätten i associationen 
och dess ekonomiska värde.735

Vad beslutet går ut på skall inte ha någon betydelse. Det kan vara att värdet 
skall brytas ut medelst likvidation,736 att andelsrätten skall säljas till tredje 

733 Sådana finns. Så t ex medför konkursen att konkursgäldenären förlorar rätten att inne-
ha förtroendeuppdrag som styrelseledamot eller VD (se 8:11 ABL, 6: 4 LEF, 2: 37 HBL) 
och att olika yrkesmässiga auktorisationer (advokattitel, domartitel osv) dras in. Även 
behörigheten att vara skiljeman påverkas. Se Lindskog, LSF § 7-4.2.1 (1 uppl s 433). 
Tidigare innebar konkurs förlust av medborgerlig rösträtt och rätt att inneha offentliga 
förtroendeuppdrag (se Welamson, Konkursrätt s 130). 
734 Se 5.4.4 nedan. 
735 Denna andelsrätt skall skiljas från borgenärernas andelsrätter i konkursboet, även från 
borgenärernas rätt att ianspråkta andelar i konkursgäldenären (om konkursgäldenären är 
en association). Till den senare frågan, jfr 5.4.2.3 ovan.
736 Konkursförvaltaren torde ha rätt att begära att likvidator förordnas. Jfr NJA 1977 
s 363 angående rätt att påkalla att dödsbo avträds till boutredningsmannaförvaltning 
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man eller att andelsrätten inte skall användas för konkursändamålen (mer 
än för den avkastning som faller ut) över huvud.

Eftersom konkursboets ägarbefogenheter grundar sig på andelsförvärvet 
är konkursboet knappast, för de ifrågavarande befogenheterna, beroende 
av medlemsskap i den association vari andelsrätten gäller. Delägarställ-
ning måste vara tillräckligt. – Låt oss förutsätta att konkursgäldenären är 
medlem i ett handelsbolag.

Att medlemsskap föreligger är desto viktigare för förvaltningsrätten i 
den association vari andelsrätten gäller. Särskilt viktigt blir då att upp-
märksamma att det föreligger skillnad mellan konkursförvaltarens för-
valtningsrätt i konkursboet och konkursförvaltarens förvaltningsrätt i 
gäldenärens association. Att konkurstillgångarnas förvaltning är en kon-
kursbofråga kan inte tas till intäkt för att konkursförvaltaren har en på sin 
organställning i konkursboet grundad rätt att överta förvaltningspositio-
nen i konkursgäldenärens association. Tvärtom medför associationstan-
kens grundantaganden – frihetsprincipen – att konkursgäldenären bör 
behålla sin status som bolagsman alldeles oberoende av konkursutbrottet, 
till undanträngande av konkursboet.737

enligt 19:1 ÄB. Samma rätt kan tillkomma konkursgäldenären, t ex för att han bär ett 
personligt medansvar för associationens skulder. Jfr återigen NJA 1977 s 363 där HD 
ansåg att det krävs enighet mellan konkursgäldenären (dödsbodelägaren) och konkurs-
förvaltaren för att beslut om upphörande av dödsboutredningsmannaförvaltning skall 
kunna meddelas enligt 19: 6 ÄB. 
737 I 6:1 KL stadgas (med vissa undantag) att konkursgäldenären, om han är en fysisk 
person, inte får bedriva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bok-
föringslagen under konkursen. Syftet med regeln är dock inte att inskränka konkursgäl-
denärens näringsfrihet utan att skydda personer som annars i god tro skulle ingå avtal 
med konkursgäldenären, vars kreditvärdighet i allmänhet är undermålig. Se t ex SOU 
1984: 59 s 71, 205; SOU 1997:123 s 147. Följaktligen skall 6:1 KL inte kunna tas till 
intäkt för att konkursgäldenären, om han t ex är medlem i ett näringsdrivande handels-
bolag, inte får behålla sin ställning som förvaltnings- och företrädarberättigad medlem 
under konkursen. I Prop 1979/80:143 s 110 (jfr SOU 1978: 67 s 133 f; Prop 1968: 98 
s 43; Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag (4 uppl) s 82 f ) anförs dock att 
det genom 6:1 KL är ”sörjt för att en konkursgäldenär under sitt konkurstillstånd inte 
kan ingå som bolagsman i ett rörelsedrivande bolag”. Bedömningen kan med fog ifråga-
sättas. I samma riktning Lindskog, HBL 2: 3-4.2.5 (1 uppl s 266 f ). En annan sak är att 
samma skäl som talar för att en konkursgäldenär inte får ha förvaltningsrätt i aktiebolag 
(såsom VD eller styrelseledamot) kan tala för att konkursgäldenär ej heller får utgöra 
eller ingå i ett förvaltningsorgan i andra bolagssammanhang. Än mindre kan stadgandet 
tas till intäkt för att medlemsställningen, och de befogenheter som därav följer, övergår 
till konkursboet. De övriga bolagsmännens intressen måste beaktas. Förarbetsuttalanden 
som som står i strid mot allmänna principer bör i princip sakna det rättskällevärde som 
annars tillkommer förarbeten. Jfr Lind, Högsta domstolen s 355 f angående NJA 1985 
s 281; NJA 1976 s 483; NJA 1978 s 581; NJA 1975 s 545; AD 1964 nr 30.
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Relativt konkursgäldenären skall konkursborgenärerna inte kunna ha ett 
mer ingripande skydd än ett skydd mot negativa reflexverkningar. Relativt 
konkursgäldenärens medbolagsmän skall konkursboet inte kunna ha större 
rätt än en enkel andelsförvärvare utom konkurs.738 Huvudsaken kan vara 
att konkursboet har rätt att – under åberopande av konkursen – påkalla 
likvidation (se ovan).

Rättsfallet NJA 2004 s 410 går mindre väl ihop med associationstanken.
Rättsfallet gällde frågan huruvida konkursgäldenären personligen har rätt 
att – i egenskap av fullvärdig komplementär i ett kommanditbolag som satts 
i konkurs på borgenärs ansökan – fullfölja talan mot konkursbeslutet. Kom-
plementärens konkursförvaltare, som hade företrätt kommanditbolaget (för 
komplementären) i tingsrätten, hade förklarat sig inte ha någon erinran 
emot att komplementären personligen förde talan mot beslutet. När målet 
kom upp till HD förklarades rentav uttryckligen att konkursboet avstod 
från sitt anspråk på andel i kommanditbolaget.

HD kom fram till att talerätt förelåg, vilket är helt korrekt, men då av 
rena tillfälligheter. HD anförde: ”I enlighet med [3:1 HBL] jämförd med 
[2: 27 HBL] skall – – – kommanditbolag träda i likvidation till följd av 
[bolagsmans] konkurs, med följd att eventuellt behållna tillgångar skall 
skiftas mellan bolagsmännen. Enligt [3:1 KL] måste det under [bolags-
mannens] konkurs ankomma på [bolagsmannens] konkursbo att råda över 
[bolagsmannens] anspråk i kommanditbolaget och därmed också att föra 
talan som ställföreträdare för kommanditbolaget, när det gäller frågan om 
kommanditbolagets försättande i konkurs.” Att konkursgäldenären fick föra 
talan mot konkursbeslutet i egenskap av kommanditbolagets komplemen-
tär berodde således på att komplementärens konkursbo hade förklarat sig 
avstå från sin andel i kommanditbolaget. Därmed hade behörigheten att 
föra talan i målet återgått till komplementären (i enlighet med rättspraxis 
rörande tillgångstvister).739

Av motiveringen följer motslutsvis att talerätt skulle ha saknats om kon-
kursboet inte hade (tillsvidare) avstått från sin rätt att dra in andelsrättens 
ekonomiska värde i konkursmassan. Resonemanget är diskutabelt.

För det första kan det inte, som HD (obiter dictum) gjorde, sättas rättsligt 
likhetstecken mellan att få konkursgäldenärens bolag försatt i likvidation (jfr 
2: 27 HBL) och rätten att få bolaget försatt i konkurs på egen an  sökan.740 I 

738 Mot bakgrund av den associationsrättsliga odelbarhetsprincipen och de övriga bolags-
männens intressen kan det svårligen tänkas att konkursboet har rätt att överta konkurs-
bolagsmannens medlemsbefogenheter (förvaltningsrätt, företrädarrätt etc) i bolaget utan 
att ikläda sig ett massaansvar för de till medlemsskapet hörande plikterna (såsom med-
ansvaret för såväl gamla som nya bolagsskulder enligt 2: 20, 2: 21 HBL).
739 Jfr NJA 1996 s 46; NJA 1998 not C 74; NJA 1999 s 777; NJA 2000 s 479. 
740 Se dock NJA 1915 s 222, där HD verkar ha utgått från att bolagsmans konkursbo har 
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det förra fallet gör konkursboet vad som krävs för att andelsrättens ekono-
miska värde skall kunna tillgodoföras konkursboet och användas för kon-
kursändamålen. Det är en konkursbofråga. I det andra fallet vill konkurs-
förvaltaren ”vara” konkursgäldenären, eller utnyttja de statusbefogenheter 
som konkursgäldenären har i anledning av sin associationsrättsliga position 
i konkursbolaget. Konkursgäldenärens personliga status är en konkursgäl-
denärsfråga.741 Grundvillkoret för att konkursboet skall bli medlem i kon-
kursgäldenärens handelsbolag (eller kommanditbolag) måste rimligen vara 
att konkursboet anhåller om medlemsskap i bolaget (med samma ansvar 
som andra medlemsskapsansökande andelsförvärvare) och att det lämnas 
samtycke från samtliga bolagsmän.742 Att andelsrättens ekonomiska värde 
undantagsvis kan påverkas av konkurstidpunkten, huvudsakligen därför att 
återvinningsfrister försitts eller därför att återvinningsmöjligheterna blir 
sämre ju längre det lider, är knappast tillräckligt för att göra utövandet av 
konkursgäldenärens medlemsbefogenheter i och för bolaget till konkursbo-
frågor. Konkursboet får hålla till godo med, utöver de skadeståndsmöjlig-
heter som kan stå till buds, rätten att få bolaget satt under förvaltning av en 
likvidator som kan söka bolaget i konkurs på egen ansökan.

Det var emellertid inte konkursboets konkurslegitimation i och för kon-
kursgäldenärens bolag som var föremål för prövning i målet. Frågan var 
vad konkursgäldenären kan göra för att förhindra borgenärsinledd konkurs 
i konkursgäldenärens bolag.743 Att konkursgäldenärens medlemsbefogen-
heter utgör konkursgäldenärsfrågor torde dock vara ännu mer uppenbart i 
denna situation, eftersom en bolagsman som bestrider en konkursansökan 
mot bolaget inte kan anses förfoga över sin andelsrätt i bolaget.744 Behöver 
konkursboet ett skydd mot negativa reflexverkningar får det skötas med 

associationsrättslig rätt att utnyttja bolagsmannens rätt att – tillsammans med de övriga 
bolagsmännen – begära bolaget i konkurs. Handelsbolaget antogs vara försatt i konkurs 
på egen ansökan ”då, efter det bolagsmännen var för sig råkat i konkurs, båda konkurs-
förvaltningarna anhållit om bolagets försättande i konkurstillstånd.” Till rättsfallet, se 
Lindskog, HBL 2: 2-5.1.2 (1 uppl s 250 f ) som anför att rättsfallet är särpräglat eftersom 
bolaget inte hade någon medlem som inte var försatt i konkurs. Om detta var avgörande 
kan diskuteras. Viktigare torde vara att, på den tiden, konkursboet ådrog sig ett mer 
eller mindre automatiskt massaansvar för bolagsskulderna (se NJA 1892 s 300), framför 
allt att konkursförvaltaren, under processtankens/tvångsförvaltningstankens inflytande, 
alltjämt utgjorde konkursgäldenärens legale ställföreträdare. – Konkursansökan i och för 
bolaget är en konstitutionell fråga, som torde fordra samtliga bolagsmäns samtycke. Se 
Lindskog, HBL 2: 3-4.4.2 (1 uppl s 271 not 26) med hänvisningar. 
741 Jfr 5.4.2.3 ovan vid not 730. 
742 I princip även konkursgäldenären beroende på hur konkursgäldenärens personliga 
medansvar påverkas av inträdet.
743 Denna fråga skall i sin tur skiljas från vad konkursboet kan göra för samma ändamål. 
Se härom i anslutning till NJA 2000 s 479 nedan. 
744 Däremot föreligger en konkursgäldenärsfråga om det skall föras talan mot ett lik-
vidationsbeslut som fattats före konkursen. Jfr NJA 1996 s 459. Beträffande talan mot 
konkursbeslutet, se NJA 1988 s 110; NJA 1998 s 608.
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hjälp av en subsidiär kommissionstalerätt för konkursbolaget (så att det 
blir konkursboet, inte konkursgäldenären, som får tala subsidiärt). Kon-
kursboets grundskydd är som nämnts att det får tillse att det förordnas en 
likvidator, som träder i stället för bolagets ordinarie organ. Likvidatorn kan 
lägga ner bolagets talan om den är obefogad eller alltför ekonomiskt risk-
fylld och tvinga konkursgäldenären att, om denne vill fullfölja talan i målet, 
föra talan i kommission för bolaget (jfr 14:11 2 st RB).

För det andra: I konkursgäldenärsfrågor skall konkursgäldenären ha egen 
talerätt. Konsekvensen av att HD, utan närmare motivering,745 utgick 
från att tvistefrågan utgjorde en konkursbofråga blev att HD villkorade 
konkursgäldenärens talerätt av ett tillgångsavstående från konkursboet, 
så i enlighet med rättspraxis beträffande tillgångstvister.746 Om kravet på 
tillgångsavstående ter sig diskutabelt redan i tillgångstvister, när abando-
neringsregeln gäller direkt, ter det sig besynnerligt när det appliceras 
på en konkursgäldenärsfråga som inte ens tillhör kategorin tillgångs-
tvister. Varför skall konkursboet vara tvunget att välja mellan att pro-
cessa på egen bekostnad och att avstå från tvisteanknytande tillgångar till 
konkursgäldenären?747

För det tredje utgick HD från att konkursboet har rätt att föra talan 
som ställföreträdare för kommanditbolaget. Grunden är diffus. Ett alter-
nativ är att HD förutsatte att en bolagsmans konkursbo blir bolagets 
likvidator (?) när bolagsmannen försätts i konkurs.748 Det alternativet bör 

745 Här bortses från motiveringen att det ekonomiska värdet av konkursgäldenärens 
andelsrätt i konkursboet skall tillgodoföras konkursboet.
746 Det skulle alltså inte ens ha räckt med ett taleavstående enligt 3:10 KL (vilket annars 
skulle ha varit mer naturligt om tvistefrågan i alla fall hade utgjort en konkursbofråga).
747 Ett abandoneringstvång för konkursboet kan gå att legitimera om ett taleavstående 
är liktydigt med att konkursboet efterger (till förmån för motparten) all sin eventuella 
rätt till den tillgång som tvisten gäller, låt vara att 3: 3 KL och konkursens natur talar 
för att utgångspunkten bör vara att konkursgäldenären får nöja sig med att föra talan 
på egen kostnadsrisk med redovisningsskyldighet gentemot konkursboet (jfr 3:10 KL). 
Gäller tillgångstvisten inte tillgången i dess helhet är abandoneringstvånget, enligt min 
bedömning, helt omöjligt att legitimera, även vid beaktande av att HD har försökt rätta 
till lagstiftarens misstag genom att förutsätta en vittgående återkallelserätt för konkurs-
boet, så på den märkliga premissen att tillgångsavståendet utgör en processrättshandling 
som följer processrättsliga principer. Se NJA 1996 s 46. Jag återkommer till frågan i annat 
sammanhang. 
748 I NJA 1992 s 518 kom HD fram till att ett aktiebolags styrelse saknar behörighet 
att överklaga ett beslut om aktiebolagets försättande i konkurs när aktiebolaget är i lik-
vidation. Endast likvidatorn har konkurslegitimation för bolaget. Rättsfallet går inte att 
applicera på förhållandet mellan ett konkursbolags organ och konkursförvaltaren. Kon-
kursförvaltaren är inte ett organ i konkursbolaget (utan i konkursboet). – Tanken att HD 
menar att konkursförvaltaren blir gäldenärsbolagets likvidator ter sig inte helt orimlig i 
ljuset av NJA 2000 s 479 som behandlas strax nedan.
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falla på sin egen orimlighet. Ett annat alternativ är att HD menade att 
konkursbeslaget innebär att bolagsmannens konkursbo förvärvar med-
lemsskap i bolaget i och med konkursutbrottet, inte bara blir en andels-
innehavare (utan medlemsrätt) i detsamma. Det senare antagandet står 
i strid mot den välgrundade handelsbolagsrättsliga principen att med-
lemsskap förutsätter samfällt medlemsbeslut, vilken sammanhänger med 
medlemmarnas förvaltningsrätt, det personliga förtroendets betydelse 
och medansvaret för bolagsskulderna. Vidare hamnar antagandet i kon-
flikt med den konkursrättsliga principen att ett konkursbo inte bär något 
automatiskt massaansvar för konkursgäldenärens skulder.749 Slutligen har 
konkursboet de skyddsbefogenheter det behöver i den på andelsförvärvet 
och konkursändamålen grundade rätten att ta del i bolagets likvidation 
och begära att likvidator förordnas.

Att statusarv är systemvidrigt blir ännu tydligare om det översätts till en 
familjeassociationsrättslig situation (vid personlig konkurs). Om konkurs-
boet blir bolagsman i konkursgäldenärens bolag i och med konkursutbrottet 
skall konkursförvaltaren/konkursboet i princip också bli gift med konkurs-
gäldenärens äkta make i och med konkursutbrottet. Statusförbud kan själv-
fallet föreligga på regelplanet, t ex förbud mot flergifte.

En annan situation på temat (konkursens inverkan på konkursgälde-
närens medlemsställning med statusbefogenheter i konkursgäldenärens 
association) är frågan vem på konkurssidan som har delgivningslegitima-
tion avseende konkursansökan mot den ifrågavarande associationen. Frågan 
kom upp till bedömning i NJA 2000 s 479.

I rättfallet hade konkursansökan riktats mot ett kommanditbolag vari 
konkursgäldenären var komplementär. Frågan uppkom om komplementä-
rens konkursbo var behörig delgivningsmottagare för kommanditbolaget, 
dvs uppfyller delgivningslagens krav på att handling skall överbringas till 
den juridiska personens behörige företrädare.750 Delgivningen avsåg dels 

749 I NJA 1892 s 300 ansåg HD att en handelsbolagsmans konkursbo var massaansvarigt 
för alla bolagsskulder som ”uppkommit efter det att [bolagsmannen W] blifvit i kon-
kurstillstånd försatt”, då det var ostridigt att W var delägare i bolaget när han försattes i 
konkurs samt Ws konkursbo ”icke visats hafva i laga ordning hos nämnda bolag tillkän-
nagifvit, att konkursboet ville därifrån skiljas”. Som Lindskog, HBL 2: 20-7.4.1 (1 uppl 
s 594 not 144) påpekar måste det numera antas att ren passivitet inte kan vara att tolka 
som ett konkludent inträde. Ståndpunkten ligger i linje med principen att konkursboet 
inte kan ådra sig ett automatiskt massaansvar för konkursgäldenärens skulder. Massaan-
svar bör förutsätta att den rena passiviteten är ansvarsgrundande enligt allmänna avtals-
rättsliga regler. Se 14 nedan.
750 Även i detta mål verkar HD ha förbisett distinktionen mellan medlemsskap och 
andelsrätt utan medlemsskap i handelsbolag. Se även Lindskog, HBL 2:17-5.2.1 (1 uppl 
s 498). 
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själva konkursansökningen, dels kallelsen till konkursförhandlingen. HD 
menade att delgivning hade skett i behörig ordning. Motiveringen var att 
3:1 KL betyder att konkursgäldenären inte får råda över egendom som hör 
till konkursboet efter konkursutbrottet; att komplementärens andel i kom-
manditbolaget är en sådan tillgång som omfattas av konkursgäldenärens 
rådighetsförlust samt att konkursboets företrädare, konkursförvaltaren, ”vid 
sådant förhållande [fick] anses ha varit behörig att mottaga konkursansökan 
och kallelsen till konkursförhandling.” Även i detta fall tog alltså HD kon-
kursboets andelsrätt i kommanditbolaget, och konkursboets rådighet över 
andelsrätten (3:1 KL), till intäkt för att konkursboet dessutom var medlem i 
konkursgäldenärens kommanditbolag (eller hade rätt att råda över konkurs-
gäldenärens medlemsbefogenheter i konkursgäldenärens namn) med rätt 
att företräda detsamma.

Rättsfallet är problematiskt på två punkter. För det första står det i strid 
mot såväl bolagsrättsliga (grund)regler som frihetsprincipen och 3:1 KL 
att ge komplementärens konkursbo organställning i det kommandit-
bolag där komplementären är medlem och delägare.751 Konkursboet kan 
mycket väl tänkas ha rätt att bestrida en mot kommanditbolaget riktad 
konkursansökan såsom självständig intervenient eller processkommissio-
när för kommanditbolaget. Att en sådan rätt inte är oförenlig med tviste-
frågans karaktär av konkursgäldenärsfråga betyder inte att konkursboet 
också har kompetens att fatta beslut för och företräda kommanditbola-
get. Behörig delgivning hade alltså inte skett.

För det andra implicerar HDs motivering att behörig delgivning inte 
skulle ha skett om handlingarna i stället hade överbringats till komple-
mentären personligen. Det kan inte gärna stämma (även om tolkningen 
ligger i linje med andra rättsfall från samma tid).752 Utgångspunkten ger 
upphov till den allvarliga följdfrågan om konkursboet måste avvisa en 
delgivning av konkursansökan mot konkursgäldenärens association vid 
påföljd att anses ha inträtt som part i bolagsavtalet med personligt massa-
medansvar för bolagsskulderna såväl bakåt som framåt i tiden enligt 2: 21 
HBL. Det håller inte streck.

751 Delgivningsfrågan utgjorde en konkursgäldenärsfråga. Det förhållandet att andels-
rättens ekonomiska värde ingick i konkursboet skall inte, som HD förutsatte, förändra 
bedömningen eftersom det inte var rådigheten över andelsrätten som var fråga i målet. 
Att det är konkursboet som råder över andelsrätten är lika (ir)relevant för rättsföljden 
i målet som att konkursgäldenären kanske också har en fastighet eller några andra till-
gångar som ingår i konkursen.
752 Se framför allt optionsfallet NJA 1997 s 503. – Jfr även Lindskog, HBL 2:17-5.2.1 
(1 uppl s 498) som anför att HDs resonemang är ohållbart och att rättsfallets prejudikats-
verkningar måste vara begränsade. 
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5.4.2.5  Frågor rörande konkursgäldenärens personliga  
ansvar/bundenhet

Konkursutbrottet medför inte att konkursgäldenärens ansvar upphör på 
personlig (eller annan) nivå.753 Frågor rörande konkursgäldenärens per-
sonliga ansvar är konkursgäldenärsfrågor.754 Huruvida ansvaret gäller en 
positiv eller negativ förpliktelse har ingen betydelse, inte heller om ansvars-
frågan gäller en fullgången förpliktelse eller en handlingsplikt som, i kom-
bination med andra ansvarsgrundselement, kan leda till en fullgången 
förpliktelse.755 Det har inte ens någon betydelse huruvida förpliktelsen 
korresponderar mot en konkursfordring eller gäldenärsfordring eller, i 
det förra fallet, om borgenären deltar eller har avstått från sin rätt till 
deltagande i konkursen.

Konkursgäldenären skall inte ha sämre rätt än andra att bestämma 
huruvida han skall ikläda sig nya förpliktelser, inkluderat fulländiga 
ansvarsgrunden för ofullständiga förpliktelser, under konkursen.756 
Konkursboet har ingen särskild rätt att ingå avtal i konkursgäldenärens 

753 Jfr NJA 1966 s 241. HD bemötte konkursboets påstående om att obligationsrätts-
liga förpliktelser förfaller i och med konkurs om de inte har säkerställts på ett sätt som 
får enligt lag medgiven sakrättslig verkan med att ”någon ändring i [avtalsförhållandet] 
har icke inträffat genom konkursen”. I förarbetena till AvtL ansågs det obehövligt med 
bestämmelser om att konkursen inte påverkar vare sig avtalets eller, beroende på om 
konkursgäldenären är anbudsgivare eller anbudstagare, det förut avgivna anbudets eller 
acceptens bestånd. Se Förslag 1914 s 57; Almén/Eklund, Lagen om avtal s 34; Vahlén, 
Avtal och tolkning s 129 f. Jfr även Falkanger, Identitetsendringer på bortfraktersiden 
s 558; Gomard, Obligationsret III s 28 not 29, s 29; densamme, Skifteret s 126; SOU 
2005: 63 s 39; Welamson, Konkursrätt s 444. Detta till trots brukar det antas att inträ-
dessituationer utmärks av påtvingat gäldenärsbyte. Detta antagande ligger till grund för 
partsinträdesteorin, som innebär att konkursboet, för att kunna inträda, måste ikläda sig 
ett partsansvar för samtliga konkursgäldenärens förpliktelser. Jag återkommer till ämnet 
i ett annat sammanhang.
754 Jfr 13.3.1 nedan. 
755 Konkursgäldenären kan alltså inte tillräknas konkursboets förehavanden i frågor om 
förpliktelsens uppkomst. En annan sak är att, om konkursgäldenären väl har iklätt sig en 
förpliktelse, och förpliktelsen ingår i ett ömsesidigt förpliktande avtal, konkursboet kan 
ha rätt att interventionsfullgöra konkursgäldenärens prestation med följd att konkursgäl-
denärens latenta kontraktsansvar realiseras. 
756 Jfr Förslag 1911 s 196; Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 552 not 17; Lennan-
der, IT-Karnov § 3:1 not 44; Lindskog, Kapitalbrist § 10.3.3 (1 uppl s 153); Olive crona, 
Konkursrätt s 36; Schrevelius, Civilprocess s 459; SOU 1970: 75 s 103; SOU 2001: 80 
s 77. Jfr även förarbetena till 6:1 KL (se 5.4.2.4 ovan not 737) som bygger på att kon-
kursgäldenärens kontraheringsförmåga inte inskränks av konkursen. – Konkursgälde-
närsautonomin betyder att det krävs fullmakt eller kommissionsuppdrag enligt allmänna 
regler för att annan skall kunna grundlägga förpliktelser i konkursgäldenärens namn eller 
förvärva saker för konkursgäldenärens räkning med följd att konkursgäldenären blir täck-
ningsansvarig under konkursen. 
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namn,757 inte heller någon rätt att förhindra att konkursgäldenären ut -
ökar sin skuldbörda under konkursen.758

Konkursboets och borgenärskollektivets behov av skydd mot negativa reflex-
verkningar är begränsade. Borgenärskollektivet har inget behov av tredje-
mansskydd om fordringsrekvisitet – i enlighet med associationstanken – 
är en medlemsfråga och en pågående rättegång i konkursgäldenärsfrågan 
saknar allsidig rättskraftsverkan i konkursen. Konkursboet behöver inget 
skydd i massaansvarshänseende, då alla massaansvarsgrundsmoment utgör 
konkursbofrågor (med följd att konkursboet inte kan tillräknas konkurs-
gäldenärens förehavanden vid massaansvarsbedömningen).759 Däremot kan 
konkursboet behöva ett skydd mot att konkursgäldenären – vid ömsesidigt 
förpliktande avtal – disponerar över konkursboets tillgångar via sina egna 
förpliktelser. Konkursboets skyddsbehov leder inte till att uppsägningsrätten 
blir en konkursbofråga (se nedan). Vad konkursboet behöver är ett skydd 
mot negativa reflexverkningar, dvs en möjlighet att förhindra att avtalet sägs 
upp.760

Lika betydelselöst är det om konkursgäldenären vill vara förpliktad 
eller slippa ansvar. Det är alltså inte bara stiftandet av nya förpliktelser 
i konkursgäldenärens namn eller för konkursgäldenärens räkning som 
är konkursgäldenärsfrågor. En konkursgäldenärsfråga föreligger även när 
konkursgäldenärens ansvar skall ryggas på grund av t ex ogiltighet eller 
hävningsgrundande kontraktsbrott,761 när konkursgäldenärens personliga 
ansvar påstås ha preskriptionsavbrutits eller blivit föremål för preskrip-
tion762 samt när motparten vill utnyttja sin rätt att hålla konkursgäldenä-
ren för förpliktad i enlighet med ett före konkursen ingånget optionsavtal. 
I det senare fallet inställer sig frågan till vem avropet skall eller kan avges 
för den angivna effekten763 Frågan kom upp till bedömning i NJA 1997 
s 503, som inte passar väl med associationstanken.

757 Av det sagda följer att konkursförvaltaren inte kan anta ett mot konkursgäldenären 
riktat anbud i konkursgäldenärens namn. Anbudet är en tillgång i konkursen som väl kan 
antas av konkursboet bara det sker i konkursboets eget namn. Jfr Adlercreutz, Avtalsrätt 
I § 5.2 (12 uppl s 141); Almén/Eklund, Lagen om avtal s 35; Förslag 1914 s 57. Jfr även 
not 763 nedan om avrop mot konkursgäldenären under konkursgäldenärens options-
avtal. 
758 Jfr dock SOU: 63 s 56 i 5.4.4.2 nedan not 803.
759 Se 14.4 nedan.
760 Här bortses från konkursboets och borgenärskollektivets rätt att säga upp konkursgäl-
denärens förpliktelser i och för konkursen.
761 Se 13.3.6 nedan.
762 Se 13.3.10 nedan.
763 Den frågan skall i sin tur skiljas från fallet att medkontrahenten vill efterhöra med 
konkursboet huruvida konkursboet vill överta optionsavtalet eller har för avsikt att inträ-
da i följdavtalet om optionsrätten utnyttjas. Optionsavtal är speciella. Ett optionsavtal är 
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Avropssyftet var att utlösa en förpliktelse för konkursgäldenären enligt 
optionsavtalet – inte att vinna klarhet i huruvida konkursboet avsåg att 
utnyttja konkursgäldenärens eventuella avropsrättigheter enligt avtalet. 
Under sådana förhållanden bör associationstanken betyda att avropet skall 
såväl adresseras som utges till konkursgäldenären. För att konkursförval-
taren/konkursboet skall vara behörig mottagare (för konkursgäldenärens 
räkning) krävs en särskild undantagsregel, som – av hänsyn till motparten 
– avhjälper bristen i konkursförvaltarens/konkursboets legitimation.764 
Nog kan motparten ha svårt att bedöma mot vem han skall vända sig i 
olika konkursfrågor. Att betrakta avropet som en rättsbevarande åtgärd, 
inte som ett påbud, är dock, såvitt jag kan se, inte motiverat.765

Enligt HD skall det vara tillräckligt att avrop sänds till konkursför-
valtaren, oavsett om konkursboet eller konkursgäldenären anges som 
adressat. Eftersom HD underförstod en distinktion mellan adressat och 
mottagare ligger det nära till hands att uppfatta den angivna slutsatsen så 
att bristen i konkursförvaltarens/konkursboets mottagningslegitimation 
ansågs ha avhjälpts enligt särskild undantagsregel.766 I sådana fall skulle 
det också kunna vara tillräckligt att avrop utges till konkursgäldenären. 
HDs närmare argumentering i frågan är dock minst sagt originell.767 Det 
anfördes:

”Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären enligt [3:1 KL] 
inte råda över egendom som hör till konkursboet. Enligt [3: 3 KL] hör till 
boet, såvitt nu är i fråga, all egendom som tillhörde gäldenären när konkurs-
beslutet meddelades och som är sådan att den kan utmätas.

Bolagets rätt enligt optionsavtalet – – – tillkom i enlighet med det sagda 
konkursboet. Det skulle därför ankomma på förvaltaren att ta ställning till 
frågan om rätten enligt optionen skulle utnyttjas. Gäldenären skulle inte 

inte ett förmögenhetsrättsligt avtal i sig utan ett avtal varigenom part eller parterna ikläder 
sig en plikt att ingå förmögenhetsrättsligt avtal på den andres eller varandras begäran. Att 
optionsavtalet är speciellt återspeglar sig bl a i att 63 § KöpL inte utan vidare kan tilläm-
pas analogt. Det kan med fog ifrågasättas om en inträdesrätt för konkursboet över huvud 
taget kan föreligga i den mening som (bör) avses i samma paragraf. Konkursen medför ju 
inget anteciperat dröjsmål avseende konkursgäldenärens avgivande eller mottagande av 
avrop enligt avtalet. Att 63 § KöpL kan åberopas av motparten om konkursgäldenären 
gör ett avrop under konkursen är en annan sak. 
764 Jfr Lindskog, HBL 2:17-5.2.1 (1 uppl s 498 not 35) som understryker att det är 
konkursgäldenären som träffas av rättsverkningarna. 
765 Efter vad jag kan bedöma är ett avrop ett påbud som skall följa påbudens principer, 
om det inte föreligger särskilda skäl. Jfr Lindskog, HBL 2:17-5.2.1 (1 uppl s 498 not 
35). 
766 Den okommenterade hänvisningen till preskriptionsavbrottsmålet NJA 1997 s 250 
är svår att förstå. Se 13.3.10.4 nedan vid not 2002. 
767 Jfr även Lindskog, HBL 2:17-5.2.1 (1 uppl s 498 not 35).
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vara berättigad att utnyttja optionen annat än om förvaltaren avstått från 
rätten till gäldenären, vilket inte skett i detta fall. Anledning saknas att 
behandla gäldenärens skyldigheter enligt optionsavtalet på annat sätt.”

Motiveringen antyder att konkursgäldenären saknar behörighet att motta 
ett avrop som leder till att konkursgäldenären själv ådrar sig en förpliktel-
se (till dess att konkursboet har avstått från sin rätt att utnyttja konkurs-
gäldenärens rättigheter enligt optionsavtalet). Skall denna ståndpunkt 
drivas till sin spets bör konkursgäldenären även sakna förmåga att ikläda 
sig nya förbindelser under konkursen såvida inte konkursboet har avstått 
från sin rätt att dra in konkursgäldenärens avtalsfordring hos motparten 
i konkursen. Det kan inte stämma.768

En märklighet med rättsfallet är att konkursförvaltarens förmodade 
legitimation i avropsfrågan inte gavs någon egentlig motivering. Det enda 
HD gav var ett ounderbyggt påstående om att det saknas skäl att behand-
la avropsfallet, som är en ”skuldkonflikt” och därmed konkursgäldenärs-
fråga, på annat sätt i rådighetshänseende än ”tillgångskonflikterna”, som 
är konkursbofrågor därför att de sakägs av konkursboet. HD gjorde alltså 
inte någon skillnad på konkursgäldenärs- och konkursbofrågor, inte ens 
trots att lagstiftaren har givit olika rådighetsregler för de olika fallen (se 
3:1 och 9 KL).769 Anledningen till att det, enligt HDs bedömning, sak-
nas anledning att inte tillämpa skuldrådighetsreglerna på skuldkonflikter 
(avropsfrågan) är höljd i dunkel.

Resonemanget skulle te sig lite mer rationellt om HD i alla fall hade byggt 
upp det på rådighetsundantaget i 3: 2 2 st KL, som – särskilt i ljuset av 
förarbetena – kan tolkas så att även skuldfrågor omfattas av rådighetsförlus-
ten.770 Märk dock att skadan skall träffa konkursboet.771

En annan märklighet med rättsfallet är att det föreligger ett glapp mel-
lan HDs slutsats och motivering. Slutsatsen blev att avrop hos konkurs-

768 Se dock möjligen, i förlängningen, rättsfallen i 5.4.4.3 nedan.
769 I tillgångsfrågor gäller förvaltarautonomi, vilket sammanhänger med att tillgångarna 
övergår med äganderätt till konkursboet. Subsidiär legitimation för konkursgäldenären 
skall åtminstone förutsätta abandonering eller att talan förs i kommission för konkurs-
boet (se 3:1, 3: 9 1 st och 3:10 KL). I skuldfrågor gäller konkursgäldenärsautonomi (se 
3:1, 3: 9 2 st KL). Eftersom konkursgäldenärens skulder, till skillnad från tillgångarna, 
inte övertas av konkursboet är det ointressant att tala om (och kräva) abandonering. Är 
konkursgäldenärens förpliktelse (till följd av tidpunkten för optionsavtalets ingående) 
utdelningsberättigad i konkursen blir borgenärskollektivets riskexponering knappast stör-
re av att konkursgäldenären tilläggs passiv avropslegitimation. Det är ju motparten, inte 
konkursgäldenären, som råder över avropet, och skulden har uppkommit villkorat före 
konkursutbrottet (genom optionsavtalet). 
770 Se de olika exemplen i 13.3 nedan. 
771 Se 5.4.4.1 nedan vid not 783. 
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förvaltaren är tillräckligt. Motiveringen antyder att det är nödvändigt att 
avrop avges till konkursförvaltaren (om konkursboet inte avstår från den 
tillgång som uppkommer för konkursboet genom avropet). Bakgrunds-
faktorn till detta antagande kan vara att HD förbisåg att avropet är en 
skuldfråga och därmed konkursgäldenärsfråga (se ovan).772 Men förkla-
ringen kan också vara att HD menade att konkursförvaltaren – alldeles 
oberoende av vad lagen säger – är konkursgäldenärens legale ställföreträ-
dare. Det kan inte stämma (se bl a 1:1, 1: 3, 3:1 KL). Antagandet, som 
växelspelar med tvångsförvaltningstanken, är dock konsonant med några 
andra (lika lag- och rättsstridiga?) rättsfall från HD avseende tillämp-
ningen av 3:1 KL, t ex NJA 2004 s 777, från senare tid.773

5.4.3 Rådigheten
Associationstankens konkursgäldenärsfrågor sakägs av konkursgäldenä-
ren. Konkursgäldenärens sakägarställning ger grundsatsen att konkurs-
gäldenärsautonomi gäller i rådighetshänseende. En sådan grundsats 
förut sätter att konkursgäldenären behåller sin rättshandlingsfråga under 
 konkursen. Så får anses vara fallet.774

Associationstanken minskar behovet av konstruktioner (t ex begrän-
sad rättshandlingsförmåga) som fångar upp fallen där sakägarställningen 
formellt sett – till följd av äganderättens placering och konkursboets juri-
diska karaktär – sakägs av konkursgäldenären. Konsekvensenligt finns 
det, när associationstanken appliceras, ingen anledning att göra skillnad 
på ”konkursgäldenären” och ”konkursgäldenären personligen”.

Omvänt garanterar associationstanken att konkursboet och borgenärs-
kollektivet inte tillerkänns (utan vidare) legitimation i frågor som mate-
riellt sett utgör konkursgäldenärsfrågor. Konkursförvaltaren är ett organ 
i konkursboet, inte konkursgäldenärens legale ställföreträdare.775 Kon-
kursboet och borgenärskollektivet skall som utgångspunkt ha att hålla till 
godo med ett tredjemansskydd mot negativa reflexverkningar.776

772 Att en tillgång uppkommer för konkursboet om konkursgäldenären ådrar sig en för-
pliktelse betyder inte att förpliktelsens uppkomst är en tillgångsfråga. Jfr Lindskog, HBL 
2:17-5.2.1 (1 uppl s 498 not 35) som påpekar att utgången baserades på ett innehållslöst 
symmetriargument. 
773 Se not 768 ovan. 
774 Se 5.4.4 nedan. 
775 Sålunda krävs antingen uppdrag från konkursgäldenären eller uttryckligt stöd i lag 
för att konkursförvaltaren skall ha mandat att fatta beslut i konkursgäldenärens namn 
eller för konkursgäldenärens räkning. Att mycket (men inte allt!) kan göras i och för 
konkursen är en annan sak.
776 Associationstankens grundantaganden minskar dessutom konkursboets och borge-
närskollektivets behov av sådant skydd. Äganderätten till konkursmassan placeras hos 
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Grundförutsättningen för att ett behov av tredjemansskydd skall före-
ligga är att en konkursbofråga eller medlemsfråga är rättsligt avhängig 
av läget i en konkursgäldenärsfråga. Typfallen är att konkursgäldenären 
vill rygga sin förpliktelse under ett ömsesidigt förpliktande avtal777 eller 
att det pågår en rättegång om konkursgäldenärens personliga ansvar vid 
konkursutbrottet (förutsatt att rättegången har rättskraft i konkursen).778 
Rådighetsproblematiken avseende konkursgäldenärens personliga ansvar 
kommer att beröras lite närmare 13 nedan, som handlar om konkurs-
fordringen.

5.4.4 Mer om konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga

5.4.4.1 Inledande anmärkningar
Konkursgäldenärens rådighetsförlust har många år på nacken, men lag-
sattes först i och med KL 1921.779 Enligt 3:1 KL får, sedan beslut om 
konkurs har meddelats, konkursgäldenären inte råda över egendom som 
hör till konkursboet, ej heller åta sig sådana förbindelser som kan göras 
gällande i konkursen. Bestämmelsen handlar om konkursgäldenärens 
rådighetsförlust. Den åtföljs av 3: 2 KL, som innehåller antingen kom-
pletteringar eller, såsom bestämmelsen brukar uppfattas, undantagsregler 
till 3:1 KL.780 I bestämmelsen föreskrivs att en rättshandling mellan gäl-
denären och någon annan som företas senast dagen efter den då konkurs-
beslutet kungjorts i PoIT skall gälla utan hinder av vad som sägs i 3:1 KL, 
om det inte visas att den andre kände till eller haft skälig anledning att 
anta att gäldenären var försatt i konkurs.

Det stadgas vidare: ”Överlåtelse av eller annat förfogande över egendom 
som på grund av detta skall gälla, skall likväl, om konkursboet utan oskä-

konkursboet med sakägarställning som följd. Fordringsfrågan blir ett av konkursgäldenä-
rens personliga ansvar oberoende andelsrättsligt rekvisit.
777 Bortfaller konkursgäldenärens förpliktelse medför ömsesidighetsgrundsatsen att även 
konkursboets fordring hos motparten faller bort.
778 Rättskraftsverkan är oförenligt med associationstanken, se 5.3.2.1 ovan. 
779 Se 2.6.2 ovan not 341. I 21 § KL föreskrevs: ”Sedan beslut om egendomsavträde med-
delats, vare gäldenären icke berättigad att råda över egendom, som hör till konkursboet”. 
Ingenting särskilt sades om skuldtvisterna. På vanligt sätt förutsatte dock medelbart, med 
Lawski, Konkurs- och ackordslagarna s 61, att ”gäldenären icke kan åtaga sig förpliktelser, 
för vilkas fullgörande konkursboets egendom får tagas i anspråk”. Ett klargörande hade 
inte varit överflödigt med tanke på att det i äldre rätt (samt NJA 2003 s 3) inte var helt 
ovanligt med automatiskt massaansvar för konkursboet. Se t ex NJA 1892 s 300 samt i 
NJA 1913 s 191 och NJA 1922 s 285. 
780 Bestämmelsen, och dess relation till 3:1 KL, är svårtolkad. Det problemet får jag 
återkomma till i annat sammanhang.
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ligt uppehåll yrkar det, gå åter mot att boet ersätter den andre vad han har 
utgett jämte nödvändig eller nyttig kostnad. Infriar någon en förpliktelse 
mot gäldenären efter den tidpunkt som anges i första stycket, skall det till-
godoräknas honom, om det av omständigheterna framgår att han var i god 
tro. En uppsägning eller annan liknande rättshandling som företas mot eller 
av gäldenären efter sagda tidpunkt skall gälla, om det av omständigheterna 
framgår att den andre var i god tro och det är uppenbart oskäligt att rätts-
handlingen blir ogiltig mot konkursboet. [– – –].”

Lagtextens ordalydelse talar för att rådighetsbestämmelsen handlar om 
konkursgäldenärens legitimation att vidta vissa rättshandlingar med ver-
kan för sig själv och i konkursen, inte om konkursgäldenärens legitima-
tion att, oavsett medel, uppnå vissa rättsverkningar i konkursen.781 Om 
konkursgäldenärens rådighetsförlust är att tolka så att konkursgäldenären 
förlorar sin rättshandlingsförmåga e dyl under konkursen, är bestämmel-
sen, rättssystematiskt sett, en undantagsbestämmelse i associationstan-
kens rådighetsparadigm.

Mot en sådan tolkning talar uppdelningen i tillgångs- och skuldtvister i 
3:1 KL. För tolkningen talar förarbetena till 3: 2 KL, om stadgandet skall 
uppfattas så att allt som regleras i 3: 2 KL också omfattas av rådighetsförlus-
ten i 3:1 KL. Emot tolkningen att konkursförvaltaren är konkursgäldenä-
rens företrädare eller postlåda i olika skuldrelaterade konkursgäldenärsfrågor 
(uppsägning av eller mot konkursgäldenären e dyl)782 talar att konkursboet 
inte berörs av en uppsägning (annat än när det är konkursboets rätt mot 
motparten som sätts på spel).783 Inte heller borgenärs kollektivet behöver 
(negativt) beröras.

Beteckningen rådighetsförlust för närmast tankarna i riktning mot kon-
kursgäldenärens tillhandahållandeplikt men blir vidare om den skall täcka 
samtliga fall som omfattas av lagtexten och/eller följer med konkursens 
natur. Rådighetsförlusten får omspänna allt från (i) konkursgäldenärens  
rätt att förfoga över tillgångar som omfattas av konkursgäldenärens 
tillhandahållandeplikt;784 (ii) konkursgäldenärens bibehållna rätt och legi-

781 För denna tolkning talar även att det finns specialregler om konkurs och process 
(3: 9 KL) och att 3:1 KL får tillämpas analogt i den mån dessa inte förslår. Jfr Welamson/
Mellqvist, Konkurs § 5.13 (10 uppl s 126). 
782 Jfr NJA 2000 s 479 i 5.4.2.4 ovan; NJA 1997 s 503 i 5.4.2.5 ovan; NJA 2003 s 3 i 
14.4.2 nedan.
783 Enligt lagtexten skall det vara ”uppenbart oskäligt att rättshandlingen blir ogiltig mot 
konkursboet”.
784 Konkursgäldenären förlorar äganderätten till alla tillgångar som enligt 3: 3 KL skall 
övergå till konkursboet och användas för konkursboets verksamhet och verksamhetsända-
mål. Konkursgäldenären har inte större rätt att disponera över konkursboets förmögenhet 
än han har rätt att disponera över en förmögenhet som tillkommer en helt utanförstående 
tredje man.
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timation att förplikta sig själv under konkursen;785 (iii) konkursgäldenä-
rens oförmåga att ikläda konkursboet förpliktelser (massaskuldsfrågor utgör 
konkursbofrågor)786 till (iv) konkursgäldenärens oförmåga att bestämma 
över om och i vilken mån borgenärerna har rätt till medlemsskap med eko-
nomisk andelsrätt i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap (dvs 
i medlemsfrågor). Med associationstanken som bas finns det ingen naturlig 
koppling mellan de olika rådighetsförlustsfallen. Ur omvänd synvinkel är 
det ganska uppenbart att associationstanken inte har haft något levande 
inflytande på rådighetsdiskussionen och bestämmelsernas utformning.

Konkursens inverkan på konkursgäldenärens rättsställning beror på vil-
ken grundsyn som anläggs på konkursen. Grundsyner som förutsätter att 
konkursgäldenären har en oinskränkt sakrätt till konkursmassan under 
konkursen leder till att typiska konkursangelägenheter formellt sakägs 
av konkursgäldenären, varför anledningen till att konkursgäldenären 
förlorar  rådigheten över angelägenheterna i och med konkursutbrottet 
måste sökas inom konkursgäldenärens sfär.

Enligt processtanken/tvångsförvaltningstanken innebär rådighetsförlus-
ten att konkursgäldenären förlorar sin rättshandlingsförmåga.787 Under 
skiftestanken är rådighetsförlusten en begränsning av konkursgäldenärens 
förvaltningsrätt avseende konkursmassan, kan hända en sakrättslig kompe-
tensförlust som beskrivs som en begränsning av konkursgäldenärens rätts-
handlingsförmåga.788

Antas konkursborgenärerna eller konkursboet få en sakrätt till konkurs-
massan kan förklaringen helt eller delvis flyttas över till konkursboets sfär.

Under exekutionstanken, som förutsätter att konkursgäldenären behåller 
äganderätten till konkursmassan men tvingas vidkännas konkursborgenä-
rernas panträtt till densamma, är rådighetsförlusten en följd av att pant-
rätten måste respekteras.789 Under associationstanken, som förutsätter att 
äganderätten övergår till konkursboet i och med konkursutbrottet, är det 
rentav märkligt att det fokuseras på konkursgäldenärens sfär. Det är ju en 
allmän grundsats i svensk rätt att ingen kan råda över egendom som tillhör 
annan.790

785 Konkurs är inte tvångsförvaltning eller personalexekution.
786 En massaskuld är en skuld som åvilar konkursboet såsom juridisk person och associa-
tionsliknande gemenskap. Konkursboet har samma rätt till skydd mot intrång från tredje 
man (konkursgäldenären) som andra rättssubjekt.
787 Se 3.1.3.4 ovan; 12.8.1.1 nedan vid not 1804 f, 1813.
788 Se 3.2.3.4 ovan.
789 Se 3.3.3.4 ovan.
790 Se 3.4.3.4 ovan.
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En särskild förtjänst med associationstankens finfördelade systematik är 
att den klargör att rådighetsförlusten inte är en substans och antingen-
eller-fråga791 samt att det krävs mer än att en tvist har anknytning till en 
tillgång för att tvisten skall vara att klassificera som en av rådighetsförlus-
ten omfattad konkursbofråga.

I rättspraxis kring 3:1 KL kan man skönja en tendens hos HD att klassifice-
ra alla frågor som har anknytning till en tillgång – men inte vare sig, i rättslig 
mening, gäller eller berör den ifrågavarande tillgången – som av rådighets-
förlusten omfattade tillgångsfrågor, som sålunda hör till konkursförvalta-
rens legala kompetensområde. Ibland nöjer sig HD med att fastslå att en 
viss tillgång är en konkurstillgång och därför omfattas av 3:1 KL i rådighets-
hänseende – utan att klargöra vilken betydelse detta har för den fråga som 
målet gäller. HD klassificerar alltså tillgångens rättsliga status, inte frågan i 
målet.792 Ibland noterar HD att tvisten inte är en tillgångstvist, utan gäller 
en skuld, men sätter sig upp mot lagstiftaren utan närmare kommentar och 
uttalar att HD anser sig sakna anledning att bedöma tvisten på annat sätt 
än tvisten skulle ha bedömts om den hade utgjort en tillgångstvist – trots att 
tillgångstvister och skuldtvister omfattas av olika regler.793 En skuldtvist blir 
inte en tillgångstvist bara för att skulder uppfylls med tillgångar. Om HD, 
i de angivna fallen, har menat att tvisten berör konkursmassan ligger argu-

791 Att en uppsägning även kan beröra konkursboets rätt i en konkursbofråga (den mot-
stående fordringen) är inte tillräckligt för att konkursförvaltaren skall ha uppsägnings-
legitimation på obligationsrättslig nivå. Konkursförvaltaren har blott rätt att avstyra kon-
kursgäldenärens uppsägning. Regeln i 3: 2 1 st 2 m KL behöver inte motslutsvis tolkas på 
annat sätt. Jfr 13.3.6 nedan.
792 Se t ex NJA 2000 s 479; NJA 2004 s 410 i 5.4.2.4 ovan. – I enlighet med det sagda 
är det brukligt att fastslå att konkursgäldenären saknar talerätt på processhindersnivå 
i tillgångstvister under konkursen. Se t ex Ekelöf, Rättegång II § 12.III.3.A (8 uppl) 
s 72. Angreppssättet är fyrkantigt. Nog föreligger processhinder om konkursgäldenären 
väcker talan om en tillgång som övergår till konkursboet i och med konkursutbrottet 
och konkursgäldenären varken påstår sig själv vara sakägare eller har rätt att föra talan i 
kommission för konkursboet. Men antag att konkursgäldenären väcker talan om att en 
konkursboets gäldenär skall förpliktas att fullgöra sin förpliktelse till konkursgäldenären 
personligen. En sådan talan skall, såvitt jag kan bedöma, ogillas, inte avvisas, i sak. Jfr 
NJA 1983 s 563 (5.2.3 ovan not 603) som dock gällde påstående om konkursfredad 
egendom. Den traditionella infallsvinkeln, som torde gå tillbaka på antagandet att kon-
kurs innebär förlust av eller inskränkning i rättshandlingsförmåga, saknar den elasticitet 
som konkurssituationen kräver. Vad konkursgäldenären saknar beror på i vilken roll han 
agerar, inte på att tvisten gäller en konkurstillgång. Att begreppsbildningen är oklar kan 
delvis ursäktas med att domstolarna inte har intagit någon konsekvent ståndpunkt i frå-
gan huruvida talerättsbrist bestående i materiella rättsfakta skall leda till talans avvisande 
(jfr processhinder) eller talans ogillande. Se härom Lindblom, Processhinder; jfr Ekelöf, 
Rättegång II § 12.III.3.A (8 uppl s 74); Lehrberg, Processgemenskap s 213 ff. 
793 Se NJA 1997 s 503 i 5.4.2.5 ovan.
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menteringen på en nivå som närmast torde växelspela med processtanken/
tvångsförvaltningstanken.

En speciell risk med att rådighetsförlusten uppfattas som en substanslik-
nande antingen-eller-fråga är att 3:1 och 2 läses motslutsvis så att konkurs-
boet/borgenärskollektivet binds av allt som konkursgäldenären gör, bara 
det sker före konkursutbrottet.794 Faran är som störst beträffande (synbart) 
obligationsrättsliga bestämningar som hänför sig till tiden före konkursen, 
t ex ett konkursgäldenärens medgivande av att han bär en redovisningsskuld 
i den mening som avses i RedovL. Under associationstanken måste grund-
satsen vara att den obligationsrättsliga sidan av en sakrätt (om en sådan 
ens kan urskiljas) är lika sakrättslig som de prioritetsbetonade momenten 
i och för sig.795 I vilken mån konkursboet och borgenärskollektivet binds 
av konkursgäldenärens obligationsrättsliga positioner skall således bero om 
de massaansvarsrättsliga, sakrättsliga och andelsrättsliga (konkursrättsliga) 
reglerna upprätthåller den angivna grundsatsen eller bestämmer att det obli-
gationsrättsliga momentet är en härledd rätt, dvs inte bara ett rekvisit vars 
innehåll bestäms av de massaansvarsrättsliga, sakrättsliga eller andelsrätts-
liga reglerna.796 Ett konkursbo kan inte utan vidare jämföras med en frivil-
lig tillgångsförvärvare, som kan förmodas köpa för egen vinnings skull och 
balansera riskerna genom köpeskillingen.

5.4.4.2 Rättsvetenskapen
I en konkursavhandling från 1888 går att läsa att ”det är – – – en gam-
mal uppfattning att gäldenären är i förmögenhetsrättsliga afseenden fullt 
befogad att handla.”797 Samma intryck förmedlas av ett verk från 1920-
talet: ”[Det är] här tillräckligt att, utan någon utförligare argumentering, 

794 Jfr Brækhus, Konkursrett s 87; densamme, Materiell konkurs- og eksekusjonsrett 
s 109 som påpekar att grundsynen påverkar frågan när en fordring skall anses ha upp-
kommit i utdelningshänseende (jfr tidsrekvisitet i 5:1 KL). Antas konkursborgenärerna 
ha en panträtt i konkursmassan (jfr exekutionstanken) bör det anläggas en ”prioritets-
betraktning” på utdelningsfrågan sålunda att det avgörande blir om gäldenärens förkla-
ring har kommit till adressatens kännedom före konkursutbrottet. Om ”konkursen ble 
oppfattet som en umyndiggjørelse” å andra sidan (jfr processtanken/tvångsförvaltnings-
tanken) ”måtte debitors disposisjoner være bindende for boet såsant de var avgitt før 
konkursåpningen.” 
795 Vad konkursboet måste ”köpa” är alltså de faktiska omständigheterna, inte deras obli-
gationsrättsliga klassificering. Se 5.2.4 ovan.
796 Jfr 5.2.4.1 ovan vid not 643; 5.3.2.1 vid not 676. Så t ex skall ett konkursbo inte 
ärva konkursgäldenärens handlingsplikt i massaansvarshänseende. Jfr 14.4.4 nedan. Inte 
heller skall det bindas av ett avtal eller en dom vari en skuld t ex klassificeras som en redo-
visningsskuld i separationsrättshänseende. Jfr NJA 1970 s 32 i 5.2.4.2 ovan vid not 650. 
797 Se Broomé, Studier i konkursrätt s 104 med hänvisning till (utöver 35 § KL 1862 
om konkursgäldenärens förlagsavtal med tredje man) Abrahamssons uttalanden på 1700-
talet. 
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blott framhålla, hurusom konkursutbrottet icke utöfvar något inflytande 
på gäldenärens rättsliga handlingsförmåga; en konkursgäldenär är icke 
att likställa med en omyndigförklarad person.”798 Att konkursgäldenären 
sålunda behåller sin rättshandlingsförmåga under konkursen – med full 
kapacitet att sköta och försvara sin egen rätt och ställning – torde vara 
allmänt vedertaget. I alla fall borde så vara fallet.

Likväl har det varit ganska vanligt i den svenskfinska diskussionen att 
konstruera konkursgäldenärens rådighetsförlust som en begränsning av 
konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga.799 Konstruktionen rimmar 
mindre väl med antagandet i det föregående stycket. Antas rättshand-
lingsförmågan begränsas under konkursen kan det inte sägas vara allmänt 
vedertaget att den består intakt eftersom det bara är en gradskillnad mel-
lan förlust och begränsning.

798 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 552 not 17 menade att konkursgäldenären 
”[ä]fven beträffande konkursboets egendom eger – – – företaga rättshandlingar, blott ej 
fråga är om rättsverkningar, som beröra konkursborgenärernas rätt.” På s 614 förtydligas 
att konkursboet, när det för talan om en konkurstillgång, gör det ”icke såsom represen-
tant (vare sig för tillgången eller för gäldenärens själfv) utan såsom subjekt för den genom 
konkursen tillskapade förvaltningsrätten till förmögenheten”. 
799 Se t ex Adlercreutz, Avtalsrätt I (12 uppl) s 240 f (kompetensbrist besläktad med rätts-
handlingsförmåga); Granfelt, Konkursförvaltaren s 1 ff; densamme, Grunddragen s 31 
(Konkursgäldenären innehar allt ännu ”både rättskapasitet och rättslig handlingsförmåga, 
om än befogenheten att utöva den sist nämnda är begränsad och delvis tillhör konkursför-
valtningen”); Grotenfelt, Kommentar s 92 f; Gärde m fl, Den nya rättegångsbalken s 104 
(tillämpningen av grundsatserna i 11:1 RB (partsbehörigheten, processbehörigheten) är 
inskränkt ”allenast i den mån hans rättsliga handlingsförmåga begränsats, dvs beträffande 
egendom som hör till konkursboet”); Göranson, Ogiltighet i sakrätten s 12; Hagerup, 
Konkurs og akkordforhandling s 3 not 9; Lawski, Konkursens inverkan på gäldenärens 
rättegångar (SvJT 1919) s 13 (”Att en person försättes i konkurs medför icke, att han för-
lorar sin rättshandelsförmåga, utan allenast att densamma i vissa avseenden inskränkes”); 
Lennander, IT-Karnov § 3:1 not 44 (”sin rättsliga förmåga”); Håstad, Sakrätt § 8.1 (6 
uppl s 79); Marks von Würtemberg/Sterzel, Lagen om skuldebrev s 77; Millqvist, Sak-
rättens grunder (5 uppl) s 39 (gäldenären ”blir i stor utsträckning omyndigförklarad”); 
NJA II 1921 s 431 f; SOU 2001: 80 s 74 (”Gäldenärens rådighet (rättshandlingsförmåga) 
under insolvensförfarandet”); Prop 1975: 6 s 85 (dock sägs endast att konkursgäldenären, 
även om han fortsätter att vara ”rätt borgenär” till sina fordringar, blir ”obehörig att för-
foga” över dem i och med konkursutbrottet); Walin, Lagen om skuldebrev s 117; Wrede, 
Konkursrätt s 81 f (begränsad rättshandlingsförmåga med avseende på konkursförmö-
genheten). – Ussing, Aftaler s 273 not 32 beskriver det svenska synsättet som en Uraadig-
hed af særlige Grunde, detta i motsats till Inkompetence, dvs Uraadighed [på grund av] 
Trediemands Rettighed, t ex panträtt. Gomard, Skifteret s 34 not 78 tillägger att den 
förra infallsvinkeln är förenad med ogiltighetsverkan medan den senare är förenad med 
overksamhetsverkan. I dansk rätt har exekutionstanken – panträttstanken – dominerat 
rådighetsförlustens tolkning. – Att konkursgäldenären har processuell rättshandlingsför-
måga (kan hända, vill jag tillägga, med motsvarande förutsätta ”begränsning”), se t ex 
Kallen berg, Svensk civilprocess III s 552; Lindblom, Processhinder s 178.
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Oavsett om rättshandlingsförmågan antas upphöra eller blott begrän-
sas under konkursen objektivt förutsätter ingreppet en grundsyn av inne-
börd att konkursen är en tvångsförvaltning av eller straff för konkursgäl-
denären.800 I det perspektivet är det föga överraskande att kritiska röster 
började höjas mot språkbruket redan på 1900-talets början, då process-
tankens/tvångsförvaltningens ställning ifrågasattes. Polemiken mellan 
Kallenberg och Lawski är belysande. Kallenberg yttrade:

”En person som kommer i konkurs, förlorar – – – icke sin rättsliga hand-
lingsförmåga, vare sig på privaträttens eller på processrättens område. Det är 
icke ens riktigt att, såsom så ofta sker, säga, att konkursgäldenärens rättsliga 
handlingsförmåga i vissa afseenden inskränkes. Den rättsliga handlingsför-
mågan har sin grund i subjektens personliga egenskaper, och uppenbarligen 
betyder icke en gäldenärs försättande i konkurs, att han förlorar eller skall 
anses förlora de för ett rättsligen giltigt handlande nödiga personliga egen-
skaperna. De band, som konkursen pålägger gäldenären, äro en nödvän-
dig följd af konkursens ändamål och det däraf betingade överförandet till 
borgenärskonsortiet af förvaltningsrätten till konkursförmögenheten och 
kunna icke förklaras från den här nyss afvisade synpunkten.”801

Intentionsdjupet bakom uttryckssätt som att konkursen begränsar kon-
kursgäldenärens rättshandlingsförmåga är tvivelaktigt. Att uttryckssättet 
skall uppfattas som ett ställningstagande på grundsats- och grundsyns-
nivå kan inte tas för givet. Troligare är att det används som en hygglig 
approximering av rättsläget i de rådighetskonflikter som måste bli före-
mål för särskild hantering när äganderätten till konkurstillgångarna antas 
tillkomma konkursgäldenären. Risken är avsevärd att konstruktionen 
inverkar vilseledande på den konkursrättsliga argumentationen.802

800 Konkursens inverkan på konkursgäldenärens rättsställning är, som andra frågor  
i konkurs(bo)rätten, ett grundsynsberoende och outbrytbart fragment av det kon-
kurs(associations)rättsliga systemet. – Beträffande konkursen som en hjälp för eller ett 
straff mot konkursgäldenären, se 5.4.2.1 ovan not 723.
801 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 614.
802 Den som inte vill skriva under t ex processtankens/tvångsförvaltningstankens grun-
dantaganden för konkursen i stort bör alltså undvika konstruktioner som anspelar på 
att konkursen innebär förlust eller begränsning av konkursgäldenärens rättshandlingsför-
måga. Konstruktionerna är ägnade att uppfattas som ställningstaganden på grundnivå, 
därmed även ägnade att föra tankarna fel i rättstillämpningen. 
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5.4.4.3 HD på senare tid
Risken har kanske realiserats.803 I NJA 1997 s 503 verkar HD ha utgått 
från att konkursgäldenären saknar legitimation att motta ett optionsav-
rop som leder till att konkursgäldenären ådrar sig själv en förpliktelse.804 
Det är en djärv ståndpunkt, även om den kanske inte är så förvånande 
med tanke på vilken principuppfattning HD gav uttryck för i NJA 1999 
s 777:

”I svensk rätt gäller sedan länge att konkursgäldenären inte råder över egen-
dom som hör till konkursboet. En bestämmelse om detta finns i [3:1 KL]. 
Regeln är avsedd att tillgodose intresset av att konkursgäldenären inte företar 
rättshandlingar som kan äventyra konkursborgenärernas rätt. Den inverkar 
alltså inte på konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga och processbehö-
righet i övrigt.” Tillägget ”i övrigt” kan inte gärna tolkas på annat sätt än att 
konkursen förutsattes beröva konkursgäldenären rättshandlingsförmågan 
inom ramen för 3:1 KL i och för sig. Det är anmärkningsvärt. HDs ut -
talanden om konkursens natur bör dock sakna auktoritativt rättskällevärde 
i grundsynsfrågan.805

Det färskaste fallet på temat är abandoneringsmålet NJA 2004 s 777  806 
där HD i praktiken frånkände konkursgäldenären rättshandlingsförmåga 
i en konkursgäldenärsfråga – förmågan att förvärva nya tillgångar under 
konkursen.

Argumentationsmässigt förtjänar rättsfallet en sammanhängande kommen-
tar.807 Det finns det inte utrymme för här. Huvudfrågan i målet var om 

803 Se, utöver nedan nämnda fall från HD, SOU 2005: 63 s 36 där det anförs att kon-
kursgäldenären inte får åta sig sådana förbindelser som får göras gällande i konkursen, 
varefter kommentaren görs att konkursgäldenären ”på så sätt förhindras – – – att ytterli-
gare förvärra sitt ekonomiska tillstånd”. Tillägget är förvirrande eftersom skulden belas-
tar konkursgäldenären oavsett vad som gäller i utdelningshänseende. Rådighetsförlusten 
skall förhindra att gäldenären förvärrar tillståndet för borgenärskollektivet. Jfr 5.4.2.5 
ovan vid not 758.
804 Se 5.4.2.5 ovan. 
805 Se 15.3.3 nedan. 
806 Hänvisningarna under referatrubriken reser frågetecken. Se not 814 nedan. Det hän-
visas till NJA 1999 s 777 men hänvisningen behöver inte sammanhänga med frågan om 
konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga. Den kan även ha att göra med att HD ansåg 
att båda rättsfallen avser situationer som omfattas av (det i HD skapade) institutet aban-
donering. 
807 HD har enligt min bedömning kommit fram till rätt slut. Det är skälen för beslutet 
som är tvivelaktiga. Bättre hade varit att utgå från att konkursförvaltarens abandonerings-
förklaring inte kvalificerade som en civilrättshandling med innehållet (ovillkorlig) till-
gångsöverlåtelse enligt tillitsregeln, varför det inte hade uppkommit någon för konkurs-
boet oåterkallelig tillgångsöverlåtelse. HD hoppade mellan att diskutera konkursförval-
tarens kompetens relativt konkursboet och konkursboets skydd mot konkursgäldenärens 
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konkursgäldenären hade behörighet att föra talan mot ett kronofogdebeslut 
om att vissa fastigheter, som tillhörde konkursgäldenären vid konkursut-
brottet, skulle bli föremål för exekutiv försäljning. Avgörande härvidlag var, 
enligt HD, huruvida fastigheterna ingick i konkursboet (NJA 1987 s 13). 
Konkursgäldenären menade att fastigheterna inte ingick i konkursen efter-
som konkursförvaltaren hade avstått från – ”abandonerat” – fastigheterna 
till förmån för konkursgäldenären. Mer konkret hade konkursförvaltaren 
skickat ett brev till fastighetspanthavarna och berörda konkursborgenärer 
om att han fattat beslut att inte vidta några ytterligare åtgärder beträffande 
fastigheterna i konkursen samt tillställt konkursgäldenären en kopia av detta 
brev. Konkursboet invände att beslutet hade återkallats. Knäckfrågan för 
HD blev därmed huruvida ”abandoneringen” var bindande för konkursbo-
et. Den delades upp i två delfrågor: 1) Har konkursförvaltaren över huvud 
taget haft rätt att som ett led i förvaltningen abandonera fastigheterna till 
konkursgäldenären?; 2) Har konkursförvaltaren kunnat återta beslutet?808

Låt oss förutsättningslöst anta att ett konkursbo, i ett fall som det före-
varande, vill återkräva gods som blivit föremål för abandonering. Argu-
mentationsplanen ser ut som följer: I) I första hand kan konkursboet 
påstå att det inte finns någon för konkursboet bindande rättshandling 
med innehållet tillgångsöverlåtelse, varför egendomen kan återkrävas på 
avtalsrättslig grund.809 Grunden till att det inte föreligger någon för kon-
kursboet bindande överlåtelse (rättshandling) på obligationsrättslig nivå 
kan hävdas vara a) att rättshandlingen inte har innehållet överlåtelse, 
varför rättshandlingens innehåll (rådighetsupplåtelse) inte hindrar att 
tillgången får krävas tillbaka; b) att konkursförvaltaren saknar mandat 
eller kompetens att ingå en för konkursboet bindande överlåtelse och att, 
i kompetensfallet, konkursgäldenären har varit i ond tro om konkurs-
förvaltarens kompetensöverskridande eller c) att civilrättshandlingen är 
oförbindande, ogiltig eller overksam för konkursboet på någon annan 
avtalsrättslig grund.

II) Föreligger en för konkursboet bindande rättshandling (med inne-
hållet överlåtelse) kan konkursboet i andra hand hävda att egendomen kan 
återkallas till konkursboet, eftersom även egendom som tillfaller konkurs-
gäldenären under konkursen omfattas av konkursgäldenärens tillhanda-

åtgärder, så dessutom på ett som får det att framstå som att den senare frågan handlar om 
konkursförvaltarens behörighet/befogenhet relativt konkursboet (se ”emellertid” i not 
811 nedan). Likaså hoppade HD mellan att tala om beslutets giltighet och möjligheten 
att återkräva abandoneringsgodset. 
808 Redan frågeställningarna är ett tecken på att HD uppfattade fallet så att det inte 
var att lösa i enlighet med allmänna principer utan tillhör ett särartat, av HD skapat, 
institut – abandonering. Jag återkommer till HDs abandoneringsinstitut i annat sam-
manhang.
809 Jfr not 807 ovan.
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hållandeplikt (se 3: 3 KL). För att nå framgång med sitt påstående måste 
konkursgäldenären, sakrättsligt sett, sakna bättre rätt till egendomen än 
konkursboet.

HD valde sina egna frågeställningar. Efter att ha konstaterat att kon-
kursförvaltaren har abandoneringskompetens enligt 7: 8 KL810 anförde 
HD (min kurs):

”Under en konkurs råder emellertid811 gäldenären inte över sin egendom, 
och konkursboet och konkursgäldenären kan redan av detta skäl inte 
betraktas som två skilda parter812 med möjlighet att utan lagstöd träffa bin-
dande förmögenhetsrättsliga avtal sinsemellan. Utan sådant stöd kan därför 
en abandonering inte betraktas som en rättshandling som blir bindande för 
boet i förhållande till gäldenären medan konkursen fortfarande pågår (min 
kurs).”813 Av det som sålunda anförts följde enligt HD att ”konkursförvalta-
ren fick anses ha haft rätt att återkalla sitt beslut att abandonera” egendomen 
till konkursgäldenären (min kurs).

Den rättsliga grunden för HDs resonemang är ingalunda klar. Inget av 
de argument som HD framförde verkar gå att passa in i den obligations- 
och sakrättsliga frågeställningskartan enligt ovan.814 Den rimligaste för-

810 Rörande HDs resonemang i denna del, se not 815 nedan. 
811 Ordet ”emellertid” konfunderar. HD kan inte gärna ha menat att konkursförvaltarens 
konkurs(associations)rättsliga kontraheringskompetens enligt 7: 8 KL påverkas av gälde-
närens rådighetsförlust och frågan huruvida konkursgäldenären och konkursboet är olika 
eller samma person. HD utvärderade relationen mellan konkursboet och gäldenären och 
bedömde nog vad konkursgäldenären kan göra under konkursen. 
812 Angående HDs syn på relationen mellan konkursboet och konkursgäldenären, se 
6.3.4 nedan.
813 I och för sig behöver inte partsresonemanget betyda att det är just konkursgäldenären 
som saknar förmåga att ingå bindande rättshandlingar med verkan för sig själv under 
konkursen. Argumenteringen utmynnar ju i att det är konkursboet som inte är bundet av 
konkursförvaltarens rättshandling. Men HD kan inte gärna ha läst 3:1 KL så fel att stad-
gandet skulle handla om relationen mellan konkursförvaltaren och konkursboet. Det är 
konkursgäldenären som förlorar sin rådighet under 3:1 KL, inte konkursboet eller kon-
kursförvaltaren.
814 Under rättsfallsrubriken hänvisas till dels 3: 3 och 7: 8 KL, dels rättsfallen NJA 1996 
s 46 och NJA 1999 s 777. Hänvisningarna är inte solklara. Vad särskilt gäller hänvis-
ningen till 3: 3 KL kan noteras att HD, som byggde upp hela resonemanget på kon-
kursgäldenärens rådighetsförlust enligt 3:1 KL, aldrig ens omnämnde konkursbeslagets 
omfattning enligt 3: 3 KL i sin motivering. Kan hända kan hänvisningen tas till intäkt för 
att HDs avsikt inte var att frånkänna konkursgäldenären rättshandlingsförmåga. Avsik-
ten kan i stället ha varit att fastslå att även tillgångar som tillfaller konkursgäldenären 
under konkursen ingår i densamma. Men det håller inte. För det första skall konkursgäl-
denären ha samma rättssäkerhetsskydd som andra rättssubjekt när konkursförvaltarens 
beteende har givit honom befogad anledning att tro att konkursboet gör en civilrättsligt 
bindande tillgångsöverlåtelse. En ”sakrättsligt” skyddad rätt till tillgången måste föreligga 
av samma skäl. Har civilrättshandlingen annat innehåll än överlåtelse skall konkursgälde-
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klaringen förefaller bli att HD tillämpade en grund som närmast kan 
inflikas som ett exempel under punkten Ic) ovan, nämligen konkursgäl-
denärens rättshandlingsförmåga.815 Stämmer detta kan HDs efterföljan-
de antagande – att rådighetsförlusten medför att inte heller konkursboets 
rättshandling blir bindande för konkursboet – betyda att konkursboet 
var obundet av sin egen rättshandling eftersom konkursgäldenärens rätts-
handling inte hade ratihaberats i vederbörlig ordning.816 Att det var kon-
kursgäldenärens rättshandlingsförmåga som åsyftades understöds möjli-
gen av att HD faktiskt (men mindre begripligt i sammanhanget) talade 
om avtal, inte om ensidiga rättshandlingar från konkursboets sida.817

Alternativt kan rättsfallet tolkas så att HD valde att grundlägga eller kon-
solidera det abandoneringsinstitut som HD själv har skapat – ett institut 

närens äganderättsövertagande falla redan på avtalsrättslig grund (se not 809 ovan). För 
det andra: HD talade om abandoneringsbeslutets giltighet, inte om konkursboets rätt 
till abandoneringsgodset. – Även rättsfallshänvisningarna är märkliga. Rättsfallen handlar 
om konkursboets taleavstående i process. Det ligger nära till hands att tolka hänvisning-
arna så att HD har antagit att alla situationer då konkursförvaltaren gör något slags avstå-
ende hör till ett särskilt institut, abandoneringsinstitutet, som har sina egna rättsfrågor, 
rättsregler och argumentationsprinciper. Se not 808 ovan samt nedan vid not 818. Ena 
rättsfallet gäller taleavstående i en vid konkursutbrottet pågående tillgångsprocess, det 
andra ett taleavstående i en process som är ny. 
815 Om konkursgäldenären förutsätts sakna rättshandlingsförmåga, saknar konkursgäl-
denären förmåga att förvärva tillgångar på obligationsrättslig nivå. Grundvillkoret för 
att konkursgäldenärens accept av motpartens överlåtelserättshandling skall bli bindande 
för konkursgäldenären blir under sådana förhållanden att konkursgäldenärens rättshand-
ling ratihaberas av konkursgäldenärens förvaltare, här förutsättningsvis konkursboet. 
Konkurs gäldenärens obundenhet kan då i sin tur åberopas av konkursboet dels i egenskap 
av konkursgäldenärens förvaltare, dels i egenskap av konkursgäldenärens motpart i den 
ifrågavarande transaktionen.
816 Infallsvinkeln kan förklara varför HD återföll till abandoneringen och konkursboets 
perspektiv. Samtidigt inställer sig frågan: Var inte konkursboets abandonering till konkurs-
gäldenären en ratihabering av konkursgäldenärens förvärv? Ratihaberingsdiskussionen 
lyser dock med sin frånvaro i HDs argumentation. Vidare: Var inte abandoneringsför-
klaringen en ensidig rättshandling (dvs inte ett avtal)? Och framför allt: Har antagandet 
att konkursen upphäver konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga det stöd antagandet 
behöver i konkursens natur? Möjligen menade HD att konkursförvaltaren saknar kom-
petens enligt 7: 8 KL att – mot bakgrund av 3: 3 KL (jfr referatrubriken) – ratihabera 
konkursgäldenärens förvärv från konkursboet. Men varför då inte säga detta direkt?
817 Observera att det är avtalet mellan konkursgäldenären som är i fokus, inte det even-
tuella avtalet mellan konkursgäldenären och fastighetssäljaren. Följaktligen kan vi stryka 
tolkningsalternativet att HD ville ge konkursboet ett skydd mot negativa reflexverkningar 
i avtalsfallen. – Ordvalet väcker frågan vad som gäller när abandoneringsgodset redan 
besitts och brukas av konkursgäldenären. Är även en ensidig eftergift i beslagsfrågan ett 
”avtal” varpå 2004 års fall äger tillämpning?
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som har helt egna rättsfrågor, rättsregler och argumentationsprinciper.818 
Det finns dock gränser för vad HD kan göra med (rättslig inte bara faktiskt 
rättslig) verkan som följd. Någon möjlighet att begära resning för HDs skäl 
torde inte finnas (inte ens om den rättsskapande verksamhet som HD har 
ägnat sig åt innefattar ett kompetensöverskridande), i synnerhet inte för alla 
”tredje män” som drabbas. Rättsföljden bör i stället bli att rättsfallet saknar 
rättskällevärde i samma del.819

Stämmer tolkningen att rättsfallet handlar om en begränsning av kon-
kursgäldenärens rättshandlingsförmåga innebär det att HD hemföll åt 
processtankens/tvångsförvaltningstankens grundantaganden och drev 
linjen så långt att den fördes till regelplanet (där den inte behöver ha 
legat ens på processtankens tid). Främmande partiklar i ett system ger 
upphov till problem, eftersom de hamnar i konflikt med allt och därför 
är konfliktdrivande.

HDs uttalande – att det krävs särskilt stöd i lag för att konkursgäldenä-
ren skall kunna ingå bindande avtal med konkursboet – kan förväntas 
ge upphov till onödiga tvister om huruvida lagstöd krävs i en rad olika 
sammanhang. Så t ex inställer sig frågan om konkursgäldenären har bättre 
”rättshandlingsförmåga” att ingå bindande avtal med tredje man och om 
lagstöd krävs för att ett avtal mellan konkursgäldenären och konkursboet 
skall binda i andra sammanhang än abandonering, t ex anställningsavtal.820 
Ett närbesläktat spörsmål är om rättsfallet upphäver rättspraxis och hävd-
vunnen uppfattning om att konkursgäldenären och konkursboet kan pro-

818 Denna tolkning understöds av hänvisningarna under rättsfallsrubriken. Se not 814 
ovan. 
819 Möller, Konkurser och processer s 156 not 27 har uttalat att HDs rättstillämpning i 
2004 års fall är av sådan kaliber att resningsgrund enligt 58:1 1 st 4 RB föreligger (även 
vid beaktande av att HD är en prejudikatinstans). Även Håstad, Konkurser och processer 
s 152 har uttryckt tvivel rörande rättsfallet. Vilka konsekvenser rättsfallet kan få beror 
dels på vad rättsreglerna säger om rättskällevärdet hos en motivering i allmänhet och 
rättskälle värdet hos en lagstridig motivering i synnerhet (resning eller domvilla är inte, 
såvitt jag kan se, ett möjligt eller (ens) önskvärt korrektiv), dels på hur HD själv rent 
faktiskt kommer att förhålla sig till rättsfallet i den framtida rättstillämpningen. Är HDs 
resonemang lagstridigt kan det inte ens krävas plenum för att argumentationsmönstret 
skall kunna tillrättaläggas. HD avviker sällan från tidigare avgöranden. Jfr Lind, Högsta 
domstolen och frågan om doktrinen som rättskälla (JT 1996/97) s 364 f; densamme, 
Rättsfallsanalyser (JT 1995/96) s 233 f. I vilken mån prejudikat binder är oklart. Jfr Vic-
tor, Högsta Domstolen och prejudikaten s 720. Rent generellt bör utgångspunkten vara 
att det är regelförändringar, inte förändrade argumentationsmönster, som fordrar pleni-
avgörande. Jfr 15.3.3 nedan.
820 I Prop 1986/87: 90 s 239 förutsätts det att konkursförvaltaren/konkursboet kan anlita 
konkursgäldenärens tjänster under konkursen. Det kan även ifrågasättas hur HDs syn på 
konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga förhåller sig till ackordsreglerna.
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cessa mot varandra utan stöd i lag.821 och vad som gäller om konkursgäl-
denären vill kräva skadestånd av konkursförvaltaren enligt 17:1 KL. Måste 
även skadeposterna ha uttryckligt lagstöd? Betyder HDs stödargument (för 
rättshandlingsförlusten), dvs att konkursboet och konkursgäldenären inte 
är två skilda parter med motstridiga intressen, att det inte ens kan föreligga 
en ersättningsgill skada?

Så snart tillfälle ges bör HD dra tillbaka sina utgångspunkter och uttalan-
den i 2004 års mål. Ett lagstiftaringrepp både kostar och tar tid. Framför 
allt är inte enskilda rättsfall och motiveringsfrågor lämpade för lagstift-
ning.

821 Jfr från KL 1862, t ex NJA 1915 s 480; NJA 1916 s 118. Jfr från KL 1921, t ex NJA 
1931 s 676; Olivecrona, Konkursrätt s 38; Welamson, Konkursrätt s 302. Se även t ex 
NJA 1993 s 486 rörande konkursgäldenärens separationsrätt p g a överlåtelseförbud i sin 
egen konkurs. 
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6 Konkursboets juridiska karaktär

6.1 Konkursboet har juridisk personlighet
Det finns rättssubjekt av olika slag. Rättssubjektiviteten kan vara antin-
gen ”offentligrättslig” eller ”privaträttslig” till grund och art. Den privat-
rättsliga rättssubjektiviteten utmärks av att den innefattar en förmåga 
att inneha förmögenhetsrättigheter och ansvarsbära förpliktelser, vilket 
medför att det privaträttsliga rättssubjektet framträder som något mer 
än en objektiv realitet med egen organisation, egen beslutsförmåga, egen 
verksamhet, egna verksamhetsändamål samt egen kompetens att verka 
för verksamhetsändamålens uppfyllelse.822 Rättssubjektiviteten är en kon-
struktion som kan men inte bör avvaras när den ter sig som sakligt be -
fogad i och för sig.823

Konstruktionens främsta förtjänst är att den förenklar och kvalitetsstärker 
den juridiska argumentationen.824 Argumentationsfälten blir tydligare när 

822 Ett typexempel på en rättslig aktör som, i förmögenhetsrättsligt hänseende, endast 
kan fatta beslut (i eget namn) om annans rättsställning är konkursboet enligt skiftestan-
kens grundantaganden och terminologi. 
823 Till och med ett aktiebolags rättsförhållanden kan (konstruktionsmässigt) skiftas ut 
på de enskilda aktieägarna (under ett slags nödvändig gemenskap). Jfr Hasselrot, Några 
anmärkningar till lagen om handelsbolag s 6 f not 1; Kallenberg, Om handelsbolags 
rättssubjektivitet enligt svensk rätt s 42 f not 1; Schrevelius, Civilprocess s 495; ävensom 
Lindskog, HBL 1: 4-3.1.1 (1 uppl s 124 not 5).
824 Det skulle gå för långt att här definiera ”juridisk personlighet” och redovisa diskussio-
nen i ämnet. En anspråkslös beskrivning är att en associationsliknande gemenskap upp-
fyller kraven för juridisk personlighet när rättsreglerna ger associationen ett ”eget liv” (sär-
skilt vad verksamhetsändamålen anbelangar), skyddar associationen mot dess egna med-
lemmar samt samlar gemenskapens rättigheter och skyldigheter hos associationen så till 
den grad att det ”känns konstigt” och verkar vilseledande att skifta ut rättsförhållandena 
på de enskilda medlemmarna. En liknande beskrivning görs av Kallenberg, Om handels-
bolags rättssubjektivitet enligt svensk rätt s 33. Fördelarna har ifrågasatts av Hessler, Om 
stiftelser s 47 (även med avseende på aktiebolag!) utifrån risken för begreppsjuridik, så 
även av Vinding Kruse, Ejendomsretten I (3 uppl) s 370, som menar att det är bättre att 
tala om praktisk enhet än att laborera med fantasifigurer. Kritiken är, enligt min mening, 
svårbegriplig. Risken för begreppsjuridik (i alla fall ”felaktig” rättstillämpning) torde vara 
betydligt större om en sakligt motiverad personlighetskonstruktion underkänns på kon-
struktionsnivå. Avståndet mellan grundsatser och rättsregler blir längre. 
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alla onödiga mellanled tas bort, eftersom konstruktionerna hamnar närmare 
reglerna. Därmed minskas risken för förbiseenden och felslut i den juridiska 
argumentationen.825 Dessutom kan lagstiftarens arbete underlättas; person-
lighetskonstruktionen minskar behovet av korrigerande undantagsregler på 
regelplanet.

Associationstankens särmärke är inte att konkursboet har juridisk person-
lighet.826 Det är grundantagandet att konkursboet har privaträttslig – och 
associationsrättsligt grundad – juridisk personlighet som gör associations-
tanken unik, närmare bestämt att konkursboet är en associationsliknande 
gemenskap som åtnjuter juridisk personlighet i denna sin egenskap827 
och att konkursboet försätts i tvångslikvidation så snart det bildas.828

I äldre rätt, då privaträttslig juridisk personlighet ansågs vara tvivelaktigt 
rent generellt, inte bara i fråga om konkursbon,829 kan konkursboet mycket  

825 Se dock t ex Hessler i not 824 ovan. 
826 Att konkursboet har juridisk personlighet är numera – borde i alla fall vara – odispu-
tabelt (även om det förekommer att personligheten sägs vara haltande då konkursboet 
saknar förmåga att äga tillgångar, se nedan). Se t ex Prop 1986/87: 90 s 183; Palmér/
Savin, Konkurslagen I § 1:1 (s 1:11) med tillägget att lagens konkursbobeskrivning är 
en positivrättslig bekräftelse på att konkursen inte bara är en form för förvaltning och 
realisation av konkursgäldenärens tillgångar; Welamson, Konkursrätt s 192; Welamson/
Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl) s 72 och senast JustR Lindskog tydliga utgångspunkt 
i NJA 2009 s 41. Jfr däremot t ex Håstad, Den nya köprätten § 10: 3 (5 uppl s 188 not 
11) (4.1 ovan not 544); Ekelöf, Rättegång II § 14.V.1.A (8 uppl s 154 f ); Walin, Anmälan 
av Welamson (SvJT 1962) s 719 (representationsväxling). – En annan sak är att HDs 
argumentering i många fall kan objektivt förutsätta en uppluckrad parallellitet mellan 
konkursgäldenären och konkursboet, dock ofta mer via konkursgäldenären och dennes 
rättshandlingsförmåga. Se NJA 2004 s 777 i 5.4.4.3 ovan.
827 Associationstanken i vid mening är inte avhängig av att konkursboet tillerkänns juri-
disk personlighet. Det finns associationer som saknar rättssubjektivitet, t ex äktenskap 
och enkla bolag enligt HBL.
828 Se 3.4.1 ovan.
829 Schrevelius, Civilprocess s 495, som lade grunden för den moderna personteorin, ver-
kar ha menat att det förelåg en associationsliknande gemenskap (”förening”) mellan kon-
kursborgenärerna i och för sig, men att det ändå var oriktigt att betrakta föreningen som 
en juridisk person eftersom den föreliggande gemenskapen var tillräcklig för att förklara 
rättsförhållandet mellan konkursborgenärerna. Den avgörande invändningen verkar dock 
ha varit att ”en juridisk person alltid [har] en offentlig character, hvilket denna förening 
saknar, enär den är helt och hållet af privaträttslig natur.” Schrevelius frånkände alltså 
konkursboet juridisk personlighet på den grunden att sammanslutningen var privaträtts-
lig till grund och art. Från KL 1921 (möjligen med ett avbrott efter NJA 1945 s 177) kan 
noteras att Kallenberg, Svensk civilprocessrätt IV s 1037 (jfr a a III s 509; densamme, 
De ordinära devolutiva rättsmedlen s 77) och Lejman, Bidrag till läran om återvinning 
s 254 utgick från att konkursborgenärerna är sammanslutna till ett konsortium med 
juridisk personlighet. Om konsortiet avsåg förvaltningsföreningen eller konkursmassan 
eller antogs utgöra en associationsliknande gemenskap framgår dock ej med önskvärd 
tydlighet. I den processtankeinfluerade finska rätten ansågs konkursboet sakna juridisk 
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väl ha betraktats som ett offentligrättsligt rättssubjekt, närmast som en 
(självständig) emanation av konkursdomstolen,830 vilket kunde fatta beslut 
i eget namn men inte ha några förmögenhetsrättsliga rättigheter och för-
pliktelser. Sådana konstruktioner torde dock ha varit ovanliga. Troligare är 
att konkursförvaltaren uppfattades antingen som en konkursdomstolens 
man (utan förmedling av konkursboet) i tvångsförvaltningsfrågorna,831 som 
en offentlig exekutor832 eller som konkursgäldenärens och de individuella 
konkursborgenärernas representant.833

Det utesluter inte att konkursboet kan ha (privaträttslig) juridisk person-
lighet jämväl på annan grund (än att konkursboet är en associationslik-
nande gemenskap), närmast i egenskap av avskild förmögenhetsmassa.834 
Gränsen mellan denna personlighet och den förut nämnda är flytande 
eftersom det finns medlemslösa associationer.835

personlighet. Se Granfelt, Konkursförvaltaren s 16 ff, 41 f, 45; Wrede, Konkursrätt s 40, 
101. I den äldre norska rätten var rättssubjektiviteten omdiskuterad. Se Augdahl, Foreles-
ninger s 97 f som själv stannade för en personlighetskonstruktion. Den danska rättsveten-
skapen torde vara ganska restriktiv med att erkänna juridisk personlighet rent generellt. 
Till den äldre danska diskussionen, se t ex Deuntzer, Den Danske Skifteret s 120 f, 122 f 
med hänvisningar; Munch-Petersen, Skifteretten s 49 f. Numera anses konkursboet vara 
en juridisk person  (även om konkurssubjektivitet anses saknas). Se Ørgaard, Konkursret 
§ 1.5 (9 uppl s 25 ff) samt not 844 nedan.
830 Jfr 2.5 ovan.
831 Jfr beträffande den (äldre) dansknorska rätten, 2.5 ovan; 7.5 nedan vid not 1036 
samt (jfr 7.5 not 1045 f beträffande svensk rätt under KL 1862). – Det kan förklara att 
statens skadeståndsansvar för konkursförvaltarens förehavanden fortfarande brukar kom-
menteras (även med avseende på förvaltningsfrågorna) i konkursrättsliga framställningar, 
i alla fall från myndighetsutövningssynpunkt. Se t ex Prop 1972: 5 s 506 f, 510 f; Prop 
1975/76: 210 s 192; SOU 1974: 6 s 179; SOU 1977: 29 s 105, 113. Att konkursförvalt-
ningen inte utgör myndighetsutövning, se NJA 2006 s 420.
832 Se Olivecrona, Rätt och dom s 171 f med anmärkningen att konkursförvaltaren ofta 
har en ställning som i viss mån är jämbördig med de statliga exekutivorganens. Se även 
Wrede i 7.2.1 nedan not 927.
833 Enligt Welamson, Konkursrätt s 192 not 2 var det först i och med KL 1921 som 
konkursboet började uppfattas som ett särskilt rättssubjekt. Dessförinnan betraktades, 
enligt Welamson, sysslomännen som direkta representanter för konkursborgenärerna (jfr 
skiftestanken och exekutionstanken). Tolkningen kan ifrågasättas. Beträffande konkurs-
förvaltarens representantskap för konkursgäldenären, se 3.1.3.4 ovan; jfr 7.2.1 nedan vid 
not 928; 12.5.1 nedan. Ansågs konkursförvaltaren inte vara konkursgäldenärens lega-
le ställföreträdare blev han det i alla fall indirekt – när äganderättsplaceringen och de 
ömsesidiga rättskraftsreglerna beaktades. Se t ex NJA 1913 s 191 (12.5.1 nedan). Ställ-
företrädarskapsfrågan kommenteras mer utförligt i 7.2.1 nedan. 
834 Huruvida juridisk personlighet kan knytas till specifika förmögenhetsobjekt eller 
avskilda förmögenhetsmassor har varit omdiskuterat. Se härom Ross, Om Ret og Retfær-
dighed s 219 f. Jfr även 15.4.2.1 nedan not 2447.
835 Stiftelser har privaträttslig juridisk personlighet, trots att de saknar medlemmar. Även 
enmansaktiebolag har privaträttslig juridisk personlighet, trots att medlemsantalet blott 
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Tolkas konkursen i ljuset av associationstankens grundantaganden 
innebär konkursboets juridiska personlighet att den traditionella rätts-
subjektivitetsdefinitionen kan tillämpas på konkursboet. Konkursboet 
kan således, till att börja med, äga tillgångar,836 därför också bära skul-
der.837

Konkursboets rättspersonlighet brukar framställas som haltande, så att 
konkursboet kan ansvarsbära förpliktelser men inte äga (eller inneha mer 
begränsade förmögenhetsrättigheter till) några tillgångar.838 Skall juridisk 
personlighet antas föreligga, måste dock personligheten, enligt min mening, 
uppgå till hundra procent, varför juridisk personlighet blir något som man 
antingen har eller saknar.839 Ståndpunkten kan tyckas ha en dogmatisk 
överton. Det spelar ingen roll. Konstruktionen ligger på grundnivå. Där 
bör den samspela med grundsatsen att man inte får använda annans egen-
dom för betalning av sina skulder; kan man inte äga kan man inte heller 
ansvarsbära! I vilken mån ”förmågeutrymmet” utnyttjas på regelplanet är av 
underordnad betydelse.840 Medför ett förvaltningsuppdrag eller förekom-
mande tredjemanspantsättningar att ett subjekt (på regelplanet) ser ut att 
ha haltande rättssubjektivitet, är det inte på subjektivitetsplanet som det 
haltande läget föreligger.

Inte ens under skiftestankens grundantaganden skall det gå att tala om 
haltande juridisk personlighet. Massaskulderna blott belastar konkursboet 
(och konkursgäldenärens förmåga att äga och belastas haltar inte). Däremot 
kräver skiftestanken att massaansvarsdiskussionen skiftas om till rättighe-
tens (inte fordringens primat), så att massaskulderna blir skiftesanspråk eller 
opersonliga fordringar hos konkursgäldenären med extraordinär allmän för-
månsrätt i konkursmassan.841

uppgår till ett. Både stiftelsen och aktiebolaget har förmåga att förvärva tillgångar och 
ikläda sig (inte bara belastas av) förbindelser. Därför är de något mer än förmögenhets-
massor.
836 Se 9 nedan.
837 Se 14 nedan.
838 Se t ex Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl) s 72 f.
839 Även beträffande handelsbolag har det talats om haltande eller icke-fullgången juridisk 
personlighet. Se t ex Förslag 1890 s 90 f; NJA II 1895 nr 3 s 11; Hasselrot, Några spörs-
mål angående handelsbolag s 5. Kritik har framförts av bl a Lindskog, HBL 1: 4-3.1.1 (1 
uppl s 122 f ); Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag § 6.2.1 (4 uppl s 97 ff). 
I handelsbolagsfallet är det bolagsmännens medansvar som luckrar upp den juridiska per-
sonligheten. I konkursbofallet är det förmågan att inneha förmögenhetsrättigheter som 
sviktar. 
840 Rättsreglerna kan ge vid handen att medlemmarna bär ett personligt medansvar för 
associationens skulder, men också att äganderättens olika funktioner är fördelade på asso-
ciationen och dess medlemmar. 
841 Se 14.3.3 nedan.
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Vidare måste utgångspunkten vara att konkursboet har dels förmåga att 
förvärva nya tillgångar 842 och förpliktelser 843 under konkursen, dels för-
måga att kära och svara som part inför domstol eller annan myndighet 
om angelägenhet som (sålunda) sakägs av konkursboet. Så t ex måste 
utgångspunkten vara att konkursboet, i likhet med andra rättssubjekt, 
kan svara i utmätningsmål (för massafordringar på konkursboet) och för-
sättas i konkurs.

På regelplanet har utmätnings- och konkurssubjektiviteten inte många år på 
nacken.844 Konkurssubjektiviteten (och, som en konsekvens därav, utmät-
ningssubjektiviteten) uppkom när lagstiftaren – i den nu gällande KL – tog 
avstånd från HDs praxis och införde en uttrycklig konkursregel (1: 4 KL). 
Det är dock inte helt säkert vad som gällde i äldre rätt,845 innan HD slog 
fast (i NJA 1945 s 177) att någon konkurssubjektivitet inte föreligger.846

Konkurssubjektiviteten torde vara unik för associationstanken, eftersom 
det är konkursboet som sådant – inte konkursgäldenären i egenskap av 
konkursmassans ägare – som förutsätts vara konkurssubjekt.

Tillerkänns konkursboet konkurssubjektivitet på regelplanet bör skillna-
den mellan associationstankens och skiftestankens konkursbokonkurs bl a 

842 Se 9.4.2.5 nedan.
843 Se 5.4.2.5 ovan.
844 Beträffande utmätningssubjektiviteten, se NJA 1951 s 238; NJA 1956 s 770. Rätts-
läget förändrades först i och med att konkursbon tillerkändes konkurssubjektivitet. Se 
Prop 1978/79: 696 (Lagrådet); NJA 1984 s 113; NJA 1984 s 602. Beträffande konkurs-
subjektiviteten, se NJA 1945 s 177; SvJT 1973 rf s 73; Mellqvist, IT-Karnov § 1: 4 not 
7; NJA 1988 s 494 (talan om konkursbokonkurs kan prövas även efter primärkonkur-
sens avskrivning). – Konkurssubjektivitet föreligger i finsk och norsk rätt. Se 1: 3 FiKL; 
Palmgren, Konkursförutsättningarna s 93 f; DeknL § 9-2; NOU 1972: 20 s 348; Sand-
vik, Lærebok i materiell konkursrett s 107 f. Däremot inte i dansk rätt, där varken kon-
kurs eller utmätning för massafordring kan komma i fråga. Se t ex Ørgaard, Konkursret 
§ 1.5 (9 uppl s 28). Massaskulden uppfattas som en skuld som åvilar konkursboet (se 
t ex Ørgaard, Konkursret § 5.2 (9 uppl s 162)), men då närmast som en – i enlighet 
med skiftestanken – opersonlig skuld för massan. Massaskulden skall uppfyllas enligt sitt 
innehåll på förfallodagen (Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 145 (10 uppl 
s 717)), men inte ens utmätning kan komma ifråga. Å andra sidan anses (på regelnivå) 
bevakningsreglerna inte kunna tillämpas. Jfr Ørgaard, a a s 28 not 64.
845 Se t ex Schrevelius, Civilprocess s 445. Jfr Olivecrona, Konkursrätt s 18 (som talar 
om en vändning i rättspraxis). Föga överraskande fick HDs ståndpunkt i NJA 1945 s 177 
(underkänd konkurssubjektivitet) möta viss kritik. Se t ex Olivecrona, a st; Welamson, Om 
massafordran i konkurs s 401 ff; Lagberedningen i SOU 1970: 75 s 105 f. Jfr SOU 1974: 6 
s 105 ff med flera hänvisningar; Prop 1975/76: 210 s 178 ff; Prop 1978/79:105 s 235 ff. 
Att utmätning ansågs kunna ske för massaskulder (innan det slogs fast att konkursbo inte 
kan sättas i konkurs), se Welamson, Om massafordran i konkurs s 417 not 2.  
846 Kom konkursboet på obestånd fick man lösa problemen bäst man kunde genom en 
analog tillämpning av bl a förmånsrättsordningen. Se 10.4 nedan.
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påverka vilka som (grundsatsvis) är deltagandeberättigade i konkursen.847 
Under skiftestanken bör utgångspunkten vara att – i enlighet med likhets-
principen848 – även konkursborgenärerna (dvs konkursfordringarna) och 
(konkursgäldenärens) nya borgenärer (dvs gäldenärsfordringarna) får delta 
i konkursen.849 En gäldenärsfordring bör (som utgångspunkt) sakna delta-
ganderätt endast om den kan återvinnas enligt 4: 5 KL.

Associationstanken minskar risken för att konkursbokonkursen förväx-
las med en särexekution mot konkursgäldenären.850 Dessutom klargör 
den att konkursborgenärerna inte har några fordringsrätter mot (endast 
andelsrätter i) konkursboet samt att gäldenärsfordringarna tillkommer 
konkursgäldenärens, inte konkursboets, borgenärer (jfr fordringsrekvisi-
tet i 5:1 KL). Ond eller god tro hos konkursgäldenärens borgenärer måste 
därför sakna all betydelse för rätten att delta i en konkursbokonkurs.

6.2  Konkursboet är en associationsliknande 
gemenskap

Konkursboet är inte en association i snäv mening. Gemenskapen är inte 
grundad på avtal.851 Däremot är konkursboet en associationsliknande 
gemenskap, om än en mycket speciell sådan. Skälet är att konkursboet 
sätts i tvångslikvidation så snart det bildas. 852

847 Associationstankens grundantagande är att det är massaborgenärerna, inte konkurs-
borgenärerna, som har deltaganderätt i konkursboets konkurs. Se 11.3.3.8 nedan.
848 Argumentationen är dock inte helt invändningsfri om likhetsprincipen hämtas från 
regelplanet. 
849 Konkursmassan ägs av konkursgäldenären.
850 Se 11.3.3.7; 11.3.3.9; 13.3.12 nedan.
851 Till kravet på frivillig rättshandling, se Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 
uppl) s 30 f. Jfr även Schrevelius i not 2438 ovan om att en konkursboförening inte grun-
dar sig på en överenskommelse, varför den endast är en ”communio incidens”. – Angivet 
krav brukar (såsom associationer) diskvalificera gemenskaper grundade på arv, testamente 
eller rättsligt tvång. Avgränsningens betydelse får skattas i ljuset av associationsrekvisitens 
funktion, dvs att bestämma vilka gemenskaper som studeras i associationsrätten. Det är 
associationsbildningen som skall vara grundad på (frivilligt) avtal, inte med nödvändighet 
medlemsskapet. Även arv och testamente mottas med accept, dvs frivillig rättshandling, 
samtidigt som det räcker att andelsförvärvare (t ex aktieköpare) ”ansluter sig” till en redan 
bildad gemenskap.
852 Se 3.4.1 ovan. – Vilket slags gemenskap behöver inte utredas, särskilt inte med tanke 
på den omedelbara likvidationssituationen. Jag föredrar att betrakta konkursboet som en 
associationstyp sui generis. – För att ett bolag skall föreligga måste de särskilda bolags-
rekvisiten vara uppfyllda. För att gemenskapen skall omfattas av HBL krävs därutöver 
att den inte är föremål för särreglering. Se Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla 
bolag § 3.2 (4 uppl s 42 f ); Lindskog, HBL 1: 0-1.5.3 (1 uppl s 56 f ). Så t ex är äktenska-
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6.2.1 Konkursboet har medlemmar
För att en associationsliknande gemenskap skall vara för handen krävs det 
i princip att gemenskapen har medlemmar, inte bara fordringshavare.853 
Medlemsskapet består (på grundnivå) av två moment som kommunicerar 
med varandra, dels en ekonomisk andelsrätt i associationen och dess väx-
lande förmögenhetsmassa, dels medlemsbefogenheter i associationen.854

Ett konkursbo har medlemmar, nämligen konkursborgenärerna (men 
inte konkursgäldenären!), som är fordringshavare till konkursgäldenä-
ren men medlemmar i konkursboet.855 Förvaltarautonomin, som delvis 
sammanhänger med konkursboets likvidationssituation, medför att den 
ekonomiska andelsrätten blir medlemsskapets viktigaste beståndsdel i 
konkursfallet.

Förvaltarautonomin, eller konkursborgenärernas avsaknad av medlemsbe-
fogenheter i konkursboet, kan tyckas tala emot konkursboets associations-
karaktär och associationstanken. Medlemsaktiviteten behöver kanske inte 
vara så påtaglig som i handelsbolag, då medlemmarna själva skall besörja 
associationens förvaltning. Å andra sidan, kan det hävdas, bör den förutsatta 
medlemsaktiviteten kanske inte heller vara så obetydlig att organledamöter-
na väljs av annan än medlemmarna, att medlemmarna saknar instruktions- 
och vetorätt i förvaltningsfrågor och att medlemmarna saknar bestämman-
derätt i associationens konstitutionella frågor. De ekonomiska anspråken 
i associationen blir ju då så riskfyllda att det med fog kan ifrågasättas om 
de utgör andelsrätter i, och inte fordringsrätter mot, den föregivna associa-
tionen. Men invändningen håller inte streck. För att en association skall 
föreligga räcker det att medlemsbefogenheter finns på grundnivå och att 
de saknas därför att de inte behövs på regelplanet, t ex på grund av associa-
tionens likvidationssituation. Vid tvångslikvidation tillgodoses ändamålet 
med medlemmarnas medlemsbefogenheter – att balansera andelsrätternas 
efterställning och medlemmarnas avsaknad av fordringshavarbefogenheter 
etc – av att förvaltningen flyttas över på ett halvoffentligt organ, tvångs-

pet ett specialreglerat enkelt bolag, jfr Lindskog, a st; Nial/Hemström, a a s 43; Walin, 
Samäganderätt (1 uppl) s 57 f; Wilhelmsson/Jäskinen, Öppet bolag och kommanditbolag 
(1 uppl s 33) med omnämnande av FiHD 1977 II 86. Uppfattningen är gammal. Se 
15.4.2.1 nedan not 2441. 
853 Till medlemsrekvisitet, se Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 29 f. 
– Medlemsrekvisitet brukar läggas till grund för slutsatsen att stiftelser inte utgör asso-
ciationer. Se Johansson, a st; Lindskog, HBL 1: 0-2.3 (1 uppl s 63). Noteras bör också att 
aktiebolag kan vara enmansägda.
854 Se 10.2; 11.3.2.2 nedan. Uppdelningen i ekonomisk andelsrätt och medlemsbefo-
genheter förutsätts i McBryde m fl, European Principles s 62 (även om associationsper-
spektivet inte begagnas). 
855 Annan grundinställning Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 110.
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likvidatorn.856 Konkursboets likvidationssituation medför därför att den 
svenska förvaltarautonomin inte är en så udda företeelse i ett associations-
rättsligt perspektiv.

Att utdelningsanspråken utgör associationsrättsliga andelsrätter återspeg-
lar sig bl a i att de utgör nettoanspråk mot konkursboet; att konkurs-
borgenärerna saknar fordringshavarbefogenheter mot konkursboet;857 
att likhetsprincipen gäller strikt mellan konkursborgenärerna vid 
användning av konkursboets kapital;858 att anspråken är efterställda 
alla anspråk som riktar sig mot konkursboet (dvs sakrättsanspråken och 
massafordringarna);859 att konkursboet måste likvideras för att utdel-
ningsanspråken skall konverteras till fordringar på konkursboet samt att 
konkursförvaltaren saknar kompetens att ikläda konkursboet (andelsrätts-
förringande) massaskulder utanför uppdraget eller i strid mot konkurs-
boets verksamhet och verksamhetsändamål.860

6.2.2 Konkursboet har organ
En association har (på grundnivå) organ.861 Organrekvisitet innebär i 
huvudsak att den som har mandat att fatta beslut för och företräda associa-
tionen utåt är associationen. Organet eller organledamoten är alltså inte 
en syssloman till ett överordnat organ eller associationens medlemmar.862 
Skall man över huvud taget tala i termer av sysslomannaförhållande är 
organet syssloman till associationen och associationsändamålen. Uppdraget 
att ”vara”, eller förkroppsliga, associationen innebär att organledamoten 
har en (associationsrättsligt sanktionerad) plikt att förverkliga och skydda 
associationens verksamhetsändamål (i vid mening). I den svenska kon-
kursrätten finns – på regelplanet – endast ett konkursboorgan, nämligen 
konkursförvaltaren, som är konkursboets tvångslikvidator. Konkursboets 
förvaltning behandlas närmare i kapitel 7.

856 Även den likvidator som förordnas vid allmän tvångslikvidation utses av en domstol 
e dyl och ersätter den levande associationens ordinarie förvaltningsorgan (se 3.2.3.5 ovan 
not 461). Även i konstitutionella frågor blir medlemmarnas (stämmans) bestämmande-
rätt avsevärt begränsad. Se t ex Lindskog, JF-ABL § 13: 8 (2 uppl) s 302 ff.
857 Skillnaden mellan andelsrätter och fordringsrätter har belysts av bl a Jakhelln, Ansvar-
lig lånekapital (TfR 1967) s 422 ff. – Se 11.3.3 nedan.
858 Se 8.4.5.1 nedan vid not 1171 ff. 
859 Se 11.3.2.1 nedan.
860 Se 6.2.4; 8.4.1 nedan.
861 Att organrekvisitet inte brukar upptas som ett särskilt associationsrekvisitet är märk-
ligt. Organ måste finnas även i personalassociationer. Att det är medlemmarna själva som 
handhar uppgiften har ingen särskild betydelse. 
862 Vad som avses med organställning beskrivs närmare i 7.2.2 nedan.
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Det associationsrättsliga grundantagandet att en association har organ 
avtecknar sig inte bara i att organen är underkastade andra grundsatser än 
vanliga sysslomän. Sysslomannarätten är, om den överförs till organsitua-
tionen, ägnad att skapa förvirring. Som exempel kan nämnas att de syss-
lomannarättsliga termerna behörighet och befogenhet får en helt annan 
problemkontext och referens, varför de bör undvikas så långt det är möj-
ligt.863 Här talas i stället om mandat och kompetens.864

6.2.3 Konkursboet bedriver verksamhet
En association skall bedriva något slags verksamhet (av lovligt slag).865 
Konkursboets likvidationsverksamhet torde vara tillräcklig i detta av -
seende. Det krävs alltså inte att konkursboet övertar konkursgäldenärens 
rörelse eller förändrar den (med eller utan rätt).866

6.2.4  Konkursboets verksamhet skall tjäna ett gemensamt 
 ändamål

Associationens verksamhet skall tjäna ett ”gemensamt ändamål”.867 
Konkursboets ”gemensamma ändamål” är att befrämja ”borgenärernas 
gemensamma rätt och bästa”. Denna ”ändamålsgemenskap” faller inte 
på att konkursborgenärerna kan ha motstridiga intressen om hur kon-
kursgäldenärens knappa tillgångar skall fördelas. För det första får det 
inte glömmas bort att konkursboet är i likvidation. Även vid tvångslik-
vidation av t ex aktiebolag föreligger något slags inre stridigheter mel-
lan aktieägarna (vad exakt beror på tvångslikvidationens grund). För det 
andra är det gemensamma ändamålet något annat än medlemmarnas 

863 Problematiken är uppmärksammad. Se t ex Lagrådets yttrande i Prop 2004/05: 85 
s 1409 f rörande 8: 42 i förra ABL med diskussion och flera hänvisningar. 
864 Se 1.5.4.2 ovan.
865 Till verksamhetsrekvisitet, se Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 31. 
Huruvida ”verksamhet” krävs (eller vad som avses därmed) kan ifrågasättas. Jfr att Lind-
skog, HBL 1: 0-1.1.1, 1: 0-1.3 inte ens upptar ”verksamhet” som ett särskilt associations-
rekvisit vid sidan av det ”gemensamma ändamålet”.
866 Att konkursboets verksamhet skall vara likvidationsinriktad betyder inte att fortsatt 
drift är främmande eller skall undvikas. Fortsatt drift kan ske i och för avvecklingen, även 
vid allmän likvidation. Se 2.6.4 ovan not 390. 
867 Se 8.4.1 nedan. – Till kravet på gemensamt ändamål, se Johansson, Nials svenska 
associationsrätt (8 uppl) s 32 f. 
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gemensamma intresse.868 Ett gemensamt ändamål förutsätter inte ens att 
ett gemensamt intresse finns.869

Det gemensamma ändamålet ligger på grundnivå. Det kommer till 
uttryck i associationens verksamhetsändamål, som verkar kompetens-
inskränkande för associationens organ, men också berättigande i den 
meningen att medlemmarna inte kan klaga på ändamålskonforma beslut 
och åtgärder.

Konkursboets verksamhetsändamål skall inte bara skiljas från med-
lemmarnas individuella och kollektiva privatintressen. Lika viktigt är att 
verksamhetsändamålen skiljs från konkursgäldenärens intressen, som – till 
följd av konkursgäldenärens blott medlemsliknande ställning i konkurs-
boet – är tredjemansintressen i konkursen.870 Konkursboets verksamhets-
ändamål är alltså att befrämja ”borgenärsintresset” (se 7: 8 KL), inte det 
typiska ”konkursgäldenärsintresset”.871

6.2.5  Konkursboet är ett system av sammanvävda 
 rättsförhållanden som motiverar och förutsätter varandra

Det är svårt, för att inte säga ogörligt, att bestämma en sammanslutnings 
karaktär av associationsliknande gemenskap utifrån enstaka, lösryckta 
rekvisit på regelplanet. En associationsliknande gemenskap är inte en 
samling av fristående rättsförhållanden som är konnexa eller har koppling 
till varandra. Att ta ställning till associationsstatus är att ta ställning till 

868 Se Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) s 169 vid not 36; 
Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 32 f. Jfr 8.4.1 nedan vid not 1108. 
– Synsättet medför att man inte behöver bestämma vem som är den typiske borgenären 
och vilka intressen denne brukar ha, vilket kan vara svårt att göra utan associationstanken 
(då det inte ligger i intressegruppens natur att likhetsprincipen gäller mellan konkursbor-
genärerna utifrån de oprioriterade borgenärernas (stamandelshavarnas) position). Så t ex 
inställer sig frågan om det är den statistiskt största klassen av borgenärer som skall utgöra 
norm och om borgenärsintresset skall bestämmas generellt eller utifrån den enskilda 
konkursens förhållanden. Skillnader kan då föreligga mellan personliga konkurser och 
rörelsekonkurser men också mellan olika typer av rörelsekonkurser. Skall en generalbe-
stämning göras verkar borgenärsintressets innehåll bli beroende av vilka intressen borge-
närerna (från kreditlivspolitisk synpunkt) bör ha (det torde inte finnas borgenärer som 
sätter kollektivets eller det allmännas långsiktiga intressen högre än sina egna). Därmed 
börjar intressegruppen utvecklas mot en associationsliknande gemenskap (vad ändamåls-
rekvisitet anbelangar).
869 Jfr Lindskog, HBL 1: 0-1.3.5 (1 uppl s 51). Ett parallellt exempel är att ett giltigt 
äktenskap (jfr enkelt bolag i not 852 ovan) kan ingås även om den ene gifter sig av kärlek 
och den andre för pengarna.
870 Jfr 8.4.1; 8.5; 10.3 nedan.
871 Se dock NJA 2004 s 777 i 6.3.4 nedan, som kan tolkas så att intressegemenskap 
föreligger. 
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ett aggregat av sammanvävda förhållanden som, på grundnivå, förutsätter 
och motiverar varandra – som är ofullständiga som rättsförhållanden utan 
varandra.

En associationsbindning sammanbinder medlemmarna men också med-
lemmarna och associationen. Associationsrekvisiten förutsätter och ger 
varandra. Finns det medlemmar finns det också organ och ett gemensamt 
ändamål osv.

Frågan huruvida en gemenskap kvalificerar som en associationsliknande 
gemenskap måste därför bedömas med avseende på hela systemet av sam-
manvävda relationer, rättigheter och plikter. Den kritiska frågan blir om 
det – på grundnivå – finns skäl att väva samman rättsförhållandena till ett 
ouppdelbart komplex av relationer (som ger andra grundsatser än dem 
som gäller när rättsförhållandena angrips separat).

Så t ex innebär förhandenvaron av en associationsliknande gemenskap att 
medlemmarnas anspråk blir andelsrätter i konkursboet (med allt vad det 
innebär); att rättshandlingar som vidtas i och för associationen binder med-
lemmarna medelbart via andelsrätterna (en associationsskuld sänker andels-
värdet); att likhetsprincipen gäller strikt i fråga om de ekonomiska rättighe-
terna; att förändringar av verksamhetsföremålet och verksamhetsändamålen 
fordrar särskild procedur (det är inte ens möjligt under likvidation); att med-
lemmarna saknar möjlighet att, för egen räkning, kräva skadestånd (såväl av 
organledamot som av en utomobligatorisk skadevållare) för medelbar skada 
(dvs en skada som drabbar associationen och ger upphov till en andels-
värdesänkning för medlemmarna);872 att medlemmarna har att respektera 
den förvaltningsordning som gäller för associationen; att medlemmarna har 
att respektera de kapitalanvändningsregler som gäller för associationen; att 
medlemmarna har en (kontraktuell) rätt att kräva att associationsändamålen 
uppfylls, inte bara en (utomobligatorisk) rätt att kräva att de inte skadas;873 
att medlemmarna inte kan frigöra sig från associationsförhållandet hur som 

872 Skadestånd får krävas antingen i associationens namn eller i kommission för asso-
ciationen (sålunda att alla enskilda medlemmar erhåller reparation via andelsrätterna). 
Visst brukar det antas finnas viss möjlighet för enskilda medlemmar att kräva ersättning 
för medelbar skada, nämligen när organledamot överskrider en handlingsregel som inte 
bara skyddar associationen utan även har till ändamål att skydda enskilda medlemmar 
(otillbörlighetsgrundsatsen, likhetsprincipen). Det är dock tveksamt om man i sådana fall 
skall tala om ”skadestånd”. I själva verket kan det handla om en preventivt syftande bot 
som blott beräknas med ledning av andelsskadan. 
873 Påföljdsarsenalens exakta utformning beror på associationens art och kan spänna över 
allt från overksamhet p g a kompetensöverskridande, skadestånd och entledigande till 
likvidation. I princip skall arvodesavdrag (vid sidan av skadeståndsreglerna) inte kunna 
förekomma vid organuppdrag. Se dock NJA 2003 s 99; 7.2.2 nedan not 964. Avdraget 
blir en bot som bör fordra stöd i avtal eller lag. 
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helst, i alla fall inte med retroaktiv verkan;874 att medlemmarna, liksom alla 
andra, har att ge associationsändamålen förtur framför sina privatintressen 
när de agerar i egenskap av organledamöter men också att medlemmarna 
som utgångspunkt saknar (kontraktuell) handlingsplikt gentemot associa-
tionen och de andra medlemmarna att ge associationsändamålen företräde 
vid utövande av annan verksamhet.

Konkursboet är en associationsliknande gemenskap därför att det före-
ligger övervägande skäl att föra in konkursboet i ett associationsrättsligt 
system av rättförhållanden och grundsatser enligt ovan.

6.3  Mer om associationstankens  
konkursbobegrepp

6.3.1 Konkursbobegreppet är entydigt
Det brukar sägas att konkursbobegreppet saknar entydig referens.875 Ibland 
åsyftas konkursmassan. Andra gånger åsyftas förvaltningsapparaten eller 
ett rättssubjekt som tillhandahåller förvaltningsapparaten. Mångtydig-
heten kan ha många förklaringar. Troligast är att grundsynsförvirring råder 
och att rättsvetenskapen inte har fullgjort sitt städningsansvar att förpassa 
”äldre” grundsyners konkursbobegrepp till rättshistoriens garderob. Ingen 
grundsyn kan beskyllas för att ge konkursbobegreppet dubbel referens. 
Råder det förvirring om konkursbobegreppets referens råder det förvirring 
i grundsynsfrågan. Enligt associationstankens grundantaganden står kon-
kursboet för konkursboet som borgenärsägd association. Konkursboets  
tillgångar bör kallas konkursmassan eller, helt enkelt, konkursboets för-
mögenhet/tillgångar. Förvaltningsapparaten är konkursboets organ.

874 Olika associationsformer har olika frigörelseregler. I handelsbolag krävs i princip lik-
vidation (medlemsskapet är inte fritt överlåtbart). I aktiebolag är medlemsskapet fritt 
överlåtbart (samtidigt som likvidationsrätten är starkt begränsad). Även i ekonomiska 
föreningar kan överlåtelse ske, men eftersom medlemsantalet är öppet (på samma sätt 
som i konkursbon) kan en medlem också dra sig ur (ex nunc). 
875 Se t ex Prop 1986/87: 90 s 183; Palmér/Savin, Konkurslagen I § 1:1 (s 1:11) med 
tilläg get att lagens konkursbobeskrivning är en positivrättslig bekräftelse på att konkursen 
inte bara är en form för förvaltning och realisation av konkursgäldenärens tillgångar (dvs, 
vill jag tillägga, följer process-, exekutions- eller skiftestanken); Welamson, Konkursrätt 
s 192; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl) s 72. 
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6.3.2  Konkursboet är inte detsamma som  
konkursmassan

Enligt associationstankens grundantaganden får konkursboet ett ägande-
rättsanspråk på konkursgäldenärens tillgångar i och med konkursutbrottet 
(varför konkursgäldenärens förmögenhet blir konkursboets förmögenhet 
för konkursändamålen).876 Det finns ingen anledning att kalla konkurs-
massan för konkursboet. Konkursmassan är konkursboets förmögenhet. 
Tendensen att uppfatta konkursboet som en beteckning för konkursmas-
san sammanhänger med grundsyner som sätter konkursmassan och dess 
fördelning i fokus, t ex skiftestanken.

6.3.3  Konkursboet är inte detsamma som  
borgenärskollektivet

Enligt associationstanken föreligger en rättslig artskillnad mellan anspråk 
i och anspråk mot konkursboet. Skillnaden har samband med distinktio-
nen mellan konkursboet och borgenärskollektivet. Anspråken mot kon-
kursboet utgör konkursbofrågor som sakägs av konkursboet,877 medan 
anspråken i konkursboet utgör medlemsfrågor som (i någon mån) sakägs 
av borgenärskollektivet.878 Det är konkursboet som är en associations-
liknande gemenskap och har rättssubjektivitet. Borgenärskollektivet står 
endast för samlingen av medlemmar (eller medlemspretendenter) som 
privata subjekt.

Av det sagda följer att det måste göras skillnad på fall där borgenär 
agerar eller påstår sig kunna agera i och för konkursboet och fall där bor-
genären vill utöva inflytande utifrån sin plats i borgenärskollektivet.879 I 
det förra fallet förutsätts organställning och måste konkursboets intressen 
vara styrande i beslutsfattandet. I det senare fallet företräder borgenären 
sig själv och sina egna individualintressen.880 De andra grundsynerna ger 
blott en rättslig gradskillnad mellan de angivna fallen.

876 Se 9 nedan. 
877 Se 5.2.1 ovan.
878 Medlemsfrågornas sakägarbild är knivig. Se 5.3.1 ovan.
879 Numera är dock borgenärssammanträdet avskaffat som konkursboorgan. Se 7.3 
nedan. 
880 Jfr 3.4.3.5 ovan not 537.
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6.3.4  Konkursboet är inte detsamma som konkursgäldenären 
under förvaltning

Associationstanken är unik i det avseendet att den inte ger konkurs-
gäldenären mer än en säregen tredjemansställning i konkursen.881 Den 
förutsätter att konkursgäldenären och konkursboet är två skilda parter 
som kan ha motstridiga intressen, såväl faktiskt som under rättsreglerna.882 
Redan på grundnivå måste konkursgäldenären och konkursboet kunna 
civilrättshandla,883 därför också processrättshandla med varand ra.884 
Framför allt processtanken/tvångsförvaltningstanken ger andra grund-
satser i denna del. Och på senare tid verkar det som att HD åter har 
börjat leka med processtankens/tvångsförvaltningstankens grundanta-
ganden.885

I NJA 2004 s 777 anförde HD att konkursförvaltarens huvuduppgift är att 
tillgodose borgenärernas intressen genom en rationell och lönsam konkurs-
förvaltning (7: 8 KL) samt att konkursgäldenärens rådighetsförlust enligt 
3:1 KL innebär att konkursgäldenären och konkursboet inte kan betraktas 
som två skilda parter med möjlighet att ingå civilrättsligt bindande avtal 
sinsemellan utan särskilt stöd i lag.886 Det senare uttalandet skall nog inte 
uppfattas som ett upphävande av 1: 4 KL och konkursboets rättssubjekti-
vitet. Mer troligt är att HD har menat att konkursgäldenären är samma 
part som konkursboet eftersom deras intressen sällan (rättsligt) går isär.887 
Att konkursgäldenärens intressen kan sammanfalla, och ofta sammanfaller 
med konkursboets, är dock ingen hållbar grund för att omyndigförklara och 
tvångsförvalta konkursgäldenären.

Strategin är diskutabel men kanske inte helt överraskande.

881 Äganderätten till konkursmassan placeras hos konkursboet. Konkursboet antas vara 
en associationsliknade gemenskap med konkursborgenärerna, inte konkursgäldenären, 
som medlemmar. Se vidare 10.3 nedan. 
882 Jfr 5.4.4.3 ovan.
883 En annan fråga, som ytterst hänger på 3: 3 KL, är om konkursboet kan bli skade-
ståndsansvarigt gentemot konkursgäldenären under konkursen.
884 Se 5.4.4.3 ovan i och vid not 821.
885 Se, utöver NJA 2004 s 777 strax nedan, NJA 1997 s 503; NJA 1999 s 777 samt 5.4.4 
ovan. 
886 Formuleringen inspirerar till obefogade invändningar och onödiga tvister, t ex i frå-
gan om konkursboet ärver konkursgäldenärens skulder, dvs ådrar sig ett automatiskt mas-
saansvar för konkursfordringarna (vilket ej skall vara fallet). Ett annat exempel är frågan 
om konkursgäldenären kan vitesföreläggas att vidta åtgärder beträffande konkursboets 
egendom (jfr RÅ 2006 ref 27). 
887 Hur rättsfallet skall tolkas är allt annat än säkert. Se 5.4.4.3 ovan; 10.3 nedan. 
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7 Konkursboets förvaltningsorgan

7.1 Övergripande anmärkningar
Synen på konkursens förvaltning har intimt samband med vilken grund-
syn som anläggs på konkursen. Självfallet är det inte grundsynen som 
avgör vilka aktörer ett konkursförfarande skall ha och hur de i makthän-
seende skall förhålla sig till varandra. Grundsynen har betydelse för den 
rättsliga etiketteringen av en given aktör, t ex huruvida konkursförvaltaren 
är att betrakta som ett organ i konkursboet, som en syssloman till kon-
kursborgenärerna eller som konkursgäldenärens legale ställföreträdare. 
Även etiketteringen kan dock ha juridisk betydelse, eftersom t ex organ- 
och sysslomannauppdragen omfattas av olika grundsatser888 och etikett-
eringen för tankarna i visst spår.889

Enligt associationstanken är konkursboet en associationsliknande 
gemenskap. Ett av kännetecknen för en associationsliknande gemenskap 
är att den har organ.890 Det är inte gudagivet hur förvaltningsordningen 
skall se ut.891 Antar vi att det rör sig om en association som inte bygger på 
medlemmarnas medverkan och ömsesidiga förtroende (t ex ett aktiebolag 
eller en ekonomisk förening) får dock utgångspunkten antas vara att det 
skall finnas (åtminstone) (a) ett medlemsorgan (stämma) som grundsatsvis 
(men inte nödvändigtvis på regelplanet) har exklusiv kompetens i asso-
ciationens konstitutionella frågor och intar överordnad position i asso-
ciationens verksamhetsfrågor (med principiell veto- och instruktionsrätt 
gentemot underlydande organ) samt (b) ett eller flera förvaltningsorgan, 
som dels fattar beslut i associationens verksamhetsfrågor, dels företräder 
associationen utåt.

888 Se 6.2.2 ovan.
889 Se 7.2.2 nedan. Ett exempel är att ett organ kan och är skyldig att (på eget initiativ) 
påtala sitt eget kompetensöverskridande, medan en syssloman som utgångspunkt bör ha 
att avvakta huvudmannens besked. 
890 Se 6.2 ovan. Själva förekomsten av organ förutsätter i princip att konkursboet är en 
associationsliknande gemenskap. Visst kan organ finnas även i juridiska personer som 
saknar associationsrättslig referens. Språkbruket är dock diskutabelt när organansvars-
rättsliga grundsatser saknar tillämpning. Jfr 7.2.2 nedan.
891 Vilka organ som behövs beror i högsta grad på associationsformen.
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I den danska och norska konkurslitteraturen är det inte helt ovanligt att kon-
kursboets beslutsfattare beskrivs i termer av ”organ”.892 Konkursboet beskrivs 
med hjälp av en ”selskabsanalogi” under vilken konkursboet antas vara ett 
bolagsliknande fenomen eller en associationsliknande gemenskap.893 Sålun-
da brukar det sägas att konkursborgenärerna är konkursboets medlemmar (jfr 
aktieägare); att skiftesamlingen – om vi bortser från den i den dansknorska 
traditionen speciella skiftesdomstolen 894 – är konkursboets högsta beslutande 
organ (jfr bolagsstämman) samt att massaborgenärerna är konkursboets bor-
genärer (jfr bolagsborgenärer).895 Vad gäller kreditorutvalgets och kuratorns 
(förvaltarens) position förekommer olika varianter.896 Den gemensamma 
nämnaren är att förvaltaren förutsätts vara det organ som sköter konkurs-
boets förvaltningsangelägenheter (jfr styrelse/verkställande direktör).897 Den 
danska varianten är att kurator (förvaltaren) är konkursboets styrelse och 
verkställande direktör, medan kreditorutvalget är ett rådgivande och kon-
trollerande ”representantskab”.898 I rubriken till DKL 13 kap talas även om 
”bostyret” (dvs förvaltaren och utvalget), men bostyret antas sakna organ-
ställning.899 Den norska varianten är att det finns ett särskilt ”bostyre”900 som 

892 I svensk rätt är organterminologin betydligt ovanligare. Vanligare är att det talas om 
olika subjekt i konkursförfarandet. Se t ex Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3 (10 uppl 
s 53 ff); SOU 2000: 62 s 106. 
893 Se t ex NRt 1875 s 129 (”det tvungne Fellesskab eller Interessentskab, hvori Skyld-
nerens Kreditorer ved Konkursen ere geraadede, og som der det er en Hovedhensigt med 
Konkursbehandlingen at faa hævet [– – –]”; Augdahl, Forelsninger s 97 f; Bet 606/1971 
s 211; Brækhus, Konkursrett s 17 not 4; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 2, 
66, 122 (under konkursen uppkommer det en Communio, ett ”intressefællesskab”, som 
gör att konkursboet framträder som något mer än en förmögenhetsmassa – som en sär-
skild enhet med egendomlig rättsställning och egna organ); Huser, Gjeldsforhandling og 
konkurs II s 184 ff; Munch-Petersen, Skifteretten s 48, 175; Ørgaard, Konkursret § 1.5 
(9 uppl s 25 ff). 
894 Beträffande skiftesdomstolen, se 7.5 nedan, särskilt not 1048, 1057.
895 Så Augdahl, Forelesninger s 97; Brækhus, Konkursrett s 17 not 4; Huser, Gjeldsfor-
handling og konkurs II s 184; Munch-Petersen, Skifteretten s 175; Ørgaard, Konkursret 
§ 1.5 (9 uppl s 25). 
896 Skillnaderna sammanhänger med i vilken mån man sökt stärka förvaltarens position 
respektive reducera borgenärernas bestämmanderätt i konkursboet.
897 Se dock Ot prp nr 26 (1998-99) § 4-3.2 där anledningen till att borgenärerna skall 
höras över förvaltarvalet sägs vara att förvaltaren betraktas som ”deres tillitsvalgte”, dvs 
syssloman.
898 Se Munch-Petersen, Skifteretten s 175 (med den modifikationen att konkursboet sägs 
ha en styrelse (kuratorn) men sakna verkställande direktör); Ørgaard, Konkursret § 1.5 
(9 uppl s 26 f ). Beträffande ”kreditorutvalget”, se vidare vid not 901 f nedan. 
899 Från kompetenssynpunkt är språkbruket motiverat. Inte ens kreditorutvalget har 
instruktionsrätt över förvaltaren eller en (för förvaltaren kompetensinskränkande) rätt till 
samråd beträffande viktigare beslut. Se 7.3 nedan vid not 999.
900 Bostyret hade ingen formell organställning under NKL 1863. Att bostyret nu fram-
ställs som ett särskilt förvaltningsorgan innebär dock ingen förändring i sak eftersom 
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består av bostyrerer (förvaltaren) och kreditorutvalgets medlemmar.901 Det 
är bostyret som är konkursboets styrelse; förvaltaren (i denna sin egenskap) 
är verkställande direktör medan kreditorutvalget902 har att utöva kontroll 
över förvaltarens (löpande) förvaltning.903

Avsaknaden av medlemsinflytande kan, som nämnts, inte tas till intäkt 
för att associationsstatus saknas.904 Dels är huvudsaken att medlemsinfly-
tande finns på grundnivå och kan utnyttjas vid behov. Dels måste upp-
märksammas att andra förvaltningsgrundsatser gäller vid (tvångs)likvida-
tion. Den senare reservationen har stor betydelse i konkursfallet eftersom 
ett konkursbo är en association som sätts i (tvångs)likvidation så snart 
den bildas.905 Vid likvidation faller det sig naturligt att det förordnas en 
tvångslikvidator – i konkursfallet en konkursförvaltare – som ersätter asso-
ciationens ordinarie förvaltningsorgan906 i ”verksamhetsfrågorna”.907 Med 
tanke på likvidatorns halvoffentliga ställning kan det också – be roende på 
hur likvidationsgrundens art ser ut – falla sig naturligt att likvidatorn i 
viss mån även övertar beslutsrätten i associationens konstitutionella frå-
gor. Finns ett medlemsorgan (stämma) behöver den inte (formellt) avsät-

bostyret även tidigare antogs ha instruktionsmakt över förvaltaren. Jfr Huser, Gjeldsfor-
handling og konkurs II s 229; NOU 1972: 20 s 155; Ot prp nr 50 (1980-81) s 42. 
901 Se 83 § NKL. Jfr Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 229; NOU 1972: 20 
s 155; Ot prp nr 50 (1980-81) s 42. Kreditorutvalget (styrelsen) skall i vissa fall även ha 
en arbetstagarrepresentant (som ytterligare och fjärde medlem). Se 83 § 1 st, 84 § NKL; 
Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 227. 
902 Kreditorutvalg är inte längre obligatoriskt utan skall tillsättas om ”boets størrelse eller 
vansklighetsgrad eller forholdene for øvrig tilsier det”. Se 83 § 1 st NKL; Ot prp nr 26 
(1998-99) § 4-3.3.4. Kreditorutvalget har komplicerat och fördyrat förfarandet samtidigt 
som borgenärernas intresse av att engagera sig har varit ganska svalt. Jfr NOU 1993:16 
s 50. 
903 Så Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 184. Augdahl, Forelesninger s 97 betrak-
tar konkursförvaltaren som konkursboets styrelse. Kreditorutvalget ses inte som ett för-
valtningsorgan utan tillskrivs en kontrollfunktion i konkursboet. Se Huser, a a s 230.
904 Se 6.2.1 ovan.
905 Se 3.4.1 ovan.
906 Dvs de organ som skulle utgöra konkursboets styrelse och VD om konkursboet var 
en levande association. 
907 Jfr McBryde m fl, European Principles § 2.2 (s 30 ff). Den europeiska principen anges 
vara att ”[a]n administrator is appointed in order to carry out the liquidation [– – –]”. 
Liquidation betyder närmast företagskonkurs, men översätts ibland (i avtalsklausuler) till 
likvidation, vilket blir märkligt. Se t ex Lindskog, Efterställda fordringar (JT 2003/04) 
s 117 not 9 angående efterställningsklausuler. Förvaltarautonomi torde vara ganska ovan-
ligt i ett europeiskt perspektiv men finns även i belgisk rätt. Se McBryde m fl, a a § 2.2 
(s 33 f ). Den europeiska principen torde vara att borgenärerna har något slags inflytande 
i konkursboet. Att borgenärsinflytandet inte kan tas för givet återspeglar sig i den kom-
promissartade principen att ”[t]he creditors’ collective interests may be represented by a 
meeting of creditors, a creditors’ committee or a creditors’ representative”. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   249 09-10-19   15.22.23



250

tas under likvidationen. Det räcker att beslutsmandatet eller kompeten-
sen anpassas till likvidationsgrunden och associationen.908

En variant är att stämman har exklusiv kompetens i konstitutionella frågor 
och behåller sin omnipotenta ställning i associationens verksamhetsfrågor. 
Denna variant passar bäst vid frivillig likvidation. En annan variant är att 
stämmans ställning i de konstitutionella frågorna och verksamhetsfrågorna 
består men begränsas. En tredje variant är att stämman endast förlorar sitt 
inflytande i verksamhetsfrågorna, alternativt att allt inflytande upphör. I det 
senare fallet föreligger likvidatorautonomi.

Den svenska förvaltarautonomin (likvidatorautonomin) är alltså väl 
förenlig med associationstanken (då konkursboet är en association i 
tvångslikvidation).909

7.2 Konkursförvaltaren
7.2.1 Ställföreträdare – i sådana fall, för vem?
Att konkursförvaltaren är någons representant i någon mening torde 
ingen vilja och ha velat ifrågasätta. Vanskligare har det varit att enas om 
vem som representeras och vilket slags representationsställning konkursför-
valtaren har, i synnerhet om sammanfattningen skall täcka alla typer av 
förvaltare som kan figurera i ett konkursförfarandes olika skeden i olika 
system.910 Grundsynerna har skilda akilleshälar och, naturligt nog, skilda 
utgångspunkter.

908 Vid tvångslikvidation av aktiebolag skall det förordnas en likvidator som ersätter 
bolagets styrelse och VD. Blott bolagsstämman behåller sin organställning under likvida-
tionen (låt vara med vissa av tvångslikvidationen föranledda förändringar, t ex att bolags-
stämman inte har någon instruktionsrätt över ”styrelsen/VDn”, dvs likvidatorn). Se när-
mare Lindskog, JF-ABL 13: 7-4.1 (2 uppl s 288), 13: 7-7.2 och 7.3 (s 295 f ), 13: 8-3 och 4 
(s 302 f ). I handelsbolag medför bolagsmännens personliga ansvar att det saknas behov av 
regler om tvångslikvidation av hänsyn till borgenärerna eller det allmänna. Likvidationen 
ombesörjs av bolagsmännen själva (likvidationen medför endast att sambeslutsprincipen 
ersätter särbeslutsprincipen om annat inte avtalats, se 2: 31 HBL). Förordnas likvidator 
(2: 37 HBL) träder denne in i bolagsmännens ställe (2: 39 HBL). Bolagsmännen behåller 
dock sin kompetens att – såsom ”bolagsstämma” – avge samfällt beslutade instruktioner 
som binder likvidatorn. Se Lindskog, HBL 2: 31-5, 2: 39-4.1.2 (1 uppl s 776 ff, 872 f ).
909 Vissa konstitutionella frågor kan dock ankomma på konkursdomstolen. Vidare står 
konkursförvaltaren under tillsyn av tillsynsmyndigheten.
910 I vissa konkurssystem tillsätts den ordinarie förvaltaren direkt. I andra domstolsför-
ordnas en interimistisk förvaltare som blir ordinarie om borgenärssammanträdet inte 
utnyttjar sin rätt att välja annan. Se t ex McBryde m fl, European Principles s 30. För-
farandets olika förvaltare kan ha olika beteckningar, t ex gode män och sysslomän. Jfr KL 
1862 samt vid not 919 nedan angående äldre finsk rätt. 
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Under processtanken, som präglade den ”urgamla” svenskfinska konkurs-
rätten, förlorade konkursgäldenären sin rättshandlingsförmåga medan kon-
kursförvaltaren i praktiken blev konkursgäldenärens legale ställföreträdare (i 
tredje mans, konkursborgenärernas, intresse).911

Processtankens stöd på regelplanet försvagas om konkursförvaltaren utses 
av konkursborgenärerna,912 då en sådan regel synes förutsätta att borge-
närerna har något slags sakrätt till massan. Skall konkursförvaltaren för-
utsättas vara borgenärernas syssloman är det därför bättre att hemfalla åt 
exekutionstanken, som ger konkursborgenärerna en utmätningspant, med 
sampanträtt, i konkursmassan.913 Exekutionstanken är dock problematisk i 
det avseendet att konkursförvaltaren kan framstå mer som en emanation av 
exekutions apparaten än som en privaträttslig representant.914

Skiftestanken innebär ett steg tillbaka i sakrättsligt hänseende, men inte 
helt, eftersom konkursborgenärerna åtnjuter skydd under en sakrättsligt 
skyddsbar ändamålsbestämmelse (som innebär att konkursmassan skall 
förvaltas för konkursborgenärernas räkning). Konkursförvaltaren blir kon-
kursmassans legale ställföreträdare och, därutöver, något slags representant för 
den förvaltningsförening som borgenärskollektivet konstituerar. Att det kanske 
inte håller att betrakta borgenärskollektivet som en förvaltningsförening (då 
borgenärerna bl a har nettoandelar i konkursboets växlande förmögenhets-
massa) är en annan sak.915

Därför är det föga överraskande att frågan om konkursförvaltarens ställ-
ning präglas av meningsskiljaktigheter.

Konkursförvaltarens ställning är en systemfråga och låter sig därför inte 
bestämmas isolerat utifrån enskilda förhållanden (t ex handlingsplikterna) 
på regelplanet.916 Ställningen var särskilt omdiskuterad i äldre rätt. Vissa 
ansåg att konkursförvaltaren var konkursgäldenärens syssloman, delvis med 

911 Se 3.1.3.4 ovan.
912 Mer naturligt är att borgenärerna, som är tredjemansintressenter, får ha synpunkter 
på förvaltarvalet eller kan t ex inlägga veto mot domstolens beslut. Grundsynsslutsatser 
kan dock inte dras utifrån ordningen för konkursförvaltarens utseende och entledigande. 
Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 135 i och vid not 5.
913 I NJA 1999 s 131 antar JustR Håstad att, om en förvaltningsåtgärd står i strid mot 
otillbörlighetsgrundsatsen (se 8.4 nedan) och det rör sig om ett brådskande fall, ”för-
valtaren [borde] – som borgenärernas syssloman – vara berättigad och skyldig att själv 
besluta om budets antagande och om överföring av utdelning mellan borgenärsgrupper-
na”. Håstad behöver inte mena att konkursförvaltaren är borgenärernas syssloman redan 
i utgångsläget; han kan mena att konkursförvaltaren blir det i den aktuella situationen 
(jfr negotiorum gestio). 
914 Jfr not 927 nedan.
915 Jfr 3.2.3.5 ovan.
916 Konkursförvaltarens ställning skall alltså (på grundnivå) stå i överensstämmelse med 
grundantagandena i alla andra frågor som hör till systemet (äganderättsplaceringen, 
utdelningsanspråkets rättsliga karaktär etc). Jfr 6.2.5 ovan.
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hänsyn till att konkursgäldenären antogs vara konkursmassans ägare.917 
Denna infallsvinkel, som sammanhänger med processtanken, var typisk i 
den svenskfinska diskussionen. Andra hävdade att konkursförvaltaren var 
antingen ”det allmännas” representant (och hade att genomföra konkursen 
under vederbörligt iakttagande av samtliga därtill knutna intressen)918 eller 
borgenärernas syssloman i borgenärernas intresse. De senare infallsvinklarna 
är mer franskromerska till sitt slag.

Beträffande finsk rätt, där processtanken var mer seglivad, kan en ännu 
mer nyanserad uppdelning vara påkallad.919 Från förvaltningssynpunkt 
sönderföll konkursen i tre faser.920 Varje fas hade sin egen förvaltare.921 
Förvaltarna utsågs på olika sätt och hade, med glidande övergångar, olika 
uppgifter.922 Den provisoriska konkursförvaltningen tillkom en interimis-
tisk förvaltare, som utsågs av domstolen. Uppdraget var inskränkt till ”vård” 
och det var omdiskuterat huruvida förvaltaren var domstolens eller borge-
närernas syssloman.923 Under den andra perioden, sammanförandeperio-
den, gällde godmannaförvaltning. Den gode mannen valdes av borgenärerna 
men utsågs av domstolen och skulle (utöver att vårda boet) göra en slutlig 
bouppteckning; ge ut separationsgods; driva in fordringar; bevaka boets 
 rättegångar och angelägenheter samt bereda boet till utredning.924 Den 
gode mannen förefaller ha varit konkursgäldenärens legale ställföreträdare. 
Under den sista perioden, avvecklingsperioden, gällde sysslomannaförvalt-
ning. Sysslo mannen skulle realisera konkursmassan och fördela likviden, 

917 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 133 f med kritik. 
918 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 133, 134 f med kritik.
919 Reglerna om hur konkursförvaltare utses ändrades genom delreformer 1993 och 
1997. Enligt nya FiKL skall slutlig förvaltare utses på en gång med följd att uppdelningen 
i olika förvaltningsskeden avskaffas. Se 8:1-2; RP 26/2003 s 97 f.
920 Nämligen: (I) Konkursens inledande till och med borgenärsförhöret; (IIa) Anslags-
tiden (tiden mellan borgenärsförhöret och inställelsedagen) och (IIb) Realisations- och 
utdelningstiden (tiden mellan inställelsedagen och exekutionens slut). Se Granfelt, Kon-
kursförvaltaren s 52 ff; densamme, Grunddragen s 41 ff. Jfr Wrede, Konkursrätt s 123. 
921 ”Konkursförvaltare” har använts som samlingsbeteckning för den gode mannen och 
sysslomannen. Se Grotenfelt, Kommentar s 124; Wrede, Konkursrätt s 123. Ibland inklu-
deras även den interimistiska förvaltaren. Se Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 98. 
922 Se Granfelt, Konkursförvaltaren s 52 ff; densamme, Grunddragen s 41 ff. Orsaken till 
de upprepade valen var att även borgenärer som inte inställt sig redan vid det s k förhöret 
(då den gode mannen valdes) skulle ha viss möjlighet till inflytande. Se Wrede, Konkurs-
rätt s 127. Antogs konkursförvaltaren, på processtankens premisser, företräda konkursgäl-
denären, fick domstolens inflytande också en annan dimension.
923 Se Granfelt, Konkursförvaltaren s 154; densamme, Grunddragen s 42, 43 f; Wrede, 
Konkursrätt s 122, 124 f.
924 Se 5: 51 och 53 FiKL 1868; Granfelt, Konkursförvaltaren s 74 f; densamme, Grund-
dragen s 42, 44 f; Grotenfelt, Kommentar s 124 f, 128 f; Wrede, Konkursrätt s 125, 127.
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kort sagt avveckla boet.925 Han valdes av borgenärerna, till och med utom 
rätta,926 vilket överensstämmer väl med beteckningen.927

Under den senare hälften av 1800-talet började det höjas allt fler röster 
(i den svenskfinska litteraturen) för att konkursförvaltaren var borgenä-
rernas syssloman och inte konkursgäldenärens legale ställföreträdare.928 
Denna infallsvinkel lades till grund för utformningen av konkursförval-
tarens åligganden i KL 1862.929 Regeln återfinns nu i 7: 8 KL, som inte 
har genomgått några större språkliga förändringar under årens lopp.930

Ser man till språkbruket i rättspraxis talas ofta om ”förvaltaren i 
konkursen”,931 vilket implicerar att konkursen är något slags förfarande 
inför myndighet, inte en – i enlighet med associationstanken – tid var-
under en associationsliknande gemenskap, konkursboet, föds och dör.932 
Men också andra uttryck är vanligt förekommande. Gängse bruk är att 
ange partsställningen i målet så att konkursboet är part med konkursför-
valtaren som ställföreträdare.933 Detta språkbruk rimmar väl med associa-

925 Se 5: 65 FiKL 1868; Granfelt, Konkursförvaltaren s 92 ff; densamme, Grunddragen 
s 45 f; Grotenfelt, Kommentar s 143 f; Wrede, Konkursrätt s 127.
926 Se 5: 62 FiKL 1868; Granfelt, Grunddragen s 42; Grotenfelt, Kommentar s 140; 
Wrede, Konkursrätt s 125. Domstolen utfärdade dock förordnande för sysslomannen. 
927 En annan sak är att det franskromerska inflytandet, som gav inspiration till antagan-
det att perioden efter själva konkursen (fordringsfastställelsen) var en exekution, bidrog 
till en fördunkling av sysslomannens position. Den förvaltare som ledde den efterföljande 
exekutionen, och var en annan än den som förvaltade själva konkursen (se Wrede, Kon-
kursrätt s 40, 149 f ), antogs ha en mer självständig roll i förfarandet. Närmare bestämt 
betraktades han som ”den exekutiva myndigheten i konkursen” (a a s 102, 150). Kon-
kursdomstolen var ”överexekutor” eftersom den fastställde exekutionsförutsättningarna 
medan förvaltaren var den verkställande exekutiva myndigheten (a a s 150, 180). Grund-
antagandet att förvaltaren var en offentlig myndighet verkar dock inte ha upprätthållits 
i den konkursrättsliga diskussionen, då den offentliga positionen ställdes på sin spets. I 
sådant läge betraktades förvaltaren som en borgenärernas sysslomän, som hade till uppgift 
att realisera och fördela konkursmassan för borgenärerna (a a s 180).
928 Se t ex Broomé, Studier i konkursrätt s 74; Grotenfelt, Kommentar s 124; Serlachius, 
Om återvinning till konkursbo s 158; Wrede, Konkursrätt s 124 f, 128. Jfr 6.1 ovan not 
833. 
929 Se 43 § KL 1862: ”att … förvaltningen av boet övertaga och besörja alla de ärenden 
som borgenärernas gemensamma rätt och bästa röra.”
930 Se 8.4.1 nedan. 
931 En internetsökning på ”förvaltaren i konkursen” bland NJA-rättsfall från 1911 och 
framåt ger talrika träffar. Betydelsen härav skall inte överskattas. Jag har varken haft tid 
eller trängande anledning att utreda var i rättsfallen träffarna finns (det kan vara i HDs, 
underinstansernas eller parternas argumentering) och i vilka sammanhang uttrycket bru-
kas. 
932 Beträffande konkursens karaktär av tid eller förfarande, se 4 ovan.
933 Se t ex NJA 1963 s 471; NJA 1966 s 475; NJA 1971 s 85; NJA 1972 s 594; NJA 
1997 not C 60; NJA 2000 s 564; NJA 2002 s 412.
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tionstanken och är – ur motsatt synvinkel – svårt, om inte omöjligt, att 
förena med grundsyner som skiftestanken, exekutionstanken och pro-
cesstanken/tvångsförvaltningstanken.934 Tvivelaktigt är om någon annan 
grundsyn än associationstanken kan ge stöd när det läggs till att konkurs-
förvaltaren kan företa rättshandlingar med bindande verkan för konkurs-
boet   935 eller att konkursboet ådrar sig ett massaansvar när en ersättnings-
grundade åtgärd vidtas av ”konkursförvaltaren (såsom ställföreträdare för 
konkursboet)”.936

Det unika med associationstanken är att konkursförvaltarens band till 
konkursborgenärerna förmedlas av konkursförvaltarens organställning i 
konkursboet. Konkursförvaltaren är ett organ i den associationsliknande 
gemenskap vari konkursborgenärerna är medlemmar, inte borgenärernas 
representant. Även om också skiftestanken kan ge konkursförvaltaren 
organställning i konkursboet (han ställföreträder massan om denna till-
erkänns juridisk personlighet) är det inte organställningen som samman-
binder konkursförvaltaren och konkursborgenärerna, utan att konkurs-
massan, som ägs av konkursgäldenären, skall förvaltas för tredje mans, 
konkursborgenärernas, räkning.

7.2.2 Organställning i konkursboet
Enligt associationstanken intar konkursförvaltaren organställning i det 
borgenärsägda konkursboet. Att organställning föreligger betyder att 
konkursförvaltaren är associationens syssloman – i realiteten associations-
föremålets och associationsändamålens väktare. Han är alltså inte syssloman 
till medlemmarna eller till det överordnade organ som har valt eller för-
ordnat honom som förvaltare (om sådant finns).937

Även om ett organuppdrag är tidsbegränsat och kan vara insnävat till att 
gälla associationsfrågor av viss art (t ex förvaltningsfrågor eller löpande 
förvaltningsfrågor) föreligger fundamentala skillnader mellan organ- och 
sysslo mannaförhållanden. Ett organ skall ”ge liv åt” huvudmannen och 

934 Här bortses från att en panthavare kan ha rätt att föra talan i kommission för pantens 
ägare, i vilket fall panthavaren är part (bl a från kostnadssynpunkt) medan pantens ägare 
är sakägare. Det rör sig alltså om ett slags fall av kommissionstalan. 
935 Se t ex NJA 1998 s 279.
936 Se t ex NJA 2005 s 510.
937 Bandet mellan konkursförvaltaren och de individuella konkursborgenärerna är indi-
rekt. Konkursborgenärerna tjänar på en framgångsrik förvaltning (skifteslotterna i kon-
kursboet blir större) och har krav på att likhetsprincipen iakttas strikt i fråga om de 
ekonomiska rättigheterna, dvs andelsrätterna, i konkursboet. Se 8 nedan.
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åstadkomma/bevara visst resultat 938 oavsett medel. En syssloman skall repre-
sentera huvudmannen och vidta vissa åtgärder under vederbörligt beaktande 
av huvudmannens intressen.939

Innebörden av ”organställning” är svår att sammanfatta i en enkel formel. 
Ställningen är konstitutionell till såväl grund som skydd, samtidigt som 
den är en abstraktion ur den synvinkeln att ett organ är något mer än sina 
ledamöter.

Ett organ kan finnas även om det har kritiskt underskott på ledamöter. 
Organet består med bibehållen identitet även om alla ledamöter byts ut.

Skillnaden mellan organ- och sysslomannauppdrag har inte att göra med 
om representationskompetens föreligger eller ser ut att föreligga utåt. 
Viktigare torde vara att ett organ har dels beslutskompetens, dels plikt att 
vidta åtgärder som gagnar associationsändamålen – på eget initiativ och 
utan hänsyn till en motstridig (men kompetensvidrig) instruktion från 
ett överordnat organ.940 Detta ansvar medför i sin tur att ett organ, till 
skillnad från en syssloman, bör ha en egen rätt att vidta åtgärder för asso-
ciationen, dvs en egen rätt att uppfylla sina förpliktelser inom sitt man-
dats- eller verksamhetsområde. Slutresultatet blir att ett organuppdrag 
framträder som en egendomlig kombination av sammanvävda rättigheter 

938 Dvs vakta och förverkliga associationens föremål och ändamål.
939 Teoretiskt sett kan man tänka sig att en fysiker upplåter rätt (med åtföljande plikt) för 
någon att sköta alla hans ärenden till förverkligande av vissa ändamål, t ex bättre ekonomi. 
Uppdraget kan också vara begränsat till att gälla ett visst slags angelägenheter eller ”livs-
sfärer” (verksamhetsområden). Såvitt jag kan bedöma torde dock ställföreträdarskap för 
fysiska personer förutsätta, förutom stöd i lag (jfr förvaltare enligt FB, vårdnadshavare och 
förmyndare), att mandatet korresponderar mot en lika omfattande rättshandlingsförmåge-
förlust för huvudmannen. Självbestämmanderätt och rättshandlingsförmåga är något som 
rättsordningen ger medborgarna och som, i konsekvens därmed, endast rättsordningen kan 
förfoga över. Det bör alltså inte kunna vara möjligt att – genom avtal – skapa, efterge, över-
låta eller upplåta exklusiv självbestämmanderätt och rättshandlingsförmåga. Av det sagda 
följer att stiftande av privat, exklusivt ställföreträdarskap i praktiken endast bör kunna 
förekomma på associationsrättens område, då ”huvudmannen” inte är en fysisk person 
utan ett system av rättsförhållanden – en association eller associationsliknande gemenskap. 
Enskilda personer, som vill överlåta sin autonomi och rättsliga öden åt annan, får hålla till 
godo med sysslomannainstitutet och underböja sig de regler som då gäller. Därvidlag bör 
uppmärksammas att en huvudman inte torde kunna avstå från sina rättssäkerhetsgarantier 
(instruktionsrätt, återkallelserätt osv) rent generellt, inte heller åläggas de plikter som – vid 
ställföreträdarskap – växelspelar med en ställföreträdares speciella rättigheter. 
940 Det är associationen som är huvudman från organsynpunkt, inte det överordnade 
organet. – Av det skälet är en firmatecknare inte ett organ; en firmatecknare har bara 
representationskompetens, inte beslutskompetens. 
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och plikter som inte kan söndras från förhandenvaron av en associationslik-
nande gemenskap.941

En skillnad mellan organ- och sysslomannaställning är sålunda att ett 
organ bör ha rätt att ifrågasätta beslut av annat (till och med överordnat) 
organ som kränker associationsföremålet eller associationsändamålen.942 Den 
sysslomannarättsliga grundsatsen torde vara att en syssloman saknar rätt 
att ifrågasätta huvudmannens beslut.943

I den svenska konkursrätten har denna aspekt mindre betydelse eftersom 
förvaltarautonomi råder. Teoretiskt sett skulle man dock kunna tänka sig 
en ”klanderrätt” för konkursförvaltaren om vidaredriftsfrågan låg på kon-
kursdomstolens bord. I våra grannländer, där borgenärssammanträde finns, 
saknar förvaltaren plikt att lyda kompetensvidrigt beslut av överordnat 
organ.944 Det talar för associationstanken.

Ett organ har ett självständigt ansvar för associationsverksamheten och asso-
ciationsändamålen. Detta gäller inte bara i ifrågasättandehänseende.

Att underlydande organ har ”klanderplikt” i fråga om associationsbeslut som 
kränker medlemsskyddande handlingsregler (likhetsprincipen, otillbörlig-
hetsgrundsatsen) är kanske inte helt uppenbart.945 Gäller beslutet en asso-
ciationsfråga och är organställning för handen, bör det dock, såvitt jag kan 
se, i princip vara av underordnad betydelse vilket slags handlingsnorm som 
har överträtts, i alla fall om beslutet omfattas av det underordnade organets 
verksamhetsområde (t ex, i fråga om styrelsen, förvaltningen).946 Att enskil-

941 Finns det ingen associationsliknande gemenskap, finns det ingen ”huvudman” för 
konstruktionen organställning, varför förvaltaren framträder som ett slags syssloman för 
den skyddade intressenten. Se 6.2.5 ovan. Ställföreträdarskap i form av organställning 
torde inte kunna skapas utanför associationsrätten (se not 939 ovan), samtidigt som ingen 
associationsliknande gemenskap kan fungera utan organ. Se 6.2.2 ovan. – Någon kan 
vilja invända att personalassociationer kan fungera utan organ eftersom förvaltnings- och 
företrädarrätten tillkommer medlemmarna. I sådana fall är det dock medlemmarna som 
– vid utövandet av ställföreträdarskapet – är organ. Jfr not 948 nedan. 
942 Jfr 8: 41 2 st ABL; 6:13 2 st LEF; Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) 
s 117. 
943 I den äldre finska aktiebolagslagen saknade styrelsen och andra bolagsorgan rätt att 
klandra bolagsstämmans beslut. Se Olsson, Aktieförvärvares rätt s 85; Taxell, Aktieäga-
rens rättsskydd s 144 f. Ett sådant synsätt är inte särskilt ”associationsrättsligt”. 
944 Se t ex 14:10 FiKL (förbud att verkställa lagstridigt beslut). Beträffande äldre rätt, se 
7.3 not 989 nedan.
945 Så t ex menar Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut s 79 f, 83, 106 
att styrelsen endast har en rätt att klandra sådana beslut. 
946 Underlydande organ torde inte ha någon allmän (till uppdraget knuten) plikt att 
övervaka överordnade organ. I vissa associationer, som inte bygger på medlemmarnas 
personliga medverkan, kan det emellertid vara motiverat att förstärka medlemsskyddet 
med en sidouppgift, som skyddar medlemmarna mot förlust. Är sidouppgiften inskränkt 
till medlemsskydd uppkommer ingen maktförskjutning i associationen (frånsett risken 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   256 09-10-19   15.22.24



257

da medlemmar (i associationsrättslig anda) kan klandra beslut varigenom 
annan medlem kränkts torde vara allmänt vedertaget.947 I princip skall även 
den gynnade medlemmen ha sådan rätt.

Än mer säreget är att ett organ, till skillnad från en syssloman, på eget 
initiativ både kan och måste genomdriva sitt eget mandats- och kompetens-
överskridande (under åberopande av associationens intressen).948 I ett syss-
lomannaförhållande torde det ankomma på huvudmannen att bestämma 
över sysslomannens befogenhetsöverskridande och vilka påföljder det 
skall ges.949

Konkursförvaltaren torde ha självständig kompetens att åberopa sitt eget 
kompetensöverskridande gentemot tredje man,950 vilket talar för associa-
tionstanken. Särskilt intressant i detta hänseende är att konkursförvaltaren 
torde ha haft samma ställning i äldre rätt, då ett borgenärssammanträde 
fanns, och har samma rätt i våra grannländer, där borgenärsinflytandet är 
bevarat. Medlemmarnas skyddsmöjligheter ligger primärt på andra plan, 
även i den allmänna associationsrätten.951 Till att börja med torde det ut -
göra en allmän associationsrättslig princip att medlemmarna saknar möjlig-
het att klandra förvaltningsorgans beslut (i huvudsak beslut av styrelsen och 

för obehörig påtryckning). Preventionen förbättras och gynnas av att klander kan föras 
på associationens bekostnad (skyddet för associationens verksamhet och ändamål blir 
alltså inte avhängigt av att förfördelade medlemmar vågar, orkar och har råd att klandra). 
I associationer vari förvaltningen sköts av medlemmarna kan andra synpunkter göra sig 
gällande. 
947 Se t ex Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut s 105 f, 110. 
948 Styrelsens rätt att göra gällande sitt eget kompetensöverskridande (gentemot tredje 
man) torde regelmässigt betraktas som så självklar att den tas för given. Se t ex Åhman, 
Behörighet och befogenhet inom aktiebolagsrätten s 927. Taxell, Aktiebolagsstyrelsens 
kompetens s 384 uttalar att i regel endast kontrahenterna har befogenhet att angripa 
rättshandlingen. Sålunda kan ”bolaget – ett styrelsen överordnat organ – [angripa rätts-
handlingen].” Uttalandet utesluter inte men implicerar att det kontraherande organet 
inte kan angripa sin egen rättshandling i och för bolaget. Det är svårförenligt med organ-
ställningen (organet framstår mer som en syssloman till det överordnade, tillsättande 
organet), men överensstämmer väl med antagandena i not 943 ovan. 
949 Anser sysslomannen att han har överskridit sin befogenhet måste han åtminstone 
bereda huvudmannen tillfälle till ratihabering, förmodligen också inhämta ett särskilt 
bemyndigande, för att ha rätt att åberopa sitt eget befogenhetsöverskridande gentemot 
tredje man. 
950 Det utesluter inte att även överordnade organ (om sådana finns) kan ha rätt att påtala 
kompetensöverskridande. 
951 I dansk rätt har medlemmarna ett tilläggskydd i skiftesdomstolens övervakning (se 
7.5 nedan). Skyddet är dock inte intakt då skiftesdomstolen numera (jfr Bet 606/1971 
s 213; Bet 1273/1994 s 55; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 119 (10 
uppl s 664)) – om man bortser från fall där förvaltaren har avgått eller entledigats – sak-
nar kompetens att bemyndiga sig själv att företräda konkursboet utåt. Se 7.5 nedan not 
995, 1058.
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den verkställande direktören).952 Vidare medför medlemmarnas avsaknad 
av företrädarrätt för associationen att de inte heller har något praktiskt verk-
tyg för att påtala ett kompetensöverskridande direkt och utåt. Att associa-
tionen är i likvidation torde inte göra någon skillnad i sak.953 Grundskyddet 
består i skadeståndsreglerna och möjligheten att använda organansvarshot 
som påtryckningsmedel.954

I konsekvens med det sagda bör ett organ eller en organledamot i prin-
cip ha rätt och plikt att ifrågasätta ett beslut vari han själv har deltagit.955 
Gäller annat är det för att det finns sakliga skäl för en (i rättssystematiskt 
hänseende) särskild undantagsregel. Likaså bör utgångspunkten vara att 
även en medlem som har röstat för ansvarsfrihet bör ha rätt att, om giltigt 
associationsbeslut om ansvarsfrihet inte har kommit till stånd, föra organ-
ansvarstalan för associationen (enligt de regler som gäller därom).

Frågan har ingen större betydelse i den svenska konkursrätten, där förvaltar-
autonomi råder. Annat gäller i och för sig i våra nordiska grannländer, där 
borgenärssammanträde finns,956 men konkursboets likvidation medför att 
frågan minskar i betydelse. Till skillnad från en likvidators ansvar behöver 
inte en konkursförvaltares organansvar stämmobehandlas.

Ytterligare en skillnad mellan organ- och sysslomannauppdrag är att ett 
organ bör sakna möjlighet att friskriva sig från ansvar genom att hänskjuta 
ett ärende till det tillsättande organets avgörande.957

Vid utformningen av KL 1921 ville lagstiftaren markera att konkursförval-
taren bär ett självständigt ansvar för konkursändamålens förverkligande (dvs 
i praktiken intar organställning i konkursboet). Reglerna skulle utformas så 

952 Se härom t ex Lindskog, JF-ABL 12: 5-7.2.2 (2 uppl s 138); Taxell, Aktiebolagsstyrel-
sens kompetens att rättshandla s 215. Organisatoriska aspekter torde ha större betydelse 
än beslutsinnehållet. Konstitutionella beslut som fattas av styrelsen (enligt särskild lag-
regel eller på grund av stämmas delegering) är inte klanderbara (till skillnad från beslut 
som fattas av stämman). 
953 Jfr Taxell, Aktiebolagsstyrelsens kompetens att rättshandla s 215, 384. 
954 Även andra indirekta påtryckningsmedel kan tänkas, t ex hot om tvångslikvidation på 
grund av majoritetsmissbruk (om stämmomajoriteten vägrar att vidta adekvata åtgärder 
i anledning av det inträffade). Jfr Lindskog, JF-ABL 12: 5-7.2 (2 uppl s 138). Är asso-
ciationen i likvidation får medlemmarna verka för ett likvidatorbyte. Denna möjlighet 
talar för att det inte ens i likvidationsfallet bör finnas möjlighet för medlemmarna eller 
stämman att få till stånd ett vitesföreläggande mot likvidatorn att påtala sitt eget kompe-
tensöverskridande. 
955 Jfr Nial, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut s 110. Vad som gäller 
på aktiebolagsrättens område är inte helt säkert. Till frågan, se Stattin, Företagsstyrning 
(2 uppl) s 138 med hänvisningar. 
956 Se härom 7.3 nedan.
957 Vem som tillsätter torde rentav vara irrelevant eftersom det är associationen som är 
”huvudman”, inte det överordnade organet.
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att konkursförvaltaren berövades möjligheten att skjuta över sitt besluts-
fattande och ansvar på andra,958 dvs, i realiteten, skjutas i riktning mot 
organställning. Under KL 1862 hade det allt för ofta hänt att konkursför-
valtaren hänsköt frågor till borgenärssammanträdets avgörande och sålunda 
skyddade sig bakom ett borgenärsbeslut vars innehåll han i praktiken själv 
bestämde.

Slutligen bör nämnas att ett organ, i motsats till en syssloman, inte är 
beroende av ett särskilt bemyndigande från huvudmannen eller annat 
organ för att ha mandat att fatta och – om representation ingår i uppdra-
get – verkställa beslut för associationen.959 Organet har rätt till självbe-
myndigande. Denna skillnad upphävs inte av att kompetensinskränkning 
kan föreligga i enskilda fall, t ex när annat organ har lagt veto mot eller 
avgivit instruktion för visst beslut eller när det föreligger en kompetens-
inskränkande plikt att samråda med eller inhämta samtycke från annan 
för beslutet.

Konkursförvaltaren är skyldig att samråda med tillsynsmyndigheten och 
särskilt berörda konkursborgenärer i ”viktigare frågor”.960 Även konkurs-
gäldenären har rätt till samråd i sådana fall, förutsatt att det lämpligen 
kan ske (se 7:10 KL). Inte i något av fallen påverkar samrådsplikten kon-
kursförvaltarens mandat och kompetens att efter fritt skön ensidigt fatta 
och verkställa beslut (med bundenhet för konkursboet).961 Sanktionen är 
i stället skadeståndsansvar,962 entledigande963 eller (åtminstone när det är 
tillsynsmyndighetens samrådsintressen som har trätts för när) avdrag på för-
valtararvode.964

958 Jfr Förslag 1911 s 253, 275; Lawski, Konkurs- och ackordslagarna s 131. 
959 Organuppdraget är ett tillräckligt bemyndigande, förutsatt att beslutet avser en ange-
lägenhet som hör till organets eget ansvarsområde. 
960 Samrådsplikten lagfästes först i och med KL. Se Prop 1986/87: 90 s 264.
961 Se Prop 1986/87: 90 s 109, 264; jfr HD i NJA 2001 s 99; NJA 2003 s 99. I äldre rätt 
hade konkursförvaltaren i vissa fall en kompetensinskränkande plikt att inhämta sam-
tycke från rättens ombudsman. Se t ex 78 § KL i 5.2.3 ovan not 611. 
962 Jfr NJA 2001 s 99; NJA 2005 s 443. Huruvida påföljden ”arvodesavdrag” kan utkrä-
vas även vid kränkning av konkursborgenärernas eller konkursgäldenärens samrådsintres-
se är osäkert. Till frågan och beträffande avdragets karaktär av förklädd disciplinpåföljd, 
se not 964 nedan. 
963 Jfr Prop 1978/79:105 s 163 ff, 273.
964 Tillsynsmyndigheten har ingen möjlighet att kräva skadestånd som företrädare eller 
kommissionär för konkursboet. – Jfr NJA 2003 s 99. Skälet för avdragsregeln var att 
samrådsplikten tjänar det viktiga ändamålet att förbättra underlaget för konkursförval-
tarens beslut och att en avdragssanktionering kan förmodas främja pliktens iakttagande. 
Därför, menade HD, bör ”ett icke oväsentligt åsidosättande av skyldigheten att höra 
tillsynsmyndigheten – – – medföra en viss nedsättning av arvodet” oavsett om konkurs-
förvaltaren har fattat något felaktigt beslut. Av det sagda följer att påföljdsgrunden var i 
huvudsak handlingsdirigerande eller preventivt syftande, vilket i sin tur reflekterade sig i 
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I äldre dansk rätt hade förvaltaren en kompetensinskränkande plikt965 
att inhämta kreditorutvalgets och skiftesdomstolens samtycke i ”särskilt 
viktiga frågor”.966 I ”vigtigere Tilfælde” förelåg blott en plikt att samråda 
med kreditorutvalget.967 Numera är förvaltaren aldrig beroende av utvalgets 
samtycke.968 Inte heller i norsk rätt torde samrådsplikterna påverka förvalta-
rens kompetens.969 Däremot kan den underförstådda distinktionen mellan 
löpande och annan förvaltning970 medföra att förvaltaren blir beroende av 
bostyrets samtycke (i viktigare frågor).971 I finsk rätt är förvaltarens uppdrag 
uttryckligen inskränkt till löpande förvaltningsfrågor.972 I andra frågor till-

att påföljdens omfattning inte anknöts till den skada som försummelsen förorsakat (hur 
skälighetsbedömningen skall gå till kan ifrågasättas, rättsfallet ger ingen ledning, jfr Lind-
skog, LSF II: 0-3.1.3 (1 uppl s 409 not 93)). Rättsfallet är problematiskt av flera skäl. Ett 
är att avdragsgrunden är strikt medan 17:1 KL kräver culpa. Ett annat är att avdraget ver-
kar vara en disciplinpåföljd (ett slags preventivt syftande bot) till grund och effekt, varför 
påföljden kan tyckas böra fordra uttryckligt stöd i lag i enlighet med legalitetsprincipen. 
Jfr Lindskog, a st. HD har dock tummat på legalitetsprincipen även i andra samman-
hang, t ex i NJA 2008 s 376 (åtelmålet) och upphandlingsmålet NJA 2007 s 349, som 
dock inte är helt rent eftersom det inte är så givet att legalitetsprincipen även gäller till 
förmån för det allmänna. Ett tredje är att påföljden avdrag (om den skall uppfattas som 
ett avdrag och inte som en bot) passar mindre väl i uppdragsförhållanden. Jfr Lindskog, 
a st. I hovrättspraxis har 14: 4 2 st KL använts som en avdragsregel även avseende brott 
mot tidspåbudet. Se RH 1999:114; Svea HovR Beslut 2008-04-01 Mål nr Ö 9133-07. 
Boten ter sig särskilt tvivelaktig (i relation till skadeståndsreglerna) när associationens, 
konkursborgenärernas eller konkursgäldenärens intressen har trätts för när. I sådana fall 
hänger inte preventionen på en särskild undantagsregel eftersom t ex skadeståndstalan 
kan föras för konkursboets räkning. 
965 Se härom och beträffande godtrosskyddet för tredje man Bet 606/1971 s 38; Deunt-
zer, Den Danske Skifteret s 446 f; Gomard, Skifteret s 280. 
966 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 443 f. Exempel på särskilt viktiga frågor var 
större eftergifter och abandoneringar.
967 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 444 f; Gomard, Skifteret s 279 f. Det rörde sig 
om mindre eftergifter, val av realisationsform, beslut att anlägga rättssak och andra ”vig-
tigere Tilfælde”. 
968 Se Bet 606/1971 s 207 hsp; Bet 1273/1994 s 57 samt 7.3 nedan vid not 999. 
969 Se 27 § NKL 1863; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 141. Kreditorutval-
gets samrådsrätt enligt 85 § 2 st NKL torde inte kunna åberopas mot tredje man (jfr 85 § 
3 st NKL där det endast talas om bostyret, inte om kreditorutvalget). Annat kan gälla 
om medlem i kreditorutvalget utnyttjar sin rätt att kräva att frågan tas upp i bostyret för 
beslut och bostyret avger en instruktion. Jfr 85 § 3 st NKL.
970 Jfr 7.1 ovan vid not 903.
971 Så Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 235.
972 Se 14: 8 2 st FiKL; RP 26/2003 s 142, 143. Kompetensen kan inskränkas genom 
instruktioner (i vid bemärkelse) från borgenärssammanträdet, i vilket fall konkursboet 
kan hävda obundenhet om tredje man var i ond tro. Se 14: 6 2 st FiKL.
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kommer beslutanderätten borgenärerna. Förvaltarens kompetens hänger då 
på att beslutanderätten har överförts973 eller på att åtgärden ej kan skjutas 
upp utan olägenhet för konkursboet.974

Konkursförvaltarens ställning i konkursen är, såvitt jag kan bedöma, så 
knuten till konkursboet såsom associationsliknande gemenskap att det 
föreligger övervägande skäl för att – i enlighet med associationstanken – 
avböja konstruktionen ”borgenärernas syssloman” och ge konkursförval-
taren organställning i konkursboet.975 Konkursförvaltaren är konkursboets 
tvångslikvidator.

7.3 Borgenärssammanträdet och borgenärerna
Enligt associationstanken är borgenärerna medlemmar i konkursboet 
såsom associationsliknande gemenskap. Följaktligen faller det sig natur-
ligt att det finns en medlemsstämma med organställning i konkursboet. 
Medlemsstämman bör rentav vara det högsta organet i konkursboet (med 
de begränsningar som föranleds av konkursboets likvidation).976 Det 
viktiga är, som nämnts, att organställning finns på grundnivå och kan 
utnyttjas av lagstiftaren vid behov.977

De konkurrerande grundsynerna förenas av att borgenärerna intar (en mer 
eller mindre avlägsen) tredjemansställning i konkursen. Konkursboets  
avsaknad av associationskaraktär medför att det är lika främmande att tala 
om organ i konkursen978 som det är att ge borgenärskollektivet en rätt att 
själva ombesörja konkursboets förvaltning.979 I alla fall torde tredjemans-

973 Se 14: 9 FiKL; RP 26/2003 s 144.
974 I det senare fallet skall förvaltaren i mån av möjlighet höra borgenärsdelegationen (om 
sådan finns) eller de största borgenärerna. Se 14: 8 3 st FiKL; RP 26/2003 s 144. 
975 Jfr 3.4.3.5 ovan vid not 536; 6.2.5 ovan. Slutsatsen har gott stöd i European Princip-
les (se McBryde m fl, European Principles § 2.2 s 31) där principen (”The administrator 
must be independent and must act impartially”) kommenteras så att förvaltaren ”holds 
an office” med tillägget: ”[e]ven if appointed by the creditors, the administrator is not 
their representative”. Termen ”office” talar dock mer för att uppdraget uppfattas som ett 
slags ämbete.
976 Jfr 7.1 ovan vid not 908. Här bortses från konkursdomstolens eventuella uppgifter 
som stiftare (givet att stiftarfrågorna inte utgör medlemsfrågor). Se 7.5 nedan. 
977 Se 7.1 ovan. 
978 Här bortses från att skiftestanken kan räkna med att konkursmassan har juridisk 
personlighet på annan än associationsrättslig grund. 
979 I RP 26/2003 s 23 f anförs att förvaltningsordningen grundar sig på tanken att kon-
kursen är en privaträttslig exekution för borgenärernas räkning, varför förvaltningsansva-
ret bör ligga hos borgenärerna och inte myndigheterna. Är det så naturligt? All exekution 
sker i något avseende för borgenärens räkning. Är konkursen en exekution är det, i alla fall 
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ställningen medföra att det alltid finns något annat konkurssubjekt som 
– på grundnivå – har högre ställning än borgenärskollektivet.980 Det kan 
vara konkursförvaltaren, en förvaltningsförening eller konkursdomstolen. 
Konkursen förutsätts ju vara något slags förfarande mot konkursgäldenären 
(med konkursborgenärerna som materiella intressenter).981

Finns en medlemsstämma klargör associationstanken att beslut som 
utgångspunkt bör kunna fattas enligt majoritetsprincipen. Det bör alltså 
inte fordras samfällt medlemsbeslut (som när borgenärerna förutsätts vara 
t ex sampanthavare till konkursmassan (jfr exekutionstanken)).982 En 
annan konsekvens är att det uppkommer en associationsrättslig hierarki 
mellan medlemsstämman och andra (underlydande) organ, vilken inrymmer 
moment som lydnadsplikt (instruktionsrätt, vetorätt osv) och ömsesidig 
kontroll (överprövning, klanderrätt osv), allt med vederbörlig hänsyn till 
de förändringar som föranleds av konkursboets likvidation.983

I den äldre svenska konkursrätten intog medlemsstämman (dvs borge-
närssammanträdet) organställning i konkursboet (låt vara att det inte upp-
fattades som ett organ).984 Relativt tidigt inriktades dock arbetet på att 
– av effektivitetshänsyn – stärka konkursförvaltarens position (på borge-
närssammanträdets bekostnad).985 Borgenärssammanträdets makt kan 
sägas ha urvattnats med tiden för att, år 1979, helt avskaffas.986 Numera 
gäller alltså ”förvaltarautonomi”, vilket betyder att konkursförvaltaren 
är konkursboets beslutande organ i såväl verksamhetsfrågor som, i den 
mån ansvaret inte tillkommer konkursdomstolen, de konkursbokonsti-
tutionella frågorna.987 Härigenom uppvisar den svenska förvaltningsord-

från svensk horisont, naturligare att förvaltningen handhas av det allmänna. I utländsk 
rätt förekommer privat utmätning. Se 15.2.3 not 2353.
980 Jfr 10.2 nedan not 1387; 10.3 nedan vid not 1401. 
981 Se 4 ovan.
982 Jfr 2 § SamägL. 
983 Se 7.2.2 ovan.
984 Under KL 1862 hade (det omnipotenta) borgenärssammanträdet instruktionsmakt 
över sysslomännen (44 §), dvs den slutliga förvaltaren (43 §), däremot inte över den 
intermistiska gode mannen (39 §). Se Förslag 1859 s 77; Westring, Konkurslagen s 87. 
Beslutanderätten tillskrevs borgenärerna. Borgenärssammanträdet betraktades alltså mer 
som en sammanträdesform än som ett formaliserat organ, som innehade själva makten i 
konkursbofrågorna. Infallsvinkeln kan jämföras med den norska där det har betonats att 
det inte är skiftesamlingen (såsom organ) som åsyftas när borgenärerna sammanträder 
för att utöva inflytande i medlemsfrågorna. Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 127 f.
985 Därigenom uppkom ytterligare en spricka i den förut så sammanhållna svenskfinska 
traditionen. Jfr Förslag 1911 s 559 f; RP 26/2003 s 16.
986 Se Prop 1978/79:105 s 164; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.3 (10 uppl) s 63.
987 Som en konsekvens av förändringen utgick lagens kapitel om konkursboorganet 
”borge närssammanträdet”. Jfr Prop 1978/79:105 s 169. – Konkursförvaltarens samråds-
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ningen olikheter med såväl den dansknorska som den finska, vilka har 
en medlemsstämma (skiftesamling, borgenärssammanträde) med reella 
förvaltningsbefogenheter i konkursen.

I den äldre dansknorska rätten upphöjdes skiftesamlingen till konkursboets 
högsta organ (frånsett skiftesdomstolen).988 Den hade reell makt även i mer 
renodlade förvaltningsfrågor (i tron att ett ökat borgenärsinflytande skulle 
ge en mer handlingskraftig och tidseffektiv förvaltning). Förvaltningsmak-
ten innefattade inte bara instruktionsmakt över underlydande organ.989 
Vissa konkursbofrågor kunde eller rentav skulle föreläggas skiftesamlingen 
för beslut.990

I dansk rätt fick det ökade borgenärsinflytandet inte avsedd verkan.991 En 
mer effektiv konkursförvaltning stod därför högt på listan när den nya kon-
kurslagen skulle utarbetas (1977).992 Medlet var att stärka konkursförvalta-

plikt gentemot (de särskilt berörda) borgenärerna i viktigare frågor är inget undantag 
eftersom sanktionen inte är obundenhet på grund av kompetensöverskridande. Se 7.2.2 
ovan vid not 961. Inte heller den kvarstående bestämmanderätten/inflytanderätten i 
 ackords- och bevakningsfrågor är ett undantag. Frågorna utgör inte förvaltningsfrågor, 
inte ens konkursbofrågor. Se t ex SOU 1977: 29 s 228; Ekdahl, Om fordran i konkurs 
s 35.
988 Jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 432 ff; Gomard, Skifteret s 273; Hagerup, Kon-
kurs og akkordforhandling s 131; Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 217. 
989 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 432 ff; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 131. Skiftesamlingens instruktioner var oförbindande (icke-kompetensinskränkande) 
endast om skiftesamlingen överskridit sin kompetens (och beslutet också undanröj-
des av skiftesdomstolen). Kompetensöverskridande (och/eller rentav mandatöverskri-
dande) förelåg om skiftesamlingens beslut (i) kränkte borgenärs rättighet i konkursen 
(t ex borge närs förmånsrätt, anmärkningsrätt eller rätt att få sin anmärkning prövad av 
skiftesdomstolen); (ii) stod i strid mot konkursens rättsliga ändamål (t ex vinstpåbudet 
eller gåvoförbudet); (iii) avsåg fråga som låg utanför den egentliga administrationen av 
konkursboet (endast konkursbofrågor omfattades av skiftesamlingens mandat; medlems-
frågorna låg utanför) eller (iv) fattats före bevakningstidens utgång och var till skada 
för borgenär som ännu inte hunnit bevaka sin fordring i konkursen. Se Deuntzer, a st; 
Gomard, Skifteret s 274 f; Hagerup, a a s 127. Endast i de två förstnämnda fallen torde 
klander ha krävts. Se Deuntzer, a st.
990 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 435 f; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling 
s 126 f.
991 Se Bet 606/1971 s 203; Gomard, Skifteret s 272; Lindencrone Petersen/Werlauff, 
Dansk retspleje (2 uppl) s 486; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) 
s 621, 631 f, 661. De äldre reglerna om skiftesamlingens beslutförhet anknöt till borge-
närernas antal och inte till fordringarnas storlek, varför skiftesamlingen var urståndsatt att 
fatta beslut när småfordringsborgenärerna inte kom till mötena. Följden blev att beslutet 
hade att tas av skiftesdomstolen (se Lindencrone Petersen/Ørgaard, a a s 631, 661), vilket 
ansågs vara olämpligt. Se Bet 606/1971 s 212. – I norsk rätt blev borgenärsautonomin i 
praktiken en ”ombudsautonomi”. Se Brækhus, Konkursrett s 16.
992 Se Bet 606/1971 s 41 vsp (”at skaffe boerne et mere effektivt og handlekraftigt 
styre med fri adgang til at vælge de realisationsformer, der kan give det størst mulige 
udbytte”). 
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rens beslutsmakt i konkursen (med de aktiebolagsrättsliga likvidationsregler-
na som förebild).993 Skiftesamlingen är fortfarande konkursboets högsta 
förvaltningsorgan,994 men dess betydelse har tonats ned.995 Dessutom har 
lagstiftaren sökt uppmuntra förvaltaren att ta självständiga beslut genom att 
försvåra för borgenärerna att kalla till skiftesamling.996

Samtidigt betonades förvaltarens självständighet gentemot kreditorutval-
get. Syftet med kreditorutvalgets införande (att ge sakkunnigt bistånd till 
förvaltaren) hade visat sig vara svårrealiserat.997 Dessutom lade samtyckes-
kraven hämsko på förvaltningens effektivitet. Kreditorutvalget avskaffades 
inte, utan omvandlades till ett renodlat kontrollorgan.998 Förvaltaren är 
numera aldrig beroende av kreditorutvalgets samtycke för att kunna fatta 
beslut.999 Han har endast plikt att hålla kreditorutvalget underrättat om 
viktigare dispositioner – helst innan de företas.1000

993 Se Bet 696/1971 s 41, 203; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) 
s 621, 631 f, jfr Gomard, Skifteret s 272 f. Se även Bet 1273/1994 s 11. – Förvaltarens 
verksamhetsområde blev i huvudsak oförändrat. Förstärkningen uppnåddes i allt väsent-
ligt genom en försvagning av de andra organens position. Jfr Bet 606/1971 s 204 hsp; 
Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 110 (10 uppl) s 631.
994 Att skiftesamlingens beslut binder förvaltaren, se Bet 606/1971 s 204 hsp; Linden-
crone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 110 (10 uppl s 642).
995 Röst- och quorumkraven för skiftesamlingen har förändrats. Se 119 § DKL; Bet 
606/1971 s 212 f; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 119 (10 uppl s 664). 
Så t ex är det numera fordringarnas storlek (inte antal) som har betydelse. Vidare är det 
konkursförvaltaren, inte skiftesdomstolen, som skall fatta beslut för konkursboet om 
beslutförhet (i skiftesamlingen) ej uppnås. Se 119 § 3 st DKL. Beträffande äldre rätt, 
se not 991 ovan och, framför allt, 7.5 nedan not 1039. Skiftesdomstolen kan nu överta 
förvaltningen endast om förvaltaren har avgått eller entledigats (jfr Bet 606/1971 s 213; 
Lindencrone Petersen/Ørgaard, a st). Att någon förvaltare inte har utsetts räcker alltså 
inte efter lagändringarna 1996 (se 7.5 nedan 1058). En annan förändring gäller reglerna 
om i vilka fall förvaltningsfrågor måste föreläggas skiftesamlingen för beslut. Se Linden-
crone Petersen/Ørgaard, a a s 661.
996 Jfr Bet 606/1971 s 204 hsp, 212; Bet 1273/1994 s 55; Lindencrone Petersen/Ørgaard, 
Konkursloven § 118 (10 uppl s 662). Inkallelse skall ske endast om skiftesdomstolen fin-
ner det påkallat eller förvaltaren eller en medlem av kreditorutvalget begär det. Se 118 § 
DKL; Bet 606/1971 s 212; Lindencrone Petersen/Ørgaard, a st. Skiftesamlingen kan 
alltså inte längre inkalla sig själv.
997 De borgenärer som var lämpade för uppgiften ville sällan ställa upp. Se Bet 606/1971 
s 206 hsp.
998 Att kreditorutvalget saknar karaktär av förvaltningsorgan, se 7.1 ovan. 
999 Bet 606/1971 s 207 hsp. Utvalget har inte heller någon vetorätt eller instruktions-
makt över förvaltaren. Se Bet 606/1971 s 204, 206 ff; Bet 1273/1994 s 57; Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 110 (10 uppl s 641), § 115 (s 657 f ).
1000 Se 110 § 3 st DKL; Bet 606/1971 s 207 hsp. Efter 1996 skall underrättelse ske 
före dispositionen om denna är ”særligt væsentlig”. Se 110 § 3 st DKL; Bet 1273/1994 
s 57; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 110 (10 uppl s 641). I förarbe-
tena understryks att skärpningen inte inskränker förvaltarens beslutskompetens. Jfr 7.2.2 
ovan not 968. Däremot kan en underrättelse medföra att kreditorutvalgets medlemmar 
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Även i norsk rätt är (om vi bortser från skiftesdomstolen)1001 skiftesam-
lingen konkursboets högsta beslutande organ; ”[d]e vedtak som skiftesam-
lingen gjør, er bindende for bostyreren og bostyret”.1002 Någon uttalad 
strävan att koncentrera beslutsmakten hos förvaltaren verkar inte ha före-
legat. Dels har den norska skiftesamlingen bättre praktiska möjligheter än 
den danska att utnyttja sin omnipotens i konkursbofrågorna (för vilken 
inkallelsemöjligheterna har avsiktligt begränsats).1003 Dels föreligger skill-
nader även i fråga om förvaltarens plikt att samråda med kreditorutvalget 
inför viktigare beslut.1004 Dels har medlemmarna i kreditorutvalget rätt att 
kräva att (preciserade) förvaltningsfrågor föreläggs bostyret, vars beslut bin-
der förvaltaren.1005 Särskilt instruktionsrätten gör det befogat att betrakta 
bostyret (dvs förvaltaren och kreditorutvalgets medlemmar) som ett särskilt 
förvaltningsorgan i konkursboet.1006

Den finska lagstiftaren valde att cementera processtankens inflytande när 
FiKL 1868 skulle införas.1007 Det uteslöt inte att – på regelplanet – den 
efterföljande ”exekutionen” utformades med de franskromerska reglerna 
som ideal.1008 Även om reglerna utsattes för samma influenser som den 
dansknorska rätten blev konsekvenserna inte riktigt de samma. Det finska 
borgenärsinflytandet blev ännu starkare än det var i den dansknorska tradi-
tionen. Skälen var att processtanken behölls som övergripande modell,1009 

uppmärksammas på möjligheten att påkalla skiftesamlingens inkallande (se 118 § DKL). 
Skiftesamlingen kan styra upp förvaltarens beslut (se not 994 ovan) och därigenom indi-
rekt verka för att konkursförvaltaren, om han fattar eller verkställer sitt beslut, gör sig 
skyldig till ett kompetensöverskridande. 
1001 Se 7.5 nedan. 
1002 Se 98 § NKL. Skiftesamlingen har instruktionsmakt över underlydande organ i alla 
konkursbofrågor. Se Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 217. Om bostyreren eller 
bostyret handlar i strid mot skiftesamlingens instruktion (eller på annat sätt överskrider 
sin kompetens) är konkursboet obundet av dispositionen (förutsatt att tredje man inte var 
i god tro). Se 85 § st 3 NKL. Huruvida skiftesamlingen har exklusiv beslutskompetens i 
några konkursbofrågor är osäkert. Jfr NOU 1972: 20 s 164; Huser, Gjeldsforhandling og 
konkurs II s 218. 
1003 Skiftesamling skall hållas inte bara när – såsom i dansk rätt (se not 996 ovan) – 
inkallande är obligatoriskt, skiftesdomstolen finner det påkallat eller förvaltaren eller en 
medlem av kreditorutvalget så kräver. Även en borgenär (eller samling av borgenärer) 
som representerar minst 1/5 av de röstberättigade fordringarna kan begära inkallande. Se 
92 § 1 st NKL.
1004 Se 7.2 ovan vid not 969. Jfr vid not 999 ovan beträffande dansk rätt. 
1005 Se 88 § 2 st och 85 § 3 st NKL; Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 229 f.
1006 Jfr 7.1 ovan. Det är utvalgets medlemmar, inte utvalget som sådant, som ingår i 
bostyret. Bostyret fattar beslut ”ved stemmeflerhet” (med utslagsröst för förvaltaren). Se 
89 § 2 st NKL. 
1007 Se 2.6.2 ovan vid not 345.
1008 Under processtanken är ”konkursen” fordringsfastställelsen. Konkursmassans likvi-
dation och fördelning utgör ”efterföljande” moment, som alltså inte hör till konkursen i 
snäv bemärkelse. Jfr 2.3.2 ovan; 3.1.2 ovan vid not 410. 
1009 Se 2.6.2 vid not 345.
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att det var på regelplanet som förändringarna inträdde1010 samt att det 
ansågs vara främmande att tillerkänna konkursdomstolen förvaltningsposi-
tion i konkursboet.1011 Borgenärssammanträdet blev därför undantags-
löst konkursboets högsta förvaltningsorgan (med instruktionsrätt etc över 
underlydande organ).1012

Med den nya FiKL kan det förebådas ett paradigmskifte.1013 Enligt för-
arbetena skall det borgenärsstyrda förvaltningssystemet bestå (konkursen 
förutsätts utgöra en privaträttslig exekution).1014 Borgenärssammanträdet 
skall alltså även framdeles vara konkursboets högsta förvaltningsorgan.1015 
Bättre effektivitet skall uppnås på andra sätt, bl a genom ”elektroniska” 
borge närssammanträden på distans och möjlighet att lösa in småborgenä-
rernas medlemsrätter medelst (bindande) förskottsutdelning.1016 Kontak-
ten mellan borgenärerna och konkursförvaltaren skall underlättas genom 
en ”borgenärsdelegation” som utses av borgenärerna1017 och kan jämföras 
med det dansknorska kreditorutvalget. Delegationen skall dock endast vara 
rådgivande. Den skall sakna bestämmanderätt i förvaltningsfrågor.1018

Borgenärernas rätt till inflytande via medlemsstämman och, om sådant 
finns, kreditorutvalget eller bostyrelsen, skall skiljas från de möjligheter 
enskilda borgenärer kan ha att, ensamt eller tillsammans med varandra, 
vidta åtgärder i eget namn för konkursboets räkning, t ex föra kommis-
sionstalan för konkursboet.

1010 Det är tvivelaktigt om det ens uppstod problem att ”inpassa” reglerna i processtan-
kens paradigm. Processtanken i sig har inte mycket att säga om de efterföljande momen-
ten. Se 3.1 ovan.
1011 Se 7.5 nedan vid not 1053. Förvaltningen skulle handhas av borgenärerna (eller deras 
representant), inte av konkursdomstolen. Se Wrede, Konkursrätt s 39; jfr RP 26/2003 
s 23 f. Även (den tillfälliga) gemenskapen mellan borgenärerna ansågs ställa krav på en 
sammanhållande organisation. Jfr Grotenfelt, Kommentar s 100 f; Wrede, Konkursrätt 
s 101.
1012 Se 5: 69 (jfr 5: 51 och 64) FiKL 1868; Granfelt, Konkursförvaltaren s 127 ff; den-
samme, Grunddragen s 35 f, 50; Grotenfelt, Kommentar s 142 f, 146 f, 151; Halila, Kon-
kursrätten i huvuddrag s 97 f; RP 26/2003 s 24; Wrede, Konkursrätt s 123. Omvänt har 
den finska traditionen varit att det – till skillnad från vad som har gällt och gäller i den 
dansknorska rätten – krävs särskild undantagsregel för att konkursdomstolen skall kunna 
tillerkännas organställning med förvaltningsbefogenheter i konkursboet. Se 7.5 nedan 
vid not 1051. 
1013 Se 2.6.2 ovan vid not 351. Processtanken har inte ens satt sin prägel på ”bevaknings-
reglerna”. 
1014 RP 26/2003 s 9, 23 f. Att det i förarbetena talas om privaträttslig exekution behöver 
inte betyda att exekutions- eller skiftestanken gäller (vid motsägelsefulla bud).
1015 Se 14: 2 FiKL med undantag för saker som skall avgöras eller skötas av förvaltaren; 
RP 26/2003 s 10, 140. Konkursförvaltarens ställning har stärkts. Se RP 26/2003 s 24.
1016 Beträffande ”elektroniska” sammanträden på distans, se 15: 2 FiKL; RP 26/2003 
s 24. Beträffande inlösen (jfr köp av egen aktie), se 18: 3 FiKL; RP 26/2003 s 24, 178.
1017 Se 14:12; RP 26/2003 s 145 f.
1018 Se närmare RP 26/2003 s 146.
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I den allmänna associationsrätten har det, med visst mothugg, hävdats 
att sådana befogenheter utgör ett slags organbefogenheter (i kontrast till 
individuella rättigheter) för medlemmarna.1019 Karakteristiken har skäl för 
sig,1020 men är inte given,1021 i alla fall inte om de organliknande dragen i 
allt väsentligt hänför sig till rättighetssidan. Om medlemsbefogenheter kan 
det talas ändå.

Själva möjligheten att tala i kommission för konkursboet är dock ett 
argument för att konkursboet, i enlighet med associationstanken, är en 
borgenärsägd associationsliknande gemenskap. Detsamma gäller det för-
hållandet att talerätten inte fordrar mer än att den kommissionstalande 
konkursborgenären berörs i sin egenskap av medlem i konkursboet.1022

1019 Så Nial, Klander av bolagsstämmobeslut s 109 f (rörande klanderrätt). Annan 
mening t ex Nerep, Aktiebolagsrättslig analys s 350; Stattin, Företagsstyrning (2 uppl) 
s 138 not 323 med flera hänvisningar.
1020 Rättigheterna tillkommer medlemmarna i denna deras egenskap (jfr 7.2.2 ovan). 
Det räcker att associationsändamålen (i vid bemärkelse) har kränkts, inte också med nöd-
vändighet den påtalande medlemmen (jfr 7.2.2 ovan vid not 947). Det är associationens 
intressen som skall vara ledstjärnan om befogenheten utnyttjas, inte den agerande med-
lemmens privatintressen.
1021 Kommissionsåtgärder vidtas inte i associationens namn (t ex från kostnadsansvars-
synpunkt). Det är inte avgörande (huvudsaken är att åtgärden vidtas för associationens 
räkning), inte heller att medlem som vill utnyttja sin rätt typiskt sett är beroende av att 
associationen inte efterger sin rätt eller ingår förlikning etc (kommissionstalerätten är 
ofta subsidiär). Mot organterminologin talar framför allt att medlem inte har någon plikt 
att utnyttja sin rätt att agera i kommission när behov därav föreligger. Frågan får utredas 
närmare vid annat tillfälle.
1022 I enlighet med associationstanken bör det alltså inte krävas personlig kränkning (utö-
ver den medelbara ”andelsskadan”) för att konkursborgenär skall ha rätt att föra t ex åter-
vinningstalan i kommission för konkursboet. Så Lejman, Bidrag till läran om återvinning 
s 315; Welamson, Konkursrätt s 315. Vad exakt som fordras för att kommissionstalelegi-
timation skall vara för handen kan inte utredas närmare här. I äldre rätt krävdes (endast) 
att kommissionstalaren hade bevakat (se 39 § KL 1921; SOU 1970: 75 s 173 f ). Detta 
kan inte längre vara ett krav (då bevakningsförfarande ej längre är obligatoriskt), varför 
legitimationen måste ha att styrkas på annat sätt. Se Palmér/Savin, Konkurslagen  § 4:19 
(s 4:144). I NJA 2005 s 342 antog HD att borgenär har rätt till självständig intervention 
i annan borgenärs kommissionsåtervinningsprocess för konkursboet under förutsättning 
att han kan visa att han har ett berättigat interventionsintresse. Om ett ”berättigat intresse” 
fordrar mer än att borgenären uppger sig vara medlem i konkursboet, såsom att hans egen 
utdelning faktiskt påverkas av huruvida återvinning kan ske, verkar en rättsändring ha 
kommit till stånd (förutsatt att interventionen gäller samma återvinningsgrund som åter-
vinningsgrunden i målet). Det är svårt att se att olika inträdeskrav skall kunna gälla vid 
intervention och medpartsinträde. Det är rentav tvivelaktigt om självständig intervention 
någonsin kan ske eller vara meningsfullt på kärandesidan (vid positiv talan). Medparts-
inträde eller ordinär intervention är mer naturligt, eftersom en självständig intervenient 
inte kan föra egen talan. 
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7.4 Konkursgäldenären
Det ligger i konkursens natur, eller anledningen till konkursgäldenärens 
rådighetsförlust, att konkursgäldenären bör sakna beslutsmakt i konkurs-
boet.

Beror insolvensen på konkursgäldenärens ekonomiska oskicklighet är han 
olämplig som beslutsfattare för konkursboet redan på denna grund. Har 
insolvensen annan orsak kan ofta lojaliteten till konkursändamålen ifråga-
sättas. I alla fall kan en bibehållen beslutsrätt för konkursgäldenären inne-
bära en avsevärd risk för att borgenärerna söker tillskansa sig fördelar genom 
att utöva påtryckning mot konkursgäldenären.

Associationstanken är tydlig på denna punkt. Konkursgäldenären intar 
tredjemansställning och måste, som utgångspunkt, sakna såväl formell 
organställning som reell beslutsmakt i konkursboet. Under andra grund-
syner, som lokaliserar konkursen till konkursgäldenärens sfär och får 
konkursen att framstå som ett av konkursgäldenären sakägt förfarande, 
är ”organställning” för konkursgäldenären snarare naturligt. Konsekvens-
enligt måste det särskilt klargöras att ställningen är formell och att kon-
kursgäldenären inte har någon beslutanderätt i angelägenheter som angår 
konkursmassan (jfr 3:1 KL).1023

Att konkursgäldenären intar tredjemansställning betyder inte att han 
står helt utanför konkursboet. Konkursgäldenären är en säregen intres-
sent som i många avseenden (typiskt sett de ekonomiska aspekterna) 
intar en medlemsliknande ställning i konkursboet.1024 Denna ställning kan 
i vissa lägen motivera att konkursgäldenären tillerkänns särskilda kom-
missionsbefogenheter för konkursboet (utan konkursboets uppdrag).1025 
Sådana befogenheter är inte renodlade organbefogenheter.1026 Detsamma 
gäller (a fortiori) beträffande konkursgäldenärens befogenhet att agera 
som negotiorum gestor för konkursboet enligt allmänna regler1027 och de 

1023 Samma klargörande finns i European Principles. Jfr McBryde m fl, European Prin-
ciples § 3.2 s 37 f (”Upon the opening of the proceeding the powers to manage and 
dispose of the assets are transferred to the administrator”). 
1024 Se 10.3 nedan.
1025 Regeln i 3:10 KL tillerkänner konkursgäldenären (men inte konkursborgenärerna!) 
kommissionstalerätt för konkursboet. Se 5.2.3 ovan vid not 624; 5.2.4.2 i och vid not 
647, 653, 654. 
1026 Se 7.3 ovan vid not 1019.
1027 I likhet med tredje man vem som helst kan konkursgäldenären ha makt att binda 
konkursboet enligt läran om negotiorum gestio. Jfr Lindencrone Petersen/Ørgaard, Kon-
kursloven § 29 (10 uppl s 264). Att (i allmänhet) gestor har behörighet att binda huvud-
mannen är inte givet. Se Håstad, Tjänster utan uppdrag s 230 ff med hänvisningar. 
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befogenheter som uppkommer om konkursboet befullmäktigar konkurs-
gäldenären att agera som dess representant.1028

7.5 Konkursdomstolen
I den urgamla konkursrätten, då konkursen inte utgjorde ett tvångs-
mässigt förfarande i borgenärernas intresse, hade konkursdomstolen en 
central  roll i förvaltningen. Så var fallet såväl i den svenskfinska konkurs-
rätten1029 som i den dansknorska traditionen.1030

Sålunda gällde ”dommerautonomi” i den dansknorska konkursrätten före 
DKL 1872 och NKL 1863.1031 Skiftesdomstolen ombesörjde allt – allt från 
att ta konkursgäldenärens tillgångar i besittning till att vårda och realisera 
tillgångarna, inkalla borgenärerna samt verkställa utdelning.1032 Av oskri-
ven rätt ansågs förvisso följa att konkursboets materiella intressenter, dvs 
konkursborgenärerna och konkursgäldenären, hade rätt till visst om än 
begränsat inflytande.1033 Skiftesdomstolen var bl a skyldig att underkasta 
sig en instruktion av det samfällda intressentkollektivet (samtliga borgenä-
rer och konkursgäldenären).1034 Förvaltnings- och företrädarrätten tillkom 
dock skiftesdomstolen allena.1035 Några ”konkursförvaltare”, som agerade 

1028 Frågan huruvida fullmakt föreligger måste bedömas enligt allmänna regler. Jfr Palmér/
Savin, Konkurslagen II § 3:1 (s 3:1) angående ställningsfullmakt och andra fullmakter; 
ävensom Håstad, Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl) s 190 angående passiv behörighet 
på grund av 19 § AvtL och toleransfullmakt. Jfr även att konkursförvaltaren/konkursboet 
kan anlita konkursgäldenärens tjänster under konkursen (5.4.4.3 ovan not 820). 
1029 Se 2.2.1 ovan. Jfr 2.3.2 ovan vid not 235.
1030 Se 2.2.2 ovan; 2.5 vid not 296.
1031 Se Augdahl, Forelesninger s 4; Bet 606/1971 s 203; Brækhus, Konkursrett s 16; 
Gomard, Skifteret s 272; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 15; Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) s 621; Munch-Petersen, Skifteretten s 167; 
Ot prp nr 7 (1859-60) s 20 hsp. Hagerup, a st påpekar att den dansknorska konkursrät-
ten härigenom fick en beröringspunkt med de tyskromerska konkursordningarna. Likhe-
ten inskränkte sig dock till regelplanet. Det var inte processtanken som gällde, vilket bl a 
speglar sig i att attraktionsprincipens genomslag var begränsat. Jfr 2.5 ovan not 296.
1032 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 403; Ot prp nr 7 (1859-60) s 20 hsp.
1033 Betydelsen härav begränsades av att sådan enighet var mycket svår att nå. Majoritets-
beslut dög ej, inte heller enighet mellan samtliga borgenärer (om konkursgäldenären satte 
sig på tvär). Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 403; Gomard, Skifteret s 272; Munch-
Petersen, Skifteretten s 167 f.
1034 Det ansågs dock att skiftesdomstolen borde ta hänsyn till majoritetens vilja, även om 
den inte var skyldig att göra det. Så bl a Hansen, Systematisk Fremstilling s 333; Schlegel, 
Skifteretten s 409 ff; jfr Deuntzer, Den Danske Skifteret s 404. 
1035 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 404: ”Hvad enten det var Enighed mellem 
Intressenterne eller ei, var det alltid Skifteretten, der havde den formelle Beslutnings-

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   269 09-10-19   15.22.25



270

i eget namn, fanns inte. Däremot blev det relativt tidigt vanligt praxis att 
skiftesdomstolarna förordnade gode män, kuratorer, som medhjälpare,1036 
vilka agerade i skiftesdomstolens namn enligt fullmakt.

När konkursen blev ett tvångsmässigt förfarande behöll konkursdomsto-
len (skiftesdomstolen) sin nyckelroll i de franskromerska traditionerna, 
dvs – för den nordiska konkursrättens vidkommande – i den dansknorska 
konkursrätten.

Under franskromerskt inflytande1037 tog den dansknorska konkursrätten 
rikt ning mot ett privat, borgenärsstyrt, konkursförfarande.1038 Grundsyns-
förändringen innebar ingen markant förändring av konkursdomstolens 
position, eftersom konkursen var ett skiftesförfarande och det åvilade 
skiftes domstolen att handha skiften.1039 Att borgenärernas position skulle 
förbättras sammanhängde snarare med liberalismens inflytande1040 och den 
praktiska målsättningen att få ett snabbare och handlingskraftigare konkurs-
förfarande.1041 Det ökade borgenärsinflytandet återspeglade sig dels i att 
skiftesamlingen utrustades med en på majoritetsprincipen uppbyggd förvalt-
ningsrätt i konkursbofrågor, dels i att förvaltningsuppgiften kunde överföras 
på en konkursförvaltare (och kreditorutvalget).1042 Konkursboet fick med 

myndighed, og som udførte den tagne Beslutning, ligesom den bar Ansvaret for Boets 
Behandling og for Tilstedesblivelsen af dets Midler.”
1036 Se härtill och till det nedan sagda Deuntzer, Den Danske Skifteret s 404, jfr Ot prp 
nr 7 (1859-60) s 20 hsp.
1037 Jfr Bet 606/1971 s 33; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 9, 16; Munch-
Petersen, Skifteretten s 20; Wrede, Konkursrätt s 22 f.
1038 Jfr Brækhus, Konkursrett s 16; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) 
s 621; Ot prp nr 7 (1859-60) s 16, 20 hsp (”Naar Concursen nu gjøres til en Ret for 
Fordringshaverne, og man erkjender, at der er deres Egendom og deres Rettigheder, som 
ved Skiftesbehandlingen skulde varetages, saa er det naturligt, at istedetfor Opbuderens 
egne Opbudsmænd, træde nu Mænd, som ere valgte af Fordringshaverne”).
1039 Skiftesdomstolen behöll sin bestämmanderätt i konkursbofrågorna – sin överordna-
de och utfyllande position. Så t ex hade skiftesdomstolen bibehållen kompetens att såväl 
upphäva som ändra kompetensvidriga skiftesamlingsbeslut. Se Deuntzer, Den Danske 
Skifteret s 435; Gomard, Skifteret s 275. I några fall kunde skiftesdomstolen rentav över-
ta eller handha förvaltningen rent generellt. Ett första exempel var minde konkurser, då 
den nya förvaltningsordningen var onödigt invecklad och dyr. Se Deuntzer, a a s 407; 
Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 138. Ett annat exempel var i konkursens 
inledningsskede, då den interimistiska förvaltaren var underordnad skiftesdomstolen. Se 
Deuntzer, a a s 407, 415 ff; Gomard, a a s 261, 271 f. Ett tredje exempel var när konkurs-
boet saknade förvaltare, antingen på grund av att ingen förvaltare utsetts (Deuntzer, a a 
s 426; Gomard, a a s 260; Hagerup, a a s 138; Schweigaard, Den norske Proces s 137) 
eller för att förvaltaren hade entledigats. 
1040 Jfr Brækhus, Konkursrett s 16; Munch-Petersen, Skifteretten s 168.
1041 Jfr Bet 606/1971 s 203; Ot prp nr 7 (1859-60) s 16, 20.
1042 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 405. – Kreditorutvalget skulle bestå av tre (i 
första hand) borgenärer och alltid finnas om en förvaltare förordnades, däremot inte om 
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andra ord flera organ. Utöver skiftesdomstolen fick konkursboet en skifte-
samling, en kurator och ett kreditorutvalg.

Vad gäller svensk rätt, där bakgrunden var en annan (frivilligt egendoms-
avträde och processtanken/tvångsförvaltningstanken), sökte lagstiftaren 
målmedvetet skilja konkursdomstolen från det formella konkursförfarandet 
i KL 1862. Förfarandet skulle läggas i borgenärernas hand.1043 Konkursboet 
skulle förvaltas av borgenärerna, dels borgenärssammanträdet, dels konkurs-
förvaltaren, som utsågs av borgenärerna.1044 Vissa av konkursdomstolens 
funktioner flyttades över på enskilda konkursdomstolsledamöter1045 eller 
det (efter fransk förebild) nyinrättade institutet ”rättens ombudsman”, som 
skulle befordra skyndsamhet vid konkursens utredning samt förekomma den 
osäkerhet och de förluster som egennyttiga eller egenmäktiga konkursför-
valtare kan tillskynda borgenärerna.1046 Konkursborgenärernas egen kontroll 
hade varit ineffektiv.1047 – I det följande ägnas uppmärksamheten åt de mer 
franskromerskt inspirerade ordningarna.

Den dansknorska utvecklingslinjen har därefter varit att begränsa kon-
kursdomstolens inflytande på regelplanet. Alltjämt har dock konkurs-
domstolen en principiell organställning i konkursboet som lagstiftaren 
kan utnyttja bäst han vill,1048 antingen det slutar i regelrätt förvaltnings-
makt eller i befogenheter som stannar vid laglighetsprövning eller lik-
nande kontroll.1049 Konkursdomstolens principiella förvaltningsställning 
i konkursboet är ett särdrag för den dansknorska rätten, som gör att den 

ingen eller flera förordnades. Se Deuntzer, a a s 430; Gomard, Skifteret s 260, 262; Huser, 
Gjeldsforhandling og konkurs I s 59. 
1043 Se Förslag 1859 s 64.
1044 Beträffande konkursförvaltarens ställning, se Förslag 1859 s 60; Montan, Konkurs-
domens rättskraft s 322; Welamson, Konkursrätt s 15.
1045 Jfr 6.1 ovan not 831. 
1046 Se Broomé, Studier i konkursrätt s 90; Förslag 1859 s 62; Förslag 1911 s 241, 243; 
Welamson, Konkursrätt s 15.
1047 Se Förslag 1859 s 62.
1048 I fråga om NKL 1863 valde Augdahl, Forelesninger s 96 att uppta skiftesdomstolen 
som ett organ i konkursboet (på grund av delaktigheten i förvaltningen). Huser, Gjelds-
forhandling og konkurs II s 184 tar upp skiftesdomstolen som konkursboets absolut 
högsta  organ, men betonar dess ”tilbaketrukne stilling”. Jfr även Ot prp nr 26 (1998-99) 
§ 4-3.1 där bostyreren, kreditorutvalget, skiftesamlingen och revisorn räknas upp som 
konkursboets organ med tillägget att självfallet även skiftesdomstolen spelar en viktig 
roll under bobehandlingen men då mer som ett ”overordnet kontrollorgan og beslut-
ningstaker”, vilken endast ”i liten grad [vil] beskjeftige seg med den praktiske gjennom-
føringen av bobehandlingen”. I Bet 606/1971 s 211 randanmärktes till skiftesamlingens 
överordnade position att ”kreditorernes tvungne fællesskab” ställer krav på viss kontroll 
från skiftesdomstolens sida.
1049 Enligt McBryde m fl, European Principles § 2.1 s 28 f är den europeiska principen 
att ”[t]he proceeding is opened and supervised by the court”. Av kommentaren fram-
går att kontrollbefogenheterna skiljer sig markant mellan olika länder. I vissa länder kan 
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dansknorska rätten skiljer sig från den finska – även om reglerna, ytligt 
sett, ser likadana ut och har utsatts för likadana influenser.1050 Medan den 
dansknorska grundsynen ställer krav på särskilda undantagsregler för att 
konkursdomstolen skall kunna fråntas beslutsmakt i konkursens förvalt-
ningsfrågor, har den finska grundsynen krävt särskilda undantagsregler 
för att konkursdomstolen skall kunna utrustas med någon förvaltnings-
kompetens över huvud.1051

I finsk rätt skulle konkursdomstolen ägna sig åt ren kontroll (å det allmän-
nas vägnar),1052 inte idka förvaltning.1053 Uppgiften var att utöva överupp-
sikt över konkursförvaltningen.1054 Utgångspunkten återspeglar sig i att 
borgenärssammanträdets beslut endast kunde klandras på formella grunder 
(laglighetsprövning) och att konkursdomstolens val stod mellan att upphä-
va det klandrade beslutet och låta det stå fast. Domstolen kunde alltså inte 
ändra innehållet eller vidta egna förvaltningsåtgärder (t ex utfärda bindande 
instruktioner) efter eget skön.1055

I dansk rätt har man sökt begränsa konkursdomstolens inflytande till för-
mån för förvaltaren.1056 Förvaltningspositionen har tonats ned så till den 

domstolen sköta förvaltningen själv, i andra länder får den nöja sig med en standby-
funktion, såsom att ge råd eller fatta beslut i svårare frågor på begäran. 
1050 Jfr 2.5 ovan vid not 296. Konsekvensenligt gällde inte attraktionsprincipen i den 
äldre dansknorska rätten. Jfr not 1031 ovan.
1051 Processtankens dominans medförde att det inte var aktuellt att betrakta konkurs-
domstolen som ett förvaltningsorgan i konkursboet. Jfr Wrede, Konkursrätt s 135. Kon-
kursdomstolens avsaknad av organställning kan tyckas vara en paradox eftersom – under 
processtanken – konkursdomstolen borde vara den mest framträdande av alla funktio-
närer. Jfr Wrede, a a s 150. Efter konkursens slut (enligt processtankens definition), då 
”exekutionen” tog vid, var dock konkursdomstolen endast en ”vanlig” domstol. Jfr 7.2.1 
ovan not 927. Som sådan hade konkursdomstolen till uppgift att slita tvist, t ex avseende 
klander av slutredovisning (7:107 FiKL 1868) eller förvaltningsorganens kompetens-
överskridande (5: 83-84 FiKL 1868). Jfr Wrede, a a s 158. Då är det knappast naturligare 
att förvaltningen sköts av konkursdomstolen än av borgenärerna själva. – Skillnaden i 
utgångspunkt kan visa sig vid uppenbart olämpliga beslut och beträffande domstolens 
möjligheter att ändra (den kanske bara kan upphäva?) olovliga beslut. – Omvänt blev 
borgenärssammanträdet konkursboets absolut högsta organ. Se 7.3 ovan not 1012. 
1052 Se Wrede, Konkursrätt s 136.
1053 Se not 1051 ovan.
1054 Se Wrede, Konkursrätt s 134, 149.
1055 Se 5: 83, 5: 84 FiKL 1868; Grotenfelt, Kommentar s 165, 177 f; Halila, Konkursrät-
ten i huvuddrag s 103; Wrede, Konkursrätt s 135. 
1056 Reformen, som fullföljdes genom 1996 års lagändringar (Bet 1273/1994 s 12), 
påbörjades i och med DKL 1977, varunder skiftesdomstolen som huvudregel ”ikke [bør] 
deltage i selve boets administration” (Bet 606/1971 s 210). Skiftesdomstolen skall nu 
primärt vara ett tvistelösande organ. Se Lindencrone Petersen/Werlauff, Dansk retspleje 
(2 uppl) s 483.
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grad att det kan ifrågasättas om den ens finns kvar.1057 Dels har flertalet 
regler som tidigare gav skiftesdomstolen möjlighet att överta eller ombe-
sörja konkursboets förvaltning avskaffats.1058 Så t ex skall skiftesdomstolen 
i princip inte längre kunna ingå avtal för konkursboet med tredje man.1059 
Dels har de mer konkreta ingreppsmöjligheterna försvagats. Bl a har den 
generella instruktionsmakten över förvaltaren upphört.1060 Kvar står i allt 
väsentligt rätten att utöva kontroll enligt 127 § DKL,1061 som gör det möj-
ligt för domstolen att gripa in och ”tilsidesætte [– – –] trufne beslutninger, 
meddele kurator pålæg og foretage, hvad der i øvrigt måtte være fornødent” 
i händelse av grövre kompetensöverskridanden.1062 Överprövningsrätten 
skall inte uppfattas som ett instrument för skiftesdomstolen att styra kon-
kursboets förvaltning. Regeln skall tolkas snävt.1063 Skiftesdomstolen skall 
alltså inte ”fungere som et generelt overskøn for bostyrets afgørelser”;1064 

1057 Jfr Lindencrone Petersen/Werlauff, Dansk retspleje (2 uppl) s 483; Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) s 621. – Har skiftesdomstolen större befo-
genheter än en ”utanförstående” domstol vid överprövning enligt DKL § 127 (se vid not 
1061 f nedan), t ex rätt att skönsmässigt innehållsändra beslutet eller rätt att avge materi-
ella förvaltningsinstruktioner, är det dock närliggande att betrakta skiftesdomstolen som 
ett förvaltningsorgan i och för sig – även om befogenheterna är så små att organställ-
ningen, på regelplanet, ofta saknar täckning.
1058 T ex regeln om domstolsstyrd förvaltning i mindre konkurs (se därom 108 § DKL; 
Bet 606/1971 s 204 f fram till lagändringen 1996), regeln om att konkursdomstolen skall 
förvalta konkursbo för vilket någon förvaltare inte utsetts (se därom 113 § DKL; Bet 
606/1971 s 211 fram till lagändringen 1996; numera blir den interimistiska förvalta-
ren automatiskt definitiv om skiftesamlingen inte beslutar annat, jfr 108 § DKL; Bet 
1273/1994 s 54; Lindencrone Petersen/Werlauff, Dansk retspleje (2 uppl) s 485; Linden-
crone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 108 (10 uppl s 625 f )) samt regeln om att den 
interimistiska förvaltaren skall efterkomma skiftesdomstolens anvisningar och inhämta 
dess samtycke till viktigare beslut (se 107 § 1 st DKL; Bet 606/1971 s 202 fram till lag-
ändringen 1996; Bet 1273/1994 s 11, 25, 55).
1059 Tidigare kunde (i sådana fall) kontraktsbrott leda till massaansvar för konkursboet 
eller skadeståndsansvar för det allmänna. Jfr Gomard, Skifteret s 34 not 79.
1060 Se Bet 1273/1994 s 55. 
1061 Se Bet 1273/1994 s 55. Vad konkursdomstolen har tappat i bestämmanderätt har 
den vunnit i kontroll. Jfr Bet 606/1971 s 41 hsp.
1062 Ingripande kan ske när förvaltaren eller skiftesamlingen handlar till skada för boet 
eller kränker rättigheter som tillkommer panthavare, konkursgäldenären eller andra. 
Samma regel gällde under 64 § DKL 1872. Se Bet 606/1971 s 217 (endast utform-
ningen har förändrats, t ex klargörandet att även förvaltarens dispositioner omfattas); Bet 
1273/1994 s 64; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 127 (10 uppl s 680 f ). 
Möjligen innefattar det senare klargörandet en utvidgning i sak. Jfr NOU 1972: 20 s 167. 
Ingripande kan ske ex officio. Se Lindencrone Petersen/Ørgaard, a st.
1063 Bet 606/1971 s 217 hsp; Bet 1273/1994 s 64; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Kon-
kursloven § 127 (10 uppl s 680 f ).
1064 Bet 1273/1994 s 64. Det räcker inte att skiftesdomstolen finner beslutet olämpligt 
eller själv skulle ha beslutat annorlunda. 
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endast ”helt åbenbare og urimelige beslutninger” skall kunna angripas.1065 
Det är just också en säkerhetsventil som behövs – en möjlighet att gripa in 
vid utebliven reaktion från skiftesamlingen sida.1066

Även i norsk rätt har skiftesdomstolens förvaltningsposition fått vidkän-
nas påtagliga inskränkningar.1067 Skiftesdomstolen skall ägna sig åt kontroll 
och de uppgifter den tillagts i samband med konkursens öppnande, kon-
kursboets bildande och upplösning.1068 I likhet med vad som gäller i dansk 
rätt har skiftesdomstolen möjlighet att ingripa direkt mot beslut från – för-
utom skiftesamlingen – förvaltaren och bostyret som antingen står i strid 
mot konkursgäldenärens, borgenärs eller tredje mans rätt eller är olovligt i 
andra hänseenden eller uppenbart orimligt.1069 Vissa skillnader föreligger 
dock. Den norska bestämmelsen innefattar även uppenbart orimliga beslut. 
Dessutom verkar det föreligga en viss skillnad i fråga om vad skiftesdomsto-
len kan göra med ett ifrågasatt beslut. Skiftesdomstolen kan ”oppheve” eller 
”omgjøre” beslutet, vilket ligger i linje med att ”uppenbar orimlighet” är 
en klandergrund och tyder på att beslut kan innehållsändras efter skiftes-
domstolens fria skön.1070

Associationstanken kräver inte att konkursdomstolen frånkänns bestäm-
manderätt i konkursen. Till att börja med är laglighetsprövning av kon-

1065 Bet 1273/1994 s 64 f. Som Brækhus påpekat i fråga om den norska motsvarigheten 
skall överprövningsrätten uppfattas som ”en sikkerhedsventil, der skal forhindre grove fejl 
og direkte magtmisbrug fra bostyrets side.” Se Brækhus, Omsetning og kreditt 1 (3 uppl) 
s 66. Jfr Bet 1273/1994 s 65; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven (9 uppl) 
s 668. 
1066 Förvaltaren lyder under skiftesamlingen som kan ingripa mot förvaltningsbeslut i 
strid mot t ex vinstpåbudet, tidspåbudet eller tidigare instruktioner. Skiftesdomstolen 
kan inkalla skiftesamlingen när så är motiverat. Vad som behövs är alltså i praktiken ett 
skydd mot skiftesamlingens passivitet eller majoritetens maktmissbruk. 
1067 Se not 1048 ovan. Mindre konkurser skall inte längre förvaltas av skiftesdomsto-
len (se tidigare 141 § NKL fram till 1999 års ändringslag; Huser, Gjeldsforhandling og 
konkurs II s 221, 386 f; NOU 1972: 20 s 221). Det finns inte längre någon regel om att 
den interimistiska förvaltaren bör samråda med skiftesdomstolen innan han fattar beslut 
i ”spørgsmål av væsentlig betydning” (jfr 77 § 2 st NKL fram till 1999 års ändringslag) 
sålunda att skiftesdomstolen, bildligt talat, träder in i kreditorutvalgets roll (jfr Huser, 
Gjeldsforhandling og konkurs II s 231 not 156).
1068 Jfr Ot prp nr 26 (1998-99) § 4.2: ”Generelt vil departementet bemerke at skifteret-
terne ikke bør trekkes inn i bobehandlingen utover det som er påkrevd for å foreta en 
nødvendig kontroll”. Se även Brækhus, Konkursrett s 16.
1069 Se 99 § 2 st NKL. Bestämmelsen är tänkt att fungera som en säkerhetsventil. Se 
Brækhus i not 1065 ovan. – Kompetensvidriga dispositioner binder inte konkursboet i 
relation till ondtroende tredje man. Se 85 § 3 st NKL. 
1070 Instruktionsrätten verkar dock vara ganska formell. Skiftesdomstolen kan ålägga 
bostyreren (eller bostyret) ”å forelegge bestemte spørsmål om bobehandlingen for skifte-
samlingen til uttalelse eller avgjørelse” (se 99 § 1 st NKL) varigenom de angivna organens 
egenväldiga beslutskompetens suspenderas. Se 85 § 3 st NKL; NOU 1972: 20 s 166; 
Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 190.
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kursboorganens beslut mycket väl förenligt med associationstanken, i 
alla fall om klander krävs. Självfallet måste konkursdomstolen kunna 
göra allt som en helt utanförstående domstol skulle kunna göra. Vidare 
kan vissa begränsade funktioner följa med konkursdomstolens roll som 
skiftes domstol och stiftare. Vad associationstanken har svårt att tåla är 
att konkursdomstolen ges rätt att själv fatta skönsmässiga förvaltnings-
beslut (eller rätt att själv avge bindande instruktioner) utan annan moti-
vering än konkursboets ställning i konkursboet. Konkursdomstolen är 
inte ett förvaltningsorgan enligt associationstanken (vilket inte hindrar 
att den – på regelplanet – kan anförtros konkreta förvaltningsuppgifter 
på samma sätt som andra tredje män).
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8  Konkursboets verksamhets-
ändamål i vid bemärkelse

8.1 Övergripande anmärkningar
Enligt 7: 8 KL åligger det förvaltaren att ta till vara borgenärernas gemen-
samma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en för-
månlig och snabb avveckling av boet. Av 17:1 KL framgår att konkurs-
förvaltarens åligganden inte är ordningsföreskrifter utan sanktioneras 
med påföljden skadestånd. Förvaltaren skall ersätta de skador som han 
vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar 
boet, en konkursborgenär eller gäldenären. Grundsynen på konkursen 
avgör inte vilka plikter konkursboorganen (på regelplanet) skall anses ha. 
Där emot bestämmer den hur man skall närma sig och rättsligt kvalificera 
konkursboorganens handlingsplikter till förmån för konkursintressenterna, 
vilka konkursintressenter som skall skyddas av handlingsplikterna och hur 
de som utgångspunkt skall vara sanktionerade.

Som exempel kan nämnas vad en plikt går ut på (förbättra eller bara inte 
försämra?); vilka plikter som redan på grundnivå kan sanktioneras med, 
utöver (associationsrättsligt) skadeståndsansvar, påföljden ”obundenhet för 
konkursboet”; vilka plikter som grundsatsvis inte kan ge upphov till annat 
än utomobligatoriska påföljder som skadestånd intill det negativa intresset; 
vilka intressekränkningar som är medelbara respektive omedelbara enligt 
associationsrättslig terminologi samt vilka intressenter som tillhör plikter-
nas sakägarkrets och vilka som utgör tredje män.

Grundnivå är grundnivå, och grundnivåns konturer är alltid skarpare än 
regelplanets.1071 Själva infallsvinkeln har dock betydelse. Ett exempel är 
att den som vill kräva skadestånd (avseende ren förmögenhetsskada) av en 
associations organ har en argumentationsmässig fördel om medlemsskap 
föreligger och den överträdda handlingsnormen är associationsskyddande 

1071 Så t ex kan rättsreglerna ge vid handen att tredje man skall behandlas som om han 
tillhör sakägarkretsen. 
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till sin art.1072 Skadeståndsansvaret skall då bestämmas av de associations-
rättsliga, inomobligatoriska, skadeståndsreglerna. Omvänt har den som 
saknar medlemsskap argumentationsbördan emot sig, då grundsatsen 
blir att skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada förutsätter antingen  
medlemsskap (jfr avtal eller avtalsliknande förhållande), uttryckligt lag-
stöd eller brott (1:1 SkL). Dessutom begränsas ansvaret som utgångspunkt 
till det negativa intresset.

Att artindelningen av och sakägarbestämningen till olika handlingsplikter 
är grundsynsberoende kan illustreras som följer. Antag exempelvis att skiftes-
tanken skall ge utgångspunkterna för den rättsliga analysen. Skiftestanken 
talar för en distinktion mellan å ena sidan plikter som avser den konkurs-
gäldenärsägda konkursmassans förvaltning och skifte, å andra sidan plikter 
som avser annat. De förra plikterna sakägs formellt av konkursgäldenären, 
t ex vårdplikten, som blir en plikt att inte skada.

Utifrån skiftestanken är – på grundnivå – såväl borgenärerna som sakrätts-
borgenärerna och massaborgenärerna tredje män. Deras skyddsintressen får 
graderas på en fallande skala av utomobligatoriska (eller, till följd av den sak-
rättsliga ändamålsbindningen, semiobligatoriska) positioner. En konsekvens 
av detta grundantagande blir att konkursborgenärerna får argumentations-
bördan emot sig dels om de påstår sig ha bättre rätt till skadestånd vid olönsam 
förvaltning än den som följer av allmänna utom obligatoriska regler,  dels om 
de – givet att rätt till skadestånd föreligger – påstår sig ha rätt att kräva att kon-
kursmassan förmeras, inte bara icke-skadas under konkursen. Sysslomanna-
förhållandet mellan konkursförvaltaren och konkursborgenärerna förmedlas 
inte av konkursboet såsom borgenärsägd associationsliknande gemenskap 
utan blir mer direkt. Följaktligen ter det sig tvivelaktigt att, på grundnivå, 
sanktionera plikterna till förmån för konkurs boet, i synnerhet att laborera 
med påföljden obundenhet på grund av kompetensöverskridande.1073

Associationstanken kastar om grundantagandena genom att upphöja kon-
kursboet till en borgenärsägd associationsliknande gemenskap. Sålunda ger 
associationstanken upphov till en distinktion mellan associationsskyddande/
konkursboskyddande handlingsplikter och plikter som, i relation till asso-
ciationsförhållandet, är utomobligatoriska. Det är de associationsskyddande 
handlingsplikterna som upphöjs av associationstankens grundantaganden, 
inte de konkursgäldenärsskyddande eller utomobligatoriska. De associations-
skyddande handlingsplikterna sakägs av konkursboet (och indirekt konkurs-
borgenärerna), inte av konkursgäldenären. Detta betyder bl a att de redan 
på grundnivå – och till skillnad från vad som gäller enligt skiftestankens 
grundantaganden – bör kunna sanktioneras med påföljder till förmån för 

1072 Här bortses från den speciella problematik som uppkommer vid medelbar skada. 
Vi kan för enkelhetens skull anta att skadestånd skall krävas i kommission för associa-
tionen. 
1073 Grundsatsen blir alltså skadestånd direkt till borgenärerna.
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konkursboet, t ex obundenhet för eller skadestånd till konkursboet. Att de 
associationsskyddande handlingsplikterna är ”kontraktuella” betyder vidare 
att de inte stannar vid vård etc utan kan, med den begränsning som följer av 
konkursboets likvidationssituation, inrymma en plikt att förmera.

Till att börja med kan alltså konkursboorganen vara underkastade vissa 
associationsrättsliga – konkurs(associations)rättsliga – handlingsplikter gent-
emot konkursboet och dess medlemmar (konkursborgenärerna).1074 
Konkursboets verksamhet (likvidationen) måste respekteras (8.3 nedan), 
liksom konkursboets verksamhetsändamål att befrämja ”borgenärernas 
gemensamma rätt och bästa” (8.4 nedan). Att handlingsplikterna är 
konkurs(associations)rättsliga medför att de också är associationsrättsligt 
sanktionerade, dvs kan utlösa associationsrättsliga påföljder som obliga-
tionsrättslig overksamhet på grund av kompetens överskridande, associa-
tionsrättsligt skadeståndsansvar (intill det positiva intresset) samt entle-
digande.

Vidare kan konkursboorganen ha utomobligatoriska handlingsplikter 
(mot såväl medlemmarna som alla tänkbara tredjemän). Sådana plikter 
kan som utgångspunkt endast vara utomobligatoriskt sanktionerade, dvs 
leda till utomobligatoriska påföljder som skadestånd (intill det negativa 
intresset).

Vissa problemställningar kan förväntas vara mer vanligt förekommande än 
andra, t ex om handlingsplikt förelegat gentemot den kränkte intressenten, 
om det skadevållande beteendet har utförts i konkursboets namn samt om 
konkursboet i alla fall principalansvarar för konkursboorganets handlande 
eller ansvaret åvilar organledamoten personligen.1075

De utomobligatoriska handlingsplikterna – t ex skadeståndsansvaret mot 
sakrättsborgenärer och massaborgenärer – skall inte behandlas närmare i 
detta kapitel.

Mellan de konkurs(associations)rättsliga och utomobligatoriska hand-
lingsplikterna finns olika mellanfall av semiobligatoriska handlingsplikter. 
Konkursboorganen har semiobligatoriska handlingsplikter mot konkurs-
gäldenären. Konkursgäldenären är, associationsrättsligt sett, inte medlem 
i konkursboet. Däremot kan han sägas inta en medlemsliknande ställning 
eller utgöra en säregen intressent, som i vissa fall tillhör den krets som 
skyddas av de associationsrättsliga reglerna (8.5 nedan). Den naturliga 
påföljden vid semiobligatorisk pliktöverträdelse är (semiobligatoriskt) 

1074 Här talas om kontraktuella plikter trots att konkursboet är en associationsliknande 
gemenskap som grundar sig på lag/domstolens beslut (inte på avtal). Hur gemenskapen 
har bildats påverkar inte plikterna och påföljderna av en överträdelse. 
1075 Se härom Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 288 ff.
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skadeståndsansvar, inte obligationsrättslig overksamhet (kompetensöver-
skridande). Problematiken är ungefär densamma som vid tredjemans-
avtal eller när ett aktiebolag eller en förening skall bedriva verksamhet till 
(ekonomisk) gagn för tredje man.

I äldre rätt, då konkursboet inte kunde sättas i konkurs vid insolvens 
(för massaskulderna),1076 fanns det ytterligare en kategori av semiobliga-
toriska handlingsplikter i konkursfallet. Konkursboorganen hade semi-
obligatorisk handlingsplikt mot massaborgenärerna (i den informella sär-
konkurs som hade att genomföras i primärkonkursen).1077

8.2 Likvidationens associationsrättsliga inverkan
Det kan föreligga delade meningar om hur likvidationstillståndets asso-
ciationsrättsliga inverkan skall beskrivas.1078 En variant är att se det så att 
likvidationen ändrar associationens verksamhetsföremål,1079 vilket sålunda 
blir likvidation av den associationsliknande gemenskapen.1080

Utom likvidation är verksamhetsföremålet framför allt en kompetensfråga 
för associationens beslutsfattare och företrädare.1081 Detta betyder bl a att 
en rättshandling, som är tillåten till sin art, inte får vidtas om den, med hän-
syn till innehållet, läderar associationens verksamhetsföremål. Vidtas den 
ändå, kan kompetensöverskridandet leda till att associationen befrias från 
bundenhet gentemot ondtroende medkontrahent.1082

1076 Se 6.1 ovan not 844.
1077 Se härom 10.4 nedan. Än idag kan det finnas ett begränsat skydd svarande mot 
individuella bolagsborgenärers rätt till ersättning för s k indirekt skada. Jfr NJA 1979 
s 157 och 10.4 nedan. 
1078 Jfr Lindskog i 8.4.3.1 nedan not 1141.
1079 Beträffande skillnaden mellan verksamhetsföremålet och verksamhetsändamålet (i 
snäv bemärkelse), se Lindskog, HBL 2: 3-6.1.1 (1 uppl s 276 f ) med hänvisningar. 
1080 I den allmänna associationsrätten brukar sålunda sägas att likvidationstillståndets 
inträde förändrar normen för associationens verksamhet. Likvidationen medför att likvida-
tionsändamålet, inte verksamhetsföremålet, blir norm för verksamheten, som skall inriktas 
på avveckling. Se Lindskog, HBL 2: 31-4.2.1 (1 uppl s 774 f ) med flera hänvisningar. Jfr 
även a a 2:18-5.3.3 (s 539), där det anförs att likvidationsändamålet ersätter eller kom-
pletterar verksamhetsföremålet. Att verksamhetsföremålet förändras betyder att också de 
ordinarie organen – i den mån de behåller mandat och kompetens under likvidationen – är 
underkastade likvidationsändamålet (beslut i strid mot likvidationsändamålet förutsätter 
giltigt beslut om ändrat verksamhetsföremål och sådant beslut kan över huvud taget inte 
fattas vid tvångslikvidation). Jfr Lindskog, JF-ABL 13: 20-5.1.3 (2 uppl s 385).
1081 Se t ex Johansson, Nials svenska associationsrätt § 27.3.3 (8 uppl s 334 f ); Lindskog, 
HBL 2: 3-6.1.3 (1 uppl s 277); Prop 1993/94:196 s 169. 
1082 Se t ex 2:18 HBL; 6:14 LEF samt motsvarigheten till 8: 42 ABL före de EG-rättsliga 
ändringarna 1994; Lindskog, HBL 2:18-2.1.1 (1 uppl s 529). 
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Att likvidation mycket väl kan fullgöras genom vidaredrift av likvida-
tionsgäldenärens rörelse1083 talar dock för att likvidationstillståndets in -
verkan ligger på en annan kant.

En annan variant är sålunda att se det så att likvidationen påverkar lik-
vidatorns/konkursförvaltarens mandat att fatta likvidationsfrämmande 
beslut och vidta likvidationsfrämmande åtgärder under konkursen.1084 
Att likvidationen inte påverkar vad som får göras (t ex nya avtalsingåen-
den) är inget avgörande hinder, inte heller grundsatsen att det bör finnas 
ett godtrosskydd för konkursboets medkontrahent. Situationen liknar 
nämligen den som föreligger i en levande association, när mandatet för 
ett organ är inskränkt till att gälla t ex ”den löpande förvaltningen”. Även 
denna inskränkning kan förutsätta ett ställningstagande till innehållet 
hos t ex det beslut som tas och vara förenat med ett godtrosskydd för 
medkontrahenten. I likvidationsfallet är ett godtrosskydd motiverat. Det 
torde vara lika svårt för en medkontrahent att bedöma vad som är likvi-
dationsenligt som det är för en aktiebolagskontrahent att uppskatta vilka 
rättshandlingar som faller inom respektive utom ramen för den löpande 
förvaltningen.

Uppskattningen försvåras av att vidaredrift kan ske i likvidation och av att 
det är det enskilda likvidationsboets förhållanden som har betydelse för vad 
som behövs för en rimlig avveckling. Hänsyn till tredje man talar därför för 
att ett godtrosskydd bör finnas i fråga om normala vidaredriftsåtgärder.

Den tredje varianten, som mycket väl kan kombineras med den andra, 
är att likvidationstillståndet skall sammankopplas med associationens 
verksamhetsändamål, så att allt vad likvidationen står för – en snabb och 
säker avveckling – kan spaltas upp i t ex tids- och försiktighetspåbud, 
som påverkar vad likvidatorn får göra under likvidationen. Likvidations-
främmande beslut och åtgärder innefattar med detta synsätt kompetens-
överskridanden, varför associationen bör kunna hävda obundenhet av 
likvidatorns åtgörande med ett godtrosskydd för tredje man.

I NJA 1963 s 471 hade konkursförvaltaren upptagit checkräkningskredit 
för konkursboets räkning i syfte att återlösa på avbetalning sålda varor som 
köparna inte hade förmått betala. Fråga uppkom om kreditavtalet band 

1083 Se 4.2 ovan. Om rörelsen drivs vidare för att säljas som en going concern är den 
likvidationsenlig. Däremot är det i princip likvidationsfrämmande att expandera rörelsen 
genom att t ex etablera nya verksamhetsgrenar.
1084 Palmér/Savin, Konkurslagen II § 7: 8 (s 7:17) talar om behörighet och förutsätter 
att ett godtrosskydd finns för tredje man. Det kan vara mandatfrågan som åsyftas, men 
också (om det bortses från att behörighetsterminologin blir mindre slående) det som här 
upptas under temat verksamhetsändamål och kompetens. 
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konkursboet då det hade ingåtts utan samtycke av rättens ombudsman. HD 
fann att så var fallet. Åtgärden hade inte inneburit ett fortsättande av gäl-
denärens rörelse och kreditupptagandena ”kunde i och för sig hava varit 
ägnade att främja den utredning av boet” som det åligger konkursförvalta-
ren att verkställa. Minoriteten, som var skiljaktig beträffande motiveringen, 
menade att en konkursförvaltare väl har behörighet och befogenhet att 
uppta kredit för ändamål av det slag det var fråga om i målet (samtycke från 
rättens ombudsman kunde inte krävas då lagen inte innehöll någon före-
skrift därom), men att det – i överensstämmelse vad som gäller beträffande 
vissa andra ställföreträdarskap – bör kunna antas att någon bundenhet inte 
inträder om ”krediten icke var påkallad av det i konkurslagen angivna syftet 
med förvaltningen, nämligen att främja en förmånlig och snabb utredning 
av boet, samt kreditgivaren insett eller bort inse detta”. Troligen var det 
godtrosskyddet, eller bedömningen av huruvida kreditupptagandet varit 
objektivt likvidationsfrämmande,1085 som gjorde att motiveringarna skilde 
sig åt. Var det godtrosskyddet vändes praxis i nästa mål.

I NJA 1966 s 171 hade konkursförvaltaren upptagit checkräckningskredit 
för konkursboets räkning men utnyttjat krediten för egen del. HD anförde 
att förvaltaren i ett icke-rörelsedrivande konkursbo äger uppta kredit å kon-
kursboets vägnar utan samtycke av rättens ombudsman under förutsättning 
att en förmånlig och snabb utredning av boet därigenom främjas, vilket hör 
till undantagen men ändå måste konkret bedömas med hänsyn till konkurs-
boets beskaffenhet och förhållanden i övrigt. I fallet hade det inte förebragts 
någon omständighet som gav vid handen att krediten varit ägnad att gynna 
boutredningen, varför kreditupptagandet hade varit otillåtet i och för sig. 
Konkursboet bands inte av avtalet eftersom medkontrahenten inte hade 
inhämtat upplysningar för bedömande av huruvida krediten varit förenlig 
med konkursens ändamål. En viss undersökningsplikt lades således på med-
kontrahenten.

Rättens ombudsman finns inte längre. Funktionen har, med en viss för-
svagning, flyttats över till tillsynsmyndigheten. Denna skillnad torde sakna 
betydelse för källvärdet hos de angivna fallen. I NJA 2004 s 777 uttalade 
dock HD att konkursförvaltaren har rätt att abandonera i konkursen ingå-
ende fastigheter till konkursgäldenären ”om han bedömer att detta utgör 
en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd” (min kurs). Att konkursförvaltarens 

1085 Minoriteten anförde (min kurs): ”Kreditbehovet för C:s konkursbo, såsom detsamma 
framställdes för banken, kan icke anses hava fallit utom ramen för en rimlig avveckling av 
konkursen. F, som innan krediten ställdes till konkursboets förfogande kontrollerade att 
Allmer var i vederbörlig ordning förordnad som förvaltare, saknade med hänsyn jämväl 
till Allmers ställning som advokat anledning att betvivla riktigheten av dennes uppgifter. 
Såsom HovR:n funnit hava ytterligare undersökningar från bankens sida skäligen ej kun-
nat påfordras.” Uttrycket ”jämväl” talar för att även den första meningen uppfattades som 
ett led i godtrosbedömningen.
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mandat/kompetens skall bero på konkursförvaltarens uppfattning om vad 
som hör till konkursförvaltningen och är ändamålsenligt förefaller märkligt. 
Det stämmer inte överens vare sig med allmänna principer eller med de mer 
objektiva bedömningarna i NJA 1963 s 471 och NJA 1966 s 171.

Av (konkursrättslig) rättspraxis framgår att godtrosskydd finns mot likvi-
dationsfrämmande åtgärder. Däremot ges det inget entydigt svar på om 
likvidationen påverkar konkursförvaltarens mandat (eller, som det popu-
lärt skulle sägas, behörighetsfrågan) eller verksamhetsändamålen hos 
konkursboet. Likvidationstillståndets inverkan behöver dock inte vara en 
antingen-eller-fråga. Likvidationen kan påverka i första hand mandatet, 
och i andra hand kompetensen. Frågan behöver inte utredas närmare här. 
Viktigare att framhålla är att bedömningen på förpliktelsens primat talar 
för associationstanken.

8.3 Verksamhetsföremålet
8.3.1 Avveckling av konkursboet som sådant
Oavsett om konkursens likvidationsfunktion skall ses som en verksam-
hetsändamåls- och/eller mandatfråga för konkursboets organ (i svensk 
rätt konkursförvaltaren) skall konkursboets verksamhet vara inriktad 
på en likvidation av konkursboet (med avslutande skifte) i konkursen. 
Skälet är att konkursboet är en associationsliknande gemenskap som 
sätts i tvångslikvidation så snart det bildas. Konkursbolikvidationen är 
konkursförvaltarens legala uppdrag. Det betyder att – i vidaredriftsfall 
– frågan huruvida ett konkursboorgan har hållit sig inom verksamhets-
föremålet påverkas av om beslutet eller åtgärden är främmande för den 
rörelse som konkursgäldenären har bedrivit (och kan tänkas drivas vidare 
av konkursboet under konkursen). En vidaredrift (eller nedläggning) för 
likvidationsändamålen är inte likvidationsfrämmande i sig.1086 Annat gäl-
ler först om vidaredriften förestavas av tredjemanshänsyn, t ex sysselsätt-
nings- eller regionalpolitiska skäl1087 eller står i strid mot tidspåbudet.

1086 Beträffande vidaredrift vid likvidation i allmänhet, se 2.6.4 ovan not 390.
1087 Se 8.3.2 nedan not 1099.
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8.3.2 Sidoverksamheter
Konkursboets organ binds av konkursboets verksamhetsföremål. Vad 
som utgör konkursboets verksamhetsföremål och vad som utgör sido-
verksamhet påverkas av vilken grundsyn som anläggs på konkursen. I 
denna avhandling förutsätts konkursens grundändamål eller främsta 
funktion vara associationsbildning och likvidation för fordringstäckning 
till borgenärerna. Konkursens likvidationsfunktion återspeglar sig inte 
bara i öppningsförutsättningarna (insolvensrekvisitets innebörd påver-
kas av konkursens tilltänkta funktion).1088 Grundsynen bestämmer vilka 
förvaltaruppgifter som omfattas av konkursförvaltarens organuppdrag och 
vilka som endast utgör sidouppgifter. Konkursförvaltaren är konkurs boets 
tvångslikvidator.

Konkursförvaltarens mandat spänner över såväl förvaltningsfrågor som 
(vissa) konstitutionella frågor, t ex vidaredriftsfrågan. Bägge frågetyperna 
utgör konkursbofrågor.1089 I andra frågor, som inte utgör konkursbofrågor, 
saknar konkursförvaltaren legalt mandat att fatta beslut med verkan i kon-
kursen.

Alla sidoverksamheter har argumentationsbördan emot sig. Antalet har 
ökat med tiden,1090 men det bör fordras uttryckligt stöd (rentav grund) i 
lag.1091 Numera kan konkurs om inte öppnas så i vart fall t ex innehålla 

1088 Sidofunktionerna brukar inte återkasta sig i öppningsförutsättningarna. Däremot 
kan de återkasta sig i fullföljdsförutsättningarna. Ett brottsutredningsbehov kan sålunda  
medföra att en avskrivning p g a kapitalbrist skjuts på framtiden (jfr 10: 2 KL) och påver-
ka bedömningen av huruvida en konkursgäldenärsassociation, som är i likvidation, skall 
sättas i konkurs pga insolvens. Jfr 25: 36 ABL där det numera föreskrivs att likvidator är 
skyldig att sätta bolaget i konkurs i händelse av obestånd. – I finsk rätt kan konkursen 
övergå till s k offentlig utredning när konkursboet lider av kapitalbrist (eller skulle lida 
av sådan om inte borgenär påtog sig ett ansvar för konkurskostnaderna, jfr 11:1 1 st in 
fine FiKL) eller när det föreligger särskilda skäl, t ex när det – med tanke på kontroll-
funktionen och ändamålet att förebygga ekonomisk brottslighet – finns ett behov av 
att utreda gäldenären eller dennes verksamhet eller konkursboet. Se 11:1-6 FiKL; RP 
26/2003 s 20 f, 114 ff. Bestämmanderätten överförs då till konkursombudsmannen (och 
utövas av den offentlige utredare som denne utser). Se 11: 2 FiKL; RP 26/2003 s 21, 115. 
Kostnaderna skall dock i första hand bestridas ur konkursboet. Statens ansvar är sub-
sidiärt. Se 11: 3 FiKL; RP 26/2003 s 116.
1089 Se 5.2.1 ovan.
1090 I alla fall har sidouppgifterna, som ger sidofunktionerna, skiftat inriktning. Sido-
funktioner som fanns förr, då typkonkursen var personlig, kan nu vara utmönstrade eller 
rudimentära. 
1091 Jfr Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång s 333 not 11. I NJA 2006 s 420 
ålade dock HD konkursförvaltaren en (låt vara osanktionerad) handlingsplikt till förmån 
för blivande massaborgenär. Se 10.4 nedan not 1435. Möjligen antogs den bryta igenom 
endast i händelse av brottsliknande förfarande (processtorpederi, jfr 1:1, 2: 2 SkL), men 
själva infallsvinkeln var mer generell (och avsåg en annan handlingsplikt än den smalare 
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eller uppehållas av de brotts- och kapitalskyddsutredningar etc konkurs-
förvaltaren kan ha att utföra enligt konkursens ”kontrollfunktion”.1092

Att en verksamhet utgör en sidoverksamhet har betydelsefulla konse-
kvenser. Dels bör som utgångspunkt kostnadsansvaret påverkas, i alla fall 
när det rör sig om en åtgärd inom ramen för en offentligt finansierad 
skyddsinrättning. Det är en allmän princip att kostnader för åtgärder som 
tillika utgör åligganden för det allmänna skall bäras av det allmänna.1093 
Annorlunda uttryckt bör kostnader för åtgärder som brottsutredning och 
hantering av miljöfarligt avfall belasta det allmänna och inte konkursbo-
et.1094 Dels påverkas ansvarsreglerna. Ett exempel är att det inte är så givet 

lojalitetsplikten). Även Lindskog, a a s 336 är skeptisk mot HDs strategi att fördunkla 
7: 8 KL: ”Om hänsyn skall tas till något annat än borgenärsintresset – – – måste krä-
vas antingen att klart lagstöd finns eller att fråga är om ett så entydigt och samhälleligt 
skyddsvärt intresse, att avsteget framstår som självklart”.
1092 Till termen ”kontrollfunktion”, se Lindskog, Några synpunkter på konkursförvalt-
ning s 302. 
1093 Jfr NJA 1950 s 610; NJA 2001 s 627; NJA 2004 s 566; NJA 2008 s 100; Andersson, 
Skyddsändamål och adekvans s 578 f. 
1094 Jfr även Lindskog, Några synpunkter på konkursförvaltning s 304, 315. – I SOU 
1974: 6 s 80, jfr SOU 1977: 29 s 173, betonas hur angeläget det är att polis och åklagare 
får tillräckliga resurser för de komplicerade och tidskrävande utredningar som ofta be -
höver göras vid brottslighet i samband med konkurs. Borde inte detta, i ännu högre grad, 
gälla för konkursbon? Den gällande regleringen kan utsättas för det kritiska testet att 
staten kräver skadestånd av konkursförvaltaren/konkursboet för att konkursförvaltaren 
har underlåtit eller avsiktligt vägrat att bedriva brottsutredning på konkursboets bekost-
nad. Staten vill ha ersättning för polisens och åklagarens brottsutredningskostnader. Att 
sådan skadeståndstalan skulle väckas är föga troligt. Men varför då? Knappast för att de 
materiella ansvarsförutsättningarna inte är uppfyllda utan för att kostnaderna har hamnat 
där de i slutänden bör ligga. Det ter sig stötande att staten skall kunna övervältra dem 
på annan. Brottsutredningskostnaderna blir ett straff för konkursgäldenären och kon-
kursborgenärerna. – I NJA 2006 s 662 var frågan om konkursförvaltarens anspråk på 
täckning för utlägg för efterbehandlingsåtgärder utgör en konkurskostnad enligt 14:1 KL 
(för vilken staten i sista hand svarar) eller en annan massakostnad, som går på konkurs-
förvaltarens risk om konkursboet är obemedlat. HD kom fram till att konkursförvaltaren 
inte kan vara skyldig att vidta efterbehandlingsåtgärder på egen bekostnad (vilket fallet 
blir om konkursboet saknar medel därtill och bidrag till utgifterna inte kan utverkas från 
annat håll). Därför menade HD att kostnaderna bör betraktas som konkurskostnader (så 
att de bärs av staten om konkursboets tillgångar inte räcker till). Resonemanget är tvivel-
aktigt. Beträffande sidouppgifter bör utgångspunkten vara att kostnaderna skall bestridas 
ur statskassan oavsett konkursboets ekonomiska situation. På sin höjd kan staten få ett 
regres sanspråk mot konkursgäldenären med säkerhet i konkursöverskottet och, beroende 
på omständigheterna, ett direktanspråk mot konkursgäldenärens delägare. Jfr t ex NJA 
1947 s 647 (ansvarsgenombrott i vattenregleringsbolag). HD uppmärksammade pro-
blematiken men avfärdade den med att det bör ankomma på lagstiftaren att införa ett 
generellt saneringsansvar för staten (vilket är under övervägande, se Prop 2004/05: 35 
s 25 ff). Man undrar på vilken grund konkursboets medlemmar kan behandlas sämre 
och, om ansvaret måste läggas antingen på medlemmarna eller på staten, på vilken grund 
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att konkursboet kan ådra sig eget ansvar eller principalansvar för ska-
dor som konkursförvaltaren vållar annan vid sidouppgifts full görande. 
Uppgifterna utförs endast formellt för konkursboets räkning. Ett annat 
exempel är att de konkursrättsliga skadeståndsreglerna bör sakna tillämp-
ning när konkursförvaltaren tillskyndar konkursborgenär skada. Även 
konkursborgenärerna blir då alltså att betrakta som tredjemän (vilkas rätt 
till skadestånd får bedömas i enlighet med allmänna utomobligatoriska 
regler).

Associationstankens sidoverksamheter kan inte behandlas fullstän-
digt här; jag får återkomma till frågan mer i detalj vid annat tillfälle. 
Det får räcka att ge några exempel (med kompletterande randanmärk-
ningar). Ett exempel är konkursförvaltarens anmärkningsrätt i bevak-
ningsförfarandet (vilken medför att konkursförvaltaren får viss rådighet 
i medlemsfråga).1095 Ett annat kan vara konkursförvaltarens talerätt i asso-

enskilda personer är bättre lämpade än staten att bära ansvaret för statens miljöintressen. 
Notera att de konkursborgenärer som har främjat den miljöfarliga verksamheten kan bli 
eller göras skadeståndsansvariga enligt miljöskadereglerna om skäl därför föreligger. Ett 
konkursbo kan ha borgenärsmedlemmar av allehanda slag som inte har någon som helst 
koppling till det miljöfarliga i verksamheten. 
1095 Jfr 5.3.1 ovan not 665; 5.3.3 ovan. När anmärkningsrätten infördes i KL 1862 (i 
strid mot processtankens grundantagande att konkursförvaltaren och konkursgäldenä-
ren inte kan ha talerätt i samma sak, jfr Granfelt, Konkursförvaltaren 186 ff; 3.1.3.4 
ovan not 430 f ) berodde det på att fordringsfrågan antogs utgöra en – enligt associa-
tionstankens terminologi – konkursbofråga. Sålunda anfördes i Förslag 1859 s 78 f att 
anmärkningsrätten dels överensstämde med folkets rättsuppfattning, dels var stödd på 
”en giltig teoretisk grund”, nämligen att: ”De, som äro ”borgenärernas” ombudsmän, 
böra äga rätt tillse att några ”icke-borgenärer” ej må i massan intränga. Det är sannt att 
dessa ombudsmän kunna vara valda jemväl af personer med fingerade fordringsbelopp; 
men hvartill äro de då valda? – Jo, till borgenärernas, d v. s. de verkligas, ombud för att 
från främmande intrång skydda en hvars lagliga fordran. Det är endast de verkliga, de 
riktiga fordringarna i en konkurs, som af kuratorerna representeras.” Konkursförvalta-
rens talerätt ansågs alltså följa av att ärendet gällde borgenärernas gemensamma rätt och 
bästa. Kritik framställdes mot förslaget när det föredrogs för Högsta domstolen (numera 
Lagrådet). JustRn Quensel, Alexanderson och Qviding menade att det inte kunde vara 
principriktigt att ge konkursförvaltare, som ej var borgenär i konkursen, anmärkningsrätt 
och jävstalerätt i konkursen. Kritiken löd: ”Föremålet för hans befattning är att förwalta 
den afträdda egendomen, förwandla den i penningar och utdela dessa till dem, som äro 
delägare i massan. Frågan om rätt till del i massan är främmande för samma befattning 
och beror på borgenärernas godkännande eller twist emellan dem och pretendenten.” 
Skulle konkursförvaltaren tilläggas en anmärkningsrätt måste det, enligt nämnda kritiker, 
finnas rätt för borgenärerna och konkursgäldenären, dvs ”de werkliga sakegarene”, att 
bestämma huruvida konkursförvaltarens anmärkning skulle förfalla helt och hållet eller 
till en del. Se Högsta Domstolens protokoll s 123 f. Även i den finska litteraturen ansågs 
en anmärkningsrätt för konkursförvaltaren vara främmande. Se t ex Wrede, Konkursrätt 
s 173; densamme, Finlands gällande civilprocessrätt s 261 not 3; Granfelt, Grunddragen 
av Finlands konkursrätt s 25; Grotenfelt, Kommentar s 89 vid not 3 med flera hänvis-
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ciationsrättsliga kapitalskyddsfrågor, då det kan ifrågasättas om konkurs-
förvaltaren måste nöja sig med att tala i och för konkursen och inte kan 
agera som konkursgäldenärsassociationens legale ställföreträdare (dvs 
konkursgäldenärens, inte bara konkursboets, tvångslikvidator).1096 Ytter-
ligare och mer uppenbara exempel är brottsutredning;1097 frågor som har 
att göra med hanteringen av miljöfarligt avfall;1098 vidaredrift av sysselsätt-

ningar. Konkursförvaltaren fick anmärkningsrätt först genom en delreform på 1990-talet. 
Se 2.6.2 ovan vid not 349. 
1096 Det brukar antas att konkursboet inte kan föra talan under associationsskyddande 
kompetensregler. Se t ex Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag s 647; Lindskog, 
JF-ABL 12: 5-7.3 (2 uppl s 139). Se även SvJT 1926 ref s 53 rörande ett aktiebolags 
konkursbo rätt att klandra bolagsstämmans beslut. Hovrätten uttalade att frågan om 
giltigheten av bolagsstämmobeslut ”icke voro av beskaffenhet, att bolagets konkursbo 
ägde att rörande samma fråga föra talan.” Rimligen måste det tilläggas att begränsningen 
gäller om konkursboet vill föra talan för konkursgäldenärens räkning. Såväl anmärkning 
som tillgångsåtervinning måste kunna ske om konkursförvaltaren vill föra talan i och för 
konkursen. Jfr NJA 1980 s 311; NJA 1990 s 343; NJA 1999 s 426 rörande anmärkning 
på kapitalskyddsgrund i och för konkursen. Jfr även 9.4.2.4 nedan. En annan ordning 
skulle hamna i konflikt med utgångspunkten att organansvarsfordringar kan överlåtas till 
tredje man (NJA 1985 s 376). Kapitalskyddsgrunderna kan mycket väl vara speciella i 
den meningen att konkursförvaltaren kan föra talan för konkursgäldenären personligen 
– såsom konkursgäldenärens tillfälligt förordnade tvångslikvidator. En sådan sidouppgift 
kränker inte konkursgäldenärens autonomi (grunden skyddar borgenärerna eller det all-
männa). Jfr 5.2.3 ovan not 616. Dessutom kan det vara smidigt och kostnadsbesparande 
att – beträffande associationer som är likvidationspliktiga eller automatiskt likviderade i 
och med avslutad konkurs – sköta likvidationsuppgörelserna i den pågående konkursen. 
Konkursförvaltaren torde alltså kunna föra negativ talan om konkursbolagets förplik-
telse utom konkursen (liksom – givetvis – föra talan om återbäring av olovlig utdelning 
eller framställa anmärkning mot medkontrahentens bevakningsyrkande i konkursen). Jfr 
Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag s 647; Lennander, Återvinning (3 uppl) 
s 41; Lindskog, JF-ABL 12: 5.-7.1, 7.3 (2 uppl s 137, 138 f ); SOU 1941: 9 s 286; SOU 
1983: 60 s 67; NJA 1951 s 6 1-II (fullgörelsetalan); NJA 1966 s 475 (fullgörelsetalan); 
NJA 1976 s 618 (fullgörelsetalan); NJA 1980 s 311 (anmärkningstvist); NJA 1990 s 343 
(anmärkningstvist); NJA 1993 s 641 (fullgörelsetalan): NJA 1999 s 426 (anmärknings-
tvist). 
1097 Jfr not 1094 ovan. Av 7:16 KL framgår att konkursförvaltaren har en skyldighet 
att underrätta allmän åklagare dels vid misstanke om att gäldenären gjort sig skyldig 
till gäldenärsbrott enligt 11 kap BrB, dels vid misstanke om att gäldenären eller dennes 
företrädare har förfarit på ett sätt som utgör grund för näringsförbud enligt lagen därom. 
Det uttalas inte explicit att konkursförvaltaren är skyldig att efterforska huruvida brott 
förekommit eller näringsförbud bör meddelas, men av förarbetena framgår att en viss 
efterforskningsplikt skall föreligga. Se Prop 1986/87: 90 s 273.
1098 I rättspraxis har konkursboet ålagts ett betydande ansvar för hantering av konkursgäl-
denärens miljöfarliga avfall. Se 14.4.4 nedan. Egentligen är det konkursförvaltaren som 
har ålagts en sidouppgift medan kostnadsansvaret för uppgiften åvilar konkursboet. – Jfr 
i sammanhanget NJA 2003 s 599 där gäldenärsföretaget hade försatts i konkurs (12 mars 
1999) och konkursboet övertagit driften för konkursboets räkning. Enligt straffsanktione-
rade regler ålåg det verksamhetsutövaren att inge miljörapport för verksamhetsåret 1998 
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nings- eller socialpolitiska skäl1099 samt vidaredrift på grund av rekonstruk-
tionsintresset.1100

senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dvs den 31 mars 1999 (26: 20, 29: 6-5 
MB). En delfråga i brottmålet var om denna skyldighet hade övergått på konkursförval-
taren, vilken HD besvarade jakande (för att därefter ingå på en prövning av huruvida 
den förelupna oaktsamheten hade varit ringa). Bedömningen är märklig, såvitt jag kan se 
även med tanke på den straffrättsliga legalitetsprincipen. Straffrättsligt sett finns det ingen 
anledning att göra avsteg från civilrättsliga/konkursrättsliga principer till konkursförval-
tarens nackdel (varken konkursboet eller konkursförvaltaren ärver konkursgäldenärens 
handlingsplikt). Kanske är det, vid en fri bedömning (oavsett gällande rätt), motiverat 
att ålägga konkursförvaltaren (en med konkursgäldenären solidarisk) skyldighet att avge 
miljörapport för tiden före konkursutbrottet om konkursgäldenärens rörelse rent faktiskt 
drivs vidare av konkursboet för konkursboets räkning. Men dolda straffhot (för konkurs-
förvaltaren) i rörelsen gör nog större skada än nytta, både i den enskilda konkursen och 
i fråga om viljan hos riskmedvetna konkursförvaltare att påta sig uppdrag i konkurser 
där miljöproblem kan förväntas finnas. Befinns en straffsanktionerad rapporteringsskyl-
dighet vara motiverad, och är det rättstekniskt svårt att anknyta skyldighetens inträde 
till vidaredriftstidpunkten, bör uttryckliga lagregler införas, som – utöver att de lägger 
kostnadsansvaret hos staten/konkursgäldenären/konkursgäldenärens delägare – tillgodo-
ser konkursförvaltarens möjligheter att välja strategi.
1099 Det är en allmän likvidationsrättslig princip att en rörelsenedläggning kan skjutas 
upp en kortare tid för ändamålet att ge de anställda skäligt rådrum att skaffa ny anställ-
ning. Jfr 25: 35 ABL; 11:11 LEF; 2: 33 HBL; Prop 1975:103 s 510; Prop 1979/80:143 
s 132; Lindskog HBL 2: 33-5.1.1 (1 uppl s 804). Huruvida sådan senareläggning får ske 
på bekostnad av vinstpåbudet är ytterst osäkert. Någon nämnvärd ekonomisk försämring 
för medlemmarna får inte ske. Jfr Lindskog JF-ABL 13:11-6 (2 uppl s 322); densamme, 
HBL 2: 33-5.1.2 (1 uppl s 804) som betonar att det inte får ske någon ekonomisk omför-
delning genom tillämpning av de likvidationsrättsliga rådrumsbestämmelserna. Förmod-
ligen skall rådrumsundantagen betraktas mer som undantag från det likvidationsrättsliga 
tidspåbudet än som undantag från vinstpåbudet. Samma grundsats torde gälla i konkurs-
boets likvidation, i alla fall om konkursgäldenärens rörelse har drivits vidare av konkurs-
boet under konkursen. Annars kan det hävdas att de socialpolitiska aspekterna får tillgo-
doses genom lönegarantin och löneförmånsrätten. – Av 7: 8 2 st KL följer att det finns 
möjlighet att skjuta upp en rörelsenedläggning av sysselsättningspolitiska skäl. Villkoret 
är att vidaredrift är ägnat att långsiktigt främja sysselsättningen och kan ske ”utan att 
borgenärernas rätt nämnvärt förringas”. Annorlunda uttryckt kan sysselsättningspolitiska 
skäl motivera ett avsteg från tidspåbudet men inte från vinstpåbudet. 
1100 Konkursförvaltarens centrala, konkursdefinierande, uppgift är att tillse att konkurs-
boet likvideras så snabbt som möjligt och att likvidationen genomförs på det sätt som 
distribuerar största möjliga ekonomiska utfall för konkursboets medlemmar, konkurs-
borgenärerna. Vidaredrift med efterföljande rörelseförsäljning kan vara såväl tillåtet som 
påbjudet i detta perspektiv, varför konkursen kan få en rörelseräddande effekt. Se 4.2 ovan 
vid not 563. Typiskt sett räddar konkursinstitutet rörelser som inrymmer ett ovillkorat 
mervärde, medan det splittrar rörelser som saknar eller endast har ett villkorat, osäkert 
eller i tiden avlägset mervärde. Att företagsrekonstruktion inte (de lege lata) är ett verk-
samhetsändamål hos konkursboet visar sig i att vinst– och tidspåbudet hindrar vidare-
drift av en rörelse som visserligen är överlevnadsduglig men saknar förbättringspotential, 
antingen rent generellt eller i det tidsperspektiv som borgenärerna rimligen skall kunna 
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8.4 Konkursboskyddande verksamhetsändamål
8.4.1 Borgenärernas ”gemensamma rätt och bästa”
Enligt 7: 8 1 st KL åligger det konkursförvaltaren att ”ta till vara borge-
närernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som 
främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet.”

Bindeordet ”samt” förbryllar eftersom det antyder att ”borgenärernas gemen-
samma bästa” är något annat än en ”förmånlig och snabb avveckling” av 
konkursboet.1101 Att avvecklingsfasen (skiftet) är väsentligare än utredningen 
(likvidationen) torde väl följa av tidspåbudet? Formuleringen kan samman-
hänga med att det i bestämmelsens föregångare talades om ”utredning av 
boet”. Utredning byttes ut mot avveckling i syfte att klargöra att själva bo -
utredningen endast utgör en del av förvaltarens uppgifter.1102 Bestämmelsen 
skall kanske läsas så att ”borgenärernas gemensamma rätt och bästa” är en 
beskrivning av konkursboets verksamhetsändamål i vid bemärkelse, medan 
”avveckling” refererar till verksamhetsföremålet eller den mandatbegränsning 
som gäller för konkursförvaltaren.1103

En annan egendomlighet med stadgandet är att lagstiftaren har valt att 
klargöra vad konkursförvaltaren skall göra, inte vad han inte får göra (eller 
vilka handlingsplikter som utgör verksamhetsändamål hos konkursboet).1104 
Infallsvinkeln kan dock ha sina speciella förklaringar. Dels kan det ha be -
tydelse att lagstiftaren, vid övergången till KL 1921, ville markera att 
konkursförvaltaren intar organställning i konkursboet, åtminstone i det 
avseendet att han har ett självständigt ansvar för konkursändamålens för-
verkligande relativt andra (eventuella) organ.1105 Dels kan det inte ute-
slutas att bestämmelsen, som inte har undergått några större förändringar 
sedan KL 1862, kan vara en reminiscens från äldre rätt, då det fanns behov 

tvingas acceptera. Kommer inget omedelbart ekonomiskt mervärde ut av vidaredriften 
betyder ett sinkat skifte att det uppkommer en avkastningsförlust för borgenärerna. 
1101 Att ”förmånlig” nämns före ”snabb” tyder på att vinstpåbudet är överordnat tids-
påbudet. Det ligger i linje med associationstanken (därvid vinstpåbudet bör ange målet 
medan tidspåbudet, säkerhetspåbudet och likhetsprincipen begränsar). Intentionsdjupet 
är dock diskutabelt, låt vara att förarbetena till (numera) 8: 2 KL kan tolkas så att vinst-
påbudet är primärt. Konkursreglerna ansågs böra i främsta rummet ordnas så att kon-
kursboets egendom kan realiseras på det för konkursboet förmånligaste sättet. Se Förslag 
1911 s 300 f; Förslag 1919 s 215. Visst kan 8:1 KL åberopas till stöd för att tidspåbudet 
står högst (och begränsas av vinstpåbudet). Konkursens mål kan dock inte gärna vara 
att få konkursen överstökad så snabbt som möjligt. Då vore det bättre att helt avstå från 
konkurs. 
1102 Se Prop 1986/87: 90 s 262. 
1103 Beträffande verksamhetsföremålet och mandatramen, se 8.3 ovan. 
1104 En sådan infallsvinkel är dock vanlig även i den etablerade associationsrätten. 
1105 Se 7.2.2 ovan vid not 958.
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av att definiera och avgränsa tvångsförvaltningsuppdraget.1106 Tolkningen 
att konkursändamålen gav och begränsade mandatet understöds av att det 
föreskrevs att konkursförvaltaren skulle besörja alla ärenden som rör borge-
närernas gemensamma rätt och bästa.1107 Enligt associationstanken bestäms 
konkursförvaltarens mandat av andra faktorer och är borgenärernas gemen-
samma rätt och bästa (blott) kompetensinskränkande för konkursförvalta-
ren relativt konkursboet.

Borgenärernas gemensamma rätt och bästa är konkursboets verksamhets-
ändamål såsom borgenärsägd associationsliknande gemenskap. Sålunda  
klargör associationstanken att den angivna lokutionen handlar om det 
gemensamma ändamålet enligt associationsrättslig terminologi. Det 
gemensamma ändamålet är något annat än det gemensamma intresset.1108

Skillnaden mellan ”gemensamt ändamål” och ”gemensamt intresse” med-
för att man kan ta lätt på invändningen att förmånsrättsordningen gör att 
 borgenärskollektivet ofta präglas av intressemotsättningar.1109 Inte heller har 

1106 Förarbetsuttalandena kring konkursförvaltarens anmärkningsrätt är ett belysande 
exempel. Se 8.3.2 ovan not 1095.
1107 Se 46 § KL 1862; 53 § KL 1921.
1108 Till skillnaden, se 6.2 ovan vid not 867 ff. – I SOU 1977: 29 s 164 (där det före-
slogs att 53 § KL 1921 skulle föras vidare utan förändring till den nya KL) antogs det att 
bestämmelsens föregångare klargjorde konkursinstitutets syfte – att ”tillgodose borgenä-
rernas gemensamma intressen”. Uttalandet kan signalera skiftestanken, men intentions-
djupet skall inte överdrivas. – I NJA 1999 s 131, som gällde konkursförvaltares skade-
ståndsansvar, kom HD fram till att konkursförvaltaren har kompetens (”inte – – – [är] 
oberättigad”) att anställa (tillgångs)återvinningstalan för konkursboet, även om konkurs-
boet inte har fått säkerhet (från den borgenär som gynnas av processen) för eventuella 
rättegångskostnader. Rättsfallet gällde rekvisitet ”borgenärernas gemensamma rätt och 
bästa”, närmare bestämt den del därav som i denna avhandling kallas otillbörlighets-
grundsatsen; det förutsattes att återvinningsprocessen inte står i strid med vinstpåbudet, 
dvs att återvinningsanspråket kan anses utgöra en reell tillgång i konkursboet (jfr NJA 
1990 s 656). Minoritetens resonemang för tankarna i den riktningen att borgenärernas 
gemensamma rätt och bästa skulle svara mot det ”det gemensamma intresset”. Stark kritik 
bör dock undvikas eftersom det endast sägs att bestämmelsen ”skulle – – – kunna läsas så 
att endast åtgärder som ligger i alla borgenärernas intresse får vidtas”. En rad undantags-
exempel ges, låt vara att det inte framgår med tydlighet om exemplen utgör undantag eller 
kullkastar utgångspunkten. Majoriteten klargör inte explicit att det angivna rekvisitet 
refererar till ett mer abstrakt verksamhetsändamål hos konkursboet (det gemensamma 
ändamålet med associationsrättslig terminologi). Argumenteringen ligger i alla fall i linje 
med associationstanken. 
1109 Borgenärer som har god säkerhet och stort inflytande över tillgångarnas försäljning 
ser gärna att tillgångarna realiseras så snabbt som möjligt, kanske till och med till under-
pris, medan oprioriterade borgenärer, beroende på omständigheterna också konkursgäl-
denären, kan vilja avsätta tid och resurser på att finna bättre budgivare till tillgångarna, 
kanske rentav rörelsen som sådan. Jfr Bergström/Sundgren, Hur inverkar förändringen av 
förmånsrätten på borgenärernas utdelning vid konkurs? s 83 f med hänvisningar. 
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det någon betydelse att det faktiska intresset kan variera markant inom de 
enskilda borgenärsklasserna (t ex de oprioriterade borgenärerna). Riskräds-
lan hos enskild borgenär kan t ex påverkas av konkursfordringens storlek.

Verksamhetsändamålen handlar mer om vilken inriktning den associa-
tionsliknande gemenskapen skall ha (enligt lagstiftaren) än om det typiska 
intresset hos konkursboets medlemmar.

Lagstiftarens grepp – att tala om borgenärernas gemensamma rätt och bästa 
(inte om konkursborgenärernas gemensamma rätt och bästa eller, vilket skul-
le ge ett ännu klarare besked, om konkursboets verksamhetsändamål) – kan 
tolkas så att lagstiftaren har utgått från att konkursförvaltaren är borgenärer-
nas syssloman, inte ett (i enlighet med 1:1 och 3 KL) organ i konkursboet. 
Ett sådant grundantagande hamnar på kollision med associationstanken 
(som gör det befogat att tala om borgenärerna endast i fråga om borgenä-
rernas ”rätt”). Till att börja med saknar konkursförvaltaren legalt mandat 
att fatta beslut för borgenärskollektivet i medlemsfrågor, vilka sakägs av 
borge närskollektivet (inte konkursboet). Till det kommer att likhetsprin-
cipen och otillbörlighetsgrundsatsen bereder individuellt skydd åt enskilda 
konkursborgenärer.

Även om det ”gemensamma ändamålet” är en i associationsförhållandet 
inlemmad rättlig standard (inte en hänvisning till medlemmarnas vid var 
tid gällande eller förhärskande intressen),1110 klargör lokutionen ”borge-
närernas gemensamma rätt och bästa” att det är konkursborgenärerna, inte 
konkursgäldenären, massaborgenärerna och sakrättsborgenärerna, som är 
medlemmar i konkursboet och skyddas av konkursändamålen.1111

Borgenärernas gemensamma ”bästa” torde handla om dels det som i 
den allmänna associationsrätten kallas vinstpåbudet (med vederbörliga 
förändringar för likvidationssituationen),1112 dels det likvidationsasso-
ciationsrättsliga tidspåbudet.1113 Borgenärernas gemensamma ”rätt” torde 
syfta på det som i den allmänna associationsrätten kallas likhetsprincipen 
och otillbörlighetsgrundsatsen.1114 Borgenärernas gemensamma rätt och 
bästa är kompetensinskränkande för konkursboets organ (i svensk rätt 
konkursförvaltaren) i deras förvaltning av konkursboet.

1110 Jfr 6.2.4. Visst kan – associationsrättsligt sett – det gemensamma ändamålet föränd-
ras. Därför krävs dock viss procedur. Någon motsvarande möjlighet föreligger normalt 
inte vid tvångslikvidation.
1111 Jfr 10.3; 10.4; 10.5 nedan.
1112 Se härom 8.4.3 nedan. 
1113 Se härom 8.4.4 nedan. 
1114 Se 8.4.5 nedan. 
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8.4.2  Vinstsyftet, likhetsprincipen och 
 otillbörlighetsgrundsatsen

Den allmänna associationsrättens diskussion rörande vinstpåbudet, lik-
hetsprincipen och otillbörlighetsgrundsatsen är ett getingbo.1115 Dels för-
bryllar det att diskussionen i vissa delar förs under påbudsteman. Påbu-
den är påföljdsrelativa baklängesföreskrifter som också kan variera till 
innehåll beroende på vilket organ påföljdsfrågan gäller (när flera finns). 
Dels kan det med fog ifrågasättas om otillbörlighetsgrundsatsen ger upp-
hov till ett påbud vid sidan av de andra (i de situationer som de avser att 
träffa). Några metodanmärkningar är på sin plats, inte för att jag vill och 
kan lösa associationsrättens metodproblem utan för att jag måste förhålla 
mig till den allmänna diskussionen i min egen framställning. Målet är att 
göra min egen framställning begripligare.

Låt mig börja med vinständamålet och vinstpåbudet. Först måste man 
undersöka om det har skett en relevant överträdelse av vinständamålet. 
Denna prövning innefattar två delmoment. För det första måste det ha 
skett ett värdefrånhändande.1116 För det andra får värdefrånhändandet 
inte ha varit kommersiellt betingat eller uppbackat av affärsmässiga skäl. 
Föreligger sålunda en kränkning av vinständamålet skall beslutet vara 
form enligt.

Olika påföljder kan tänkas i händelse av en överträdelse. Påföljdsförut-
sättningarna varierar. Lägst krav ställs under påföljden entledigande. Vill 
associationen kräva skadestånd av besluts- eller åtgärdsfattaren måste det 
göras en kompletterande culpabedömning, vilket bl a betyder att vissa 
uppenbarhetskrav kommer till och att skadeståndsgäldenären måste ha 
bort inse den otillåtna gärningen. Slutligen kan det tänkas att associatio-
nen vill förklara sig obunden gentemot tredje man. På denna nivå kan det 
ställas olika krav beroende på om den otillåtna gärningen görs gällande 
under de associationsskyddande reglerna eller under kapitalskyddsreg-
lerna (i den mån sådana finns).1117 Tilläggskraven (kravet på uppsåtstäck-
ning osv) kan sammanfattas under ett ”otillbörlighetstema”, som då i 
praktiken betyder att vinstpåbudet inte har något självständigt utrymme 
vid sidan av otillbörlighetsgrundsatsen i händelse av ett värdefrånhän-

1115 Se närmare Lindskog, JF-ABL 12: 0-3.1 (2 uppl s 17) med hänvisningar och tillägget 
att området besväras av terminologisk och systematisk oreda. 
1116 Se 8.4.3.1 nedan not 1136.
1117 I vilken mån de olika påbudsfallen avviker från varandra kan inte utredas närmare 
här. Det kan tänkas att uppenbarhetskraven skiljer sig åt (jfr Lindskog, JF-ABL 12: 2-4.1.1 
(2 uppl s 43 not 30)) och att, i kapitalskyddsfallet, godtrosskyddet är mindre starkt. Till 
godtrosskyddet, se Lindskog HBL 2:18-2.1 (1 uppl s 529); densamme, JF-ABL 12: 5-4 
(2 uppl s 114 f ) med hänvisningar samt not 1119 nedan angående NJA 1999 s 426. 
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dande kompetensöverskridande; inget värdefrånhändande som är eko-
nomiskt försvarligt är ”otillbörligt” i lagens mening.1118 Utgångspunkten 
bör vara att associationens bundenhet skall bedömas under de allmänna 
kompetensreglerna, så även när – i förekommande fall – kränkningen har 
naggat på kanten av associationens bundna kapital.1119

Nu övergår jag till likhetsprincipen och likabehandlingspåbudet. Först 
måste det prövas om likhetsprincipen har trätts för när genom att en 
medlem har gynnats i sin egenskap av medlem. Alla medlemsgynnanden 
kräver beslut i formenlig ordning. Olika påföljder kan även tänkas här, 
givet att särbehandlingen inte har ”sakliga skäl” för sig. Krävs skadestånd 
måste det göras en culpabedömning. Görs det gällande att associationen 
är obunden mot tredje man förutsätts det att rättshandlingen är ”otill-
börlig” under otillbörlighetsgrundsatsen. Även likhetsprincipen har alltså 
endast osjälvständig betydelse vid sidan av otillbörlighetsgrundsatsen i 
obundenhetsfallet.

Vi har nu sett att, i den allmänna associationsrätten, vinstpåbudet och 
likhetsprincipen kompletteras av generalklausulen eller otillbörlighets-
grundsatsen.1120 Även otillbörlighetsgrundsatsen är en allmän grundsats 
som sammanhänger med förhandenvaron av en associationsliknande 
gemenskap.1121 Innebörden är att det inte får fattas eller verkställas beslut 
som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt medlem eller tredje man 
till nackdel för associationen eller annan medlem.1122 Principen får sär-
skild betydelse som komplement till likhetsprincipen dels vid medlems-
gynnanden som inte kvalificerar som utdelning i strikt bemärkelse (inte 
ens ett värdefrånhändande behöver ha skett), dels vid försök att kringgå 
likhetsprincipen genom en förtäckt utdelningstransaktion varunder gyn-

1118 Jfr Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) s 168 ff; Prop 
1973: 93 s 137; DsFi 1986: 21 s 31; Pehrsson, Generalklausuler i aktiebolagslagen 
s 483 ff.
1119 Jfr Lindskog, JF-ABL § 12.1-3.1 not 4. En annan ståndpunkt intogs av HD i NJA 
1999 s 426; jfr 8.4.3.1 nedan not 1134. Jfr Lindskog, HBL 2:18-5.2.1 (1 uppl s 538). 
Att bestämmelser mycket väl kan innefatta flera regler och kränkningar av aktiebolagets/
aktieägarnas intressen verkar inte ha åberopats i målet. Andersson, Kapitalskyddet i aktie-
bolag s 94 tolkar rättsfallet så att kapitalskyddsreglerna gäller vid olovlig värdeöverföring 
medan kompetensregeln i ABL gäller vid andra rättshandlingar. 
1120 Beträffande förhållandet mellan otillbörlighetsgrundsatsen och likhetsprincipen, jfr 
t ex Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) s 164 f; Johansson, 
Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 152; Lindskog, HBL 2: 3-7.2.1 (1 uppl s 287); 
SOU 1941: 9 s 302 f.
1121 Jfr t ex Lindskog, HBL 2: 3-7.2.1 (1 uppl s 287); Åhman, Behörighet och befogenhet 
i aktiebolagsrätten s 788.
1122 Jfr 8: 41 ABL.
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nad medlem formellt uppträder i egenskap av tredje man.1123 Vidare kan 
otillbörlighetsgrundsatsen komplettera vinstpåbudet, t ex när någon, 
som inte behöver utgöra medlem,1124 gynnas1125 på associationens eller 
medlems bekostnad.

Relationen mellan å ena sidan otillbörlighetsgrundsatsen och å andra 
sidan likhetsprincipen och vinstpåbudet är, som sagt, inte helt klarlagd. 
Det är osäkert vad som ligger i otillbörlighetsrekvisitet, särskilt vilka upp-
såtskrav som ställs1126 och vilken betydelse det har att en åtgärd är eko-
nomiskt försvarlig.1127 Enligt min bedömning kan frågan inte besvaras 
generellt. Otillbörlighetsgrundsatsens uppgift är att komma till rätta med 
associationsrättsliga maktmissbruk.1128 Innebörden måste därför rimligen 
kunna växla beroende på vilket påbud grundsatsen skall förlänga eller 

1123 Att likhetsprincipen saknar tillämpning när medlem uppträder i egenskap av tredje 
 man, se t ex Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) s 70 f, 163; 
Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s 283; Lind-
skog, HBL 2: 3-7.1.1 (1 uppl s 284); densamme, Om aktiebolags anspråk (SvJT 1992) 
s 84; densamme, JF-ABL 12: 0-3.1 (2 uppl s 17) vid not 32, 12:1-5.1.2 (s 29 not 18); 
Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 152; Åhman, Behörighet och be -
fogenhet i aktiebolagsrätten s 793. 
1124 Jfr t ex Lindskog, HBL 2: 3-7.2.1 (1 uppl s 287); densamme, JF-ABL 12: 0-3.1 
(2 uppl s 17). Vid kapitalanvändning till förmån för tredje man torde vinstpåbudet och 
otillbörlighetsgrundsatsen vara en princip som uttrycks på olika sätt. Jfr Lindskog, JF-
ABL 12: 0-3.1 (2 uppl s 18) vid not 37, 12:1-5.1.1 (s 29) not 18; Nerep, Aktiebolags-
rättsliga studier s 70 ff not 88.
1125 Vinstpåbudet å andra sidan kan tillämpas när motparten inte har uppnått någon 
fördel över huvud. Jfr t ex Lindskog, JF-ABL 12.0-3.1 (2 uppl s 18) not 35. Skadestånds-
ansvar är ju också ett påföljdsalternativ.
1126 Se å ena sidan t ex Lindskog, Om aktiebolags anspråk (SvJT 1992) s 85; densamme, 
JF-ABL 12: 0-3.1 (2 uppl s 18) not 36, å andra sidan t ex Pehrson, Generalklausuler i 
aktiebolagslagen s 497; SOU 1941: 9 s 304; Taxell, Aktieägarens rättsskydd s 48.
1127 Jämför uttalandena hos t ex (å ena sidan) Lindskog, JF-ABL 12: 0-3.1; Skog, Rodhes 
aktiebolagsrätt (21 uppl) s 248; Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten 
s 805 f; (och å andra sidan) Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) 
s 169; Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s 287; 
Kedner/Roos, Aktiebolagslagen 8:13.01; Pehrson, Generalklausuler i aktiebolagslagen 
s 483 ff. I Prop 1973: 93 s 137 (jfr Prop 1975:103 s 381) anförs att en åtgärd som företa-
gits i ett aktiebolags intresse, och som dessutom framstår som företagsekonomiskt rimlig 
eller försvarlig, inte behöver vara otillbörlig bara för att fråga är om en avvikelse från 
likhetsprincipen. Detta förarbetsuttalande brukar åberopas till stöd för att otillbörlighets-
rekvisitet inte är uppfyllt om en åtgärd är företagsekonomiskt försvarlig. Stödet är dock 
bräckligt. Såvitt jag kan se sägs inget mer än att otillbörlighetsgrundsatsen, till skillnad 
från likhetsprincipen, innehåller ett otillbörlighetsrekvisit.
1128 Jfr t ex Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) s 163; Lind-
skog, HBL 2: 3-7.2.2 (1 uppl s 287 f ); Lindskog, Om aktiebolags anspråk (SvJT 1992) 
s 84 f. 
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förhindra kringgåenden av.1129 Det kan behöva göras skillnad på med-
lemsgynnande och tredjemansgynnande beslut/åtgärder, dvs på kring-
gåenden av likhetsprincipen respektive vinstpåbudet. Beträffande med-
lemsgynnande åtgärder kan kringgåenderisken avseende likhetsprincipen 
motivera att otillbörlighet presumeras, så att det ankommer på den gyn-
nade medlemmen att visa att något otillbörligt inte har förekommit.1130 
Vidare bör det uppmärksammas att otillbörlighetsgrundsatsen, som är en 
sammanfattande grundsats, mycket väl kan rymma en mängd av otillbör-
lighetsprinciper – i fler avseenden än att den täcker såväl vinstpåbudet1131 
som likhetsprincipen1132 (och alla mellanfall, om sådana förekommer). 
Det kan finnas en regel som tar sikte på fallet av avsiktligt värdefrånhän-
dande med kompletterande tillämpningsförutsättningar, en annan som 
inte förutsätter avsiktlighet men väl att andra graverande tillämpnings-
förutsättningar är uppfyllda. Otillbörlighetsgrundsatsens tillämpnings-
område är en konstruktionsfråga. Till den associationsrättsliga metoden 
och, framför allt, regelplanet, får jag återkomma mer i detalj, och med 
flera hänvisningar, vid annat tillfälle.

1129 Likhetsprincipens tillämpningsområde är osäkert. Omfattas även medlemsgynnan-
den och förtäckta utdelningar av likhetsprincipen (se t ex Taxell, Aktieägarens rättsskydd 
s 49, som tillämpar likhetsprincipen på fallet att enskild medlem gynnas utan annat för-
fång för de övriga än att de inte kommer i åtnjutande av samma fördel) påverkas otillbör-
lighetsgrundsatsens tillämpningsområde. Jfr 8.4.5.1 nedan vid not 1174.
1130 Jfr i sammanhanget Lindskog, JF-ABL 12: 2-4.1.1 (2 uppl s 43) not 30 in fine; 
Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier s 72 ff rörande olovlig vinstutdelning. I NJA 1990 
s 343 kom HD fram till att det inte föreligger omkastad bevisbörda i frågan huruvida 
kapitalanvändning (värdefrånhändande) skett vid lån från dotterbolag till moderbolag. 
Det är en annan sak. – Att närstående drabbas av olika slags presumtioner eller special-
regler är inte originellt. Se t ex de konkursrättsliga återvinningsreglerna, som har särskilda 
bevisregler och återvinningsfrister gentemot närstående; NJA 1997 s 418 angående (då) 
12: 2, 12: 5 ABL där det infördes ett närhetsrekvisit i strid mot förarbeten och en nästan 
enig doktrin (se Lindskog, HBL 2: 3-6.3.3 (1 uppl s 281) not 60) samt NJA 1999 s 426 
angående olovligt säkerställande till förmån för tredje man. 
1131 Otillbörlighetsgrundsatsen kan tänkas avspegla vinstpåbudet så att den griper in mot 
värdefrånhändanden, kan hända endast (genom storleken eller avsikten kvalificerade) 
sådana som inte är ekonomiskt försvarliga.
1132 Otillbörlighetsgrundsatsen kan tänkas avspegla likhetsprincipen så att den griper in 
mot medlemsgynnanden som inte är sakligt motiverade (dvs kommersiellt betingade eller 
uppbackade av andra sakliga skäl).
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8.4.3  Vinstpåbudet (maximal utdelning till 
 konkursborgenärerna)

8.4.3.1 Vinstpåbudet i allmänhet
Associationerna kan typindelas utifrån sitt verksamhetssyfte. De ekono-
miska associationerna särpräglas av att ledstjärnan vid allt beslutsfattande 
i associationens egna frågor (konkursbofrågorna) skall vara att bereda 
vinst åt associationsmedlemmarna. Associationssyftet att sålunda för-
bättra medlemmarnas ekonomiska position kan kallas vinstsyftet. Avses 
associationsorganens åliggande att verka för vinstsyftets förverkligande 
kan det talas om vinstpåbudet.1133

Vinstpåbudet är påföljdsrelativt vilket betyder att överträdelseförut-
sättningarna bestäms baklängesvis utifrån vilken påföljd som är i fråga.1134 
Med reservation för att det inte alltid är klart vilket vinstpåbud som avses 
(det kan vara det associationsskyddande eller det tredjemansskyddande),1135 
brukar ett åsidosättande av vinstpåbudet antas innefatta ett krav på 
värdefrånhändande,1136 ett krav på att rättshandlingen, vid en helhetsbe-
dömning, inte kan sägas ha varit affärsmässig eller ekonomiskt försvarlig,1137 

1133 Termen ”vinstpåbud” kommer från Lindskog. Se t ex JF-ABL 12:1-3.2 (2 uppl 
s 26).
1134 Jfr Lindskog, JF-ABL 12:1-5.1.2 (2 uppl s 29). Risken är att relativiteten glöms bort. 
Rättsfallet NJA 1999 s 426 kan vara ett exempel (jfr 8.4.2 ovan not 1119).
1135 Se 8.4.2 ovan not 1117.
1136 I 17:1 ABL används värdeöverföring som synonym till kapitalanvändning. En värde-
överföring förutsätter dels att affärshändelsen medför att bolagets förmögenhet minskar 
(jfr värdefrånhändande), dels att affärshändelsen inte har rent affärsmässig karaktär. Det 
senare kravet fyller samma tilläggsfunktion som kravet på att värdefrånhändandet inte är 
kommersiellt betingat (jfr Lagrådet i Prop 2004/05: 85 s 1416). I a Prop s 371 f avvisa-
des alternativet att tala om kommersiellt betingade affärshändelser eftersom uttrycket 
implicerar att det är väsentligen subjektiva faktorer som avgör vad som är en värdeöver-
föring i lagens mening. Enligt regeringen skall detta avgöras utifrån i första hand objektivt 
iakttagbara faktorer. Ordet ”i första hand” måste inte, såvitt jag kan se, tolkas som ett 
avståndstagande från ett krav på subjektiv uppsåtstäckning av de objektiva faktorerna när 
ett sådant är på sin plats. Jfr dock Andersson, ABL och Lagrådet I (JT 2004/05) s 726 f. 
1137 I Prop 2004/05: 85 s 371 betonas att hänsyn inte enbart kan tas till förhållandet 
mellan parternas prestationer. Taxell, Aktieägarens rättsskydd s 110 har tidigare förordat 
att en helhetsbedömning måste göras. Av betydelse skall sålunda kunna vara ”huruvida 
bolagsstämmobeslutet står i överensstämmelse med bolagets intresse eller icke, vilka fak-
tiska verkningar detsamma har med avseende på framtida vinstmöjligheter, förlustens 
storlek, de fördelar som beslutet kan medföra för bolaget och aktieägarna och i vad mån 
den ekonomiska förlusten därigenom kan uppvägas etc”. – Den eftersträvade nyttan 
måste vara verklig. Se Lindskog, HBL 2: 3-6.3.4 (1 uppl s 282) not 63 som påpekar att 
substanslösa påståenden om en tänkt men omätbar nytta inte kan godtas.
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ett krav på subjektiv täckning1138 samt ett visst krav på uppenbarhet.1139 
Om ett uppsåtskrav sålunda gäller beträffande, utöver kravet på värde-
frånhändande, åtgärdens ekonomiska oförsvarlighet, förefaller det som att 
vinstpåbudet smälter samman med otillbörlighetsgrundsatsen (avseende 
fallen av värdefrånhändande).1140

8.4.3.2 Vinstpåbudet vid likvidation
Vid likvidation får vinstpåbudet en annan dimension.1141 Likvidations-
tillståndets inträde medför att själva vinstsyftet förändras. Säkerhetsmar-
ginalen bör vara större. Man kan tala om ett säkerhetspåbud som, i likhet 
med tidspåbudet, konkurrerar med vinstpåbudet. Likvidationssitua-
tionen och likvidationssyftet fordrar en mer konkret avvägning mellan 
vinst, tid och risk.1142

Sålunda kan likvidationssituationen medföra att det inte fordras lika uppen-
bara avsteg för att en (relevant) överträdelse skall anses ha skett.1143 Vidare 
kan den medföra att det inte kan tas hänsyn till indirekta, långsiktiga, för-
delar.1144 Utrymmet för att ge gåvor för allmännyttiga ändamål torde avse-
värt begränsas.

1138 I doktrinen antas det gälla ett krav på avsiktligt värdefrånhändande. Se Lindskog, 
HBL 2: 3-6.3.4 (1 uppl 281); densamme JF-ABL 12: 2-4.1.1 (2 uppl s 41, 43); densam-
me, Olovlig kapitalanvändning (JT 1992/93) s 84 not 14; densamme, Om aktiebolags  
anspråk (SvJT 1992) s 85 not 6; Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier s 68 ff; Rodhe, Stu-
dier i bolags- och kapitalrätt s 382; SOU 1971:15 s 310. Objektiveringssträvandet i 
Prop 2004/05: 85 (not 1136 ovan) torde inte innebära någon förändring på denna punkt. 
Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s 689 ff kan mena att det inte 
krävs ens eventuellt uppsåt utan räcker att det varit synbart för bolagsföreträdaren att 
åtgärden varit förenad med en betydande skaderisk för bolaget. Jfr även NJA 1990 s 343 
där det verkar ha räckt att det beslutsfattande organet bort inse kapitalanvändningen. 
1139 Se 75 § ABL 1944; Prop 1975:103 s 381 f; Lindskog JF-ABL 12:1-5.1.2 (2 uppl 
s 30), 12: 2-4.1.1 (s 43 not 30) med flera hänvisningar; Åhman, Behörighet och befogen-
het i aktiebolagsrätten s 684 ff, 692. 
1140 Beträffande relationen mellan vinstpåbudet och otillbörlighetsgrundsatsen, se 8.4.2 
ovan. 
1141 Jfr Lindskog, HBL 2: 31-4.2.2 (1 uppl s 775) som påpekar att det inte finns någon 
allmängiltig norm för hur konflikten mellan vinstpåbudet och likvidationsändamålet 
skall lösas. Bedömningen måste enligt Lindskog ske med utgångspunkt i omständighe-
terna i det enskilda fallet. Så mycket kan dock sägas att vinstpåbudet förändras till att gälla 
ett så stort likvidationsnetto som möjligt (a st). 
1142 Jfr 8.4.3.3 nedan vid not 1148; 8.4.4 nedan vid not 1164.
1143 Till uppenbarhetskravet, jfr 8.4.3.1 ovan not 1139. 
1144 Till kravet på att affärshändelsen inte är ekonomiskt försvarlig, jfr 8.4.3.1 ovan not 
1136, 1137. 
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Vidare kan påföljdsbedömningen, t ex culpabedömningen, påverkas av 
att likvidatorns uppdrag är att avveckla, inte att stärka produktiviteten 
hos ett levande företag. Uppdragets begränsning medför att likvidations-
organisationen som utgångspunkt är ganska enkel. Associationen har inte 
flera organ som kompletterar och kan rådgöra med varandra.1145 Huru-
vida likvidationstillståndet reducerar vinstpåbudet till en (på grundnivå) 
utomobligatorisk vårdplikt att ”inte-skada” kan dock diskuteras.

8.4.3.3 Särskilt om det konkurs(associations)rättsliga vinstpåbudet
Associationstanken klargör att ”borgenärernas bästa” innefattar ett asso-
ciationsrättsligt vinständamål som till såväl grund som innebörd är något 
mer eller annat än en utomobligatorisk plikt att blott vårda konkursmas-
san. Det vinstpåbud som åvilar konkursförvaltaren avviker därigenom 
från det åliggande som åvilar kronofogdemyndigheten vid exekution (jfr 
exekutionstanken). Konkursförvaltaren skall i princip förbättra konkurs-
boets ekonomiska position, om det är möjligt. Självfallet får han inte av ren 
slapphet eller för att uppnå personlig vinning avstå från förvaltningsåt-
gärder som tjänar konkursändamålen.

Vinstpåbudet kan illustreras utifrån hur konkursboets likvida medel skall 
förräntas. Enligt 7:18 KL skall pengar som flyter in under förvaltningen 
snarast göras räntebärande genom insättning på boets räkning i bank. Be -
stämmelsen ålägger konkursförvaltaren att göra influtna medel räntebäran-
de, dvs att välja bankavkastning framför ingen avkastning alls. Syftet med 
påbudet torde vara att klargöra att konkursboets medel måste göras ränte-
bärande, inte att säga att bankinsättning får ske och, med hänsyn till säker-
hetspåbudet, måste väljas framför andra tänkbara alternativ.1146

Att annan placeringsform får väljas kan inte gärna ifrågasättas. Konkurs-
förvaltaren kan svårligen vara underkastad vinstpåbudet i fråga om hur 
konkursboets tillgångar skall realiseras (se 8: 6, 7 och 14 KL), men endast 
vara skyldig att undvika risker i förräntningsfrågor.1147 En annan tolkning 

1145 Jfr i sammanhanget att Lindskog, Några synpunkter på konkursförvaltning s 305 
har påtalat inkonsekvensen i att det ställs relativt långtgående krav på organisation och 
funktionsfördelning i levande ekonomiska associationer medan, så snart företagen sätts 
i konkurs, hela företaget skall skötas av en advokat, konkursförvaltaren, även vid vidare-
drift. Vid allmän likvidation är läget detsamma. 
1146 Jfr 7:18 1 st 2 m KL varav framgår att boets medel inte behöver göras räntebärande 
om kassa behövs till betalning av boets löpande utgifter. 
1147 En tänkbar ”placeringsvariant” är att förskottsbetala vissa borgenärer mot en ränta 
(för lånet) som överstiger konkursboets bankränta. Likhetsprincipen (i snäv mening) 
hind rar inte en sådan strategi. Otillbörlighetsgrundsatsen kan aktualiseras om förskotts-
betalningen är till fördel för de mottagande borgenärerna och erbjudandet inte lämnas till 
samtliga konkursborgenärer (inom relevant klass). Se 8.4.5 nedan vid not 1183. 
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torde förutsätta att 7:18 KL endast gäller realisationslikvider som inflyter 
på skiftesstadiet, då säkerhets- och tidspåbudet kan gälla strikt.1148 I vidare-
driftskonkurser, som kan pågå i flera år, bör vinstpåbudet kräva en bättre 
avkastningsform än bankinsättning.1149 Placering i räntebärande statspap-
per måste vara ett minimum.

Därmed är inte sagt att konkursförvaltaren riskerar någon påföljd vid för-
summelse. Entledigande kräver inte culpa i skadeståndsrättslig mening. Det 
räcker att konkursförvaltaren inte är lämplig eller av annat skäl bör skiljas 
från uppdraget.1150 Att konkursförvaltaren är oinsatt i placeringsfrågor är 
knappast en ursäkt vare sig i skadeståndshänseende eller från entledigande-
synpunkt. Inga spekulationsaffärer får ju bedrivas. Att konkursförvaltaren 
föredrar bankinsättning framför annan förräntning av personliga skäl (t ex 
personliga bonuspoäng hos banken) kan inte vara en godtagbar ursäkt 
i något sammanhang. Däremot kan hänsyn behöva tas dels till att kon-
kursförvaltaren inte förutsätts vara en professionell placerare,1151 dels till 
att konkursförvaltaren inte är helt fri i prissättningen av sina tjänster. Det 
rättfärdigar dock inte att konkursförvaltaren ägnar sig åt ren ”utmätnings-
förvaltning”. Konkursförvaltaren är friare i sin prissättning och får mer för 
mödan än en statligt anställd fogde, som ersätts genom lön.

Genom vad vinstpåbudet påstås ha överträtts har ingen betydelse. Vinst-
påbudet kan överträdas genom gåva, process,1152 konkursrealisation till 
underpris, köp till överpris, eftergift, förlikning, erkännande av massa-
ansvar etc.1153 Typiskt för konkursfallet är att vinstpåbudsöverträdelse 
även kan uppkomma genom att konkursboet fullföljer konkursgäldenä-
rens avtal i konkursen.1154 Slutligen bör noteras att vinstpåbudet även 

1148 Jfr 8.4.3.2 ovan vid not 1142. 
1149 Här förutsätts att bättre alternativ finns (och inte framstår som högriskprojekt i 
jämförelse med bankinsättning) samt att bindningstiden inte är ett hinder. Att konkurs-
förvaltaren inte får ägna sig åt rena spekulationsaffärer följer av säkerhetspåbudet. Att 
placeringsformen måste passa konkursens längd följer av tidspåbudet.
1150 Se 7: 5 KL. Standarden liknar ett culpakrav såvitt gäller historiska förhållanden men 
förutsätter också en prognos. Tidshorisonten torde ha betydelse, men också riskerna med 
en annan avkastningsform, den sannolika skadans storlek samt kostnaderna och besvären 
med att hitta en från lönsamhetssynpunkt lämpligare placeringsform än bankinsättning. 
Praxis kan inte undersökas här. 
1151 Skadeståndspraxis talar för en mild bedömning. Se vid not 1158 nedan.
1152 I NJA 1999 s 131 (rörande konkursförvaltarens kompetens att inleda osäkrad (till-
gångs)återvinningsprocess för konkursboet) förutsattes det att vinstpåbudet inte hade 
trätts för när, närmare bestämt att det omprocessade återvinningsanspråket motsvarade 
en reell tillgång i konkursboet (jfr NJA 1990 s 656). Det var processens förhållande till 
otillbörlighetsgrundsatsen som prövades i målet. Jfr 8.4.1 ovan not 1108. 
1153 För flera exempel, se Lindskog, JF-ABL 12: 2-4.
1154 Normalt sett kan en fullgörelse inte utgöra ett värdefrånhändande. Konkursfallet är 
speciellt eftersom konkursboet inte bär något automatiskt massaansvar för konkursgälde-
närens skulder. Ett exempel på en överträdelsesituation är att konkursförvaltaren ikläder 
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kan överträdas i konkursbokonstitutionella beslutssituationer, t ex när 
konkursförvaltaren väljer vidaredrift trots att omedelbar rörelsenedlägg-
ning bör ske eller när konkursförvaltaren slentrianmässigt lägger ned en 
bärande rörelse.1155

Vinstpåbudet enligt 7: 8 KL måste skiljas från konkursförvaltarens 
(semiobligatoriska) vårdplikt gentemot konkursgäldenären. Vårdplikten 
kommenteras separat i ett eget kapitel.1156

Påföljderna i händelse av överträdelse kan variera från allt som entledi-
gande till avtalsrättslig obundenhet (när otillbörlighetsregelns förutsätt-
ningar är uppfyllda)1157 och konkurs(associations)rättsligt skadestånds-
ansvar.

I skadeståndshänseende krävs, utöver värdefrånhändande (skada), att kon-
kursförvaltarens beteende har varit culpöst (17:1 KL). Enligt rättspraxis 
gäller därvidlag att konkursförvaltaren, som kan ha att träffa affärsmässiga 
avgöranden under svårbedömda förhållanden, har ett beaktansvärt hand-
lingsutrymme att fatta fel beslut utan påföljd. Konkursförvaltaren skall 
inte kunna hållas ersättningsansvarig så snart ett beslut visar sig vara oför-
delaktigt för konkursboet eller någon borgenär.1158 Föreligger erforderliga 
ansvarsförutsättningar uppkommer frågan vem som kan kräva skadestånd 
med stöd av vinstpåbudet enligt 17:1 KL.1159 Eftersom skadan primärt 
drabbar konkursboet får det anses vara klart att sakägartalan kan ske, likaså 
att konkursborgenär kan kräva skadestånd av konkursförvaltaren (för kon-
kursboets totala skada) i kommission för konkursboet. Mer tvivelaktigt är 
om en konkursborgenär, som drabbas av medelbar skada, har rätt att föra 
talan mot skadevållande tredje man i kommission för konkursboet1160 eller 

konkursboet ett mer vidsträckt massaansvar än medkontrahenten har rätt att kräva (med 
stöd av de kontraktuella ömsesidighetspåföljderna). Ett annat exempel är att det förelig-
ger värdemässig obalans mellan konkursgäldenärens och medkontrahentens (återstående) 
prestationer.
1155 Jfr Lindskog, Några synpunkter på konkursförvaltning s 313. Beträffande konkurs-
förvaltarens plikt att välja vidaredrift, jfr 4.2 ovan vid not 563; 8.3.2 ovan not 1100. 
De speciella vidaredriftsvillkoren och reglerna om konkursens avslutande avspeglar att 
reglerna bör ta hänsyn till konkursgäldenärens intressen av att slippa de frihetsinskränk-
ningar (utöver rådighetsförlusten) som konkursen för med sig, t ex det konkursrättsliga 
näringsförbudet enligt 6:1 KL. Jfr 8.5.1 nedan not 1205; 8.5.2 nedan; 10.3 nedan not 
1408.
1156 Se 8.4.4 nedan och, framför allt, 8.5.1. 
1157 Till relationen mellan vinstpåbudet och otillbörlighetsgrundsatsen, se 8.4.2 ovan.
1158 Se NJA 2001 s 99; NJA 2005 s 443. Hur skadeståndsprinciperna förhåller sig till 
den av HD införda möjligheten till strikt avdrag på förvaltararvode (se NJA 2003 s 99) 
kan diskuteras. Jfr 7.2.2 ovan not 962. 
1159 Beträffande konkursgäldenären, se 8.5.1 nedan. 
1160 Jag har för avsikt att återkomma till frågan i annat sammanhang. Några korta 
anmärkningar kan dock vara på sin plats. I norsk och dansk rätt har enskilda konkurs-
borgenärer subsidiär rätt att föra talan (mot tredje man) i eget namn för konkursboets 
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för egen del (avseende andelen av konkursboets skada).1161 Normalt sett 
föreligger ingen sådan rätt vid överträdelse av vinstpåbudet, inte ens mot 
associationens organ. Likvidationssituationen kan dock ha betydelse (vilket 
inte betyder att den också räcker till).1162 Frågan skall inte kommenteras 
närmare här.

räkning (under förutsättning att konkursboet inte ingår förlikning). Se NKL § 118 (jfr 
NOU 1972: 20 s 191 ff; Ot prp nr 50 1980/81 s 111; Huser, Gjeldsforhandling og kon-
kurs II s 327 ff; Normann Aarum, Styremedlemmers erstatningsansvar s 275 f med hän-
visningar till rättspraxis; DKL § 137 (jfr Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven 
§ 137 (10 uppl s 698 f ) med hänvisningar). En skillnad är att det antas vara en process-
förutsättning i norsk rätt att frågan huruvida konkursboet skall föra talan har behandlats 
på skiftesamlingen. I svensk rätt torde i alla fall principen vara att konkursborgenärerna 
får hålla till godo med möjligheten att hålla konkursförvaltaren skadeståndsansvarig för 
culpöst taleavstående. Dels har det antagits att kommissionstalerätten enligt 4:19 2 st KL 
inte kan tillämpas analogt. Se Lawski, Konkurs- och ackordslagarna s 161; Lejman, 
Bidrag till läran om återvinning s 247; Palmér/Savin, Konkurslagen I § 4:19 (s 4:145); 
Prop 1975: 6 s 260; SOU 1970: 75 s 175; Walin, Materiell konkursrätt s 256 not 10; 
Welamson, Konkursrätt s 303 ff; NJA 1886 s 215 (talan om bättre rätt till köpeskilling); 
NJA 1897 s 140 (talan om utbekommande av egendom från konkursgäldenären); NJA 
1899 s 422 (talan om bättre rätt till fordringar på den grunden att berörda överlåtelser ej 
skulle ha medfört panträtt i fordringarna samt skadeståndstalan mot konkursgäldenärens 
styrelse); NJA 1918 s 232 (separationsrätt vid lösöreköp); NJA 1924 s 665 (återgång på 
obligationsrättslig grund); NJA 1928 s 613 (yrkande om fullgörelse av betingad köpeskil-
ling). Dels, vilket kan tyda på en allmän skepsis mot institutet kommissionstalan (låt 
vara att den aktuella tredjemansrelationen kan ha betydelse), antogs det i förarbetena till 
1944 års ABL att ”det torde icke böra anses uteslutet” att utdelningar i strid mot lagens 
borgenärsskyddande kapitalskyddsregler ger enskild borgenär rätt att föra talan mot dem 
som medverkat till utdelningen om varken bolaget eller dess konkursbo tar tag i saken 
genom att föra talan om återbäring av det utdelade beloppet. Ett särskilt argument för 
en sådan rätt ansågs just vara att bolagsborgenärerna inte har någon rätt att föra talan i 
kommission för bolaget. Se SOU 1941: 9 s 641 f; jfr SOU 1971:15 s 321 f, 353; Prop 
1975:103 s 486. Noteras i sammanhanget bör dock att enskild borgenär anses ha rätt 
till intervention vid sidan av konkursboet i kapitalskyddsmål (NJA 1951 s 6 II). Det 
framgår ej huruvida interventionsrätten är ordinär eller självständig. I det senare fallet ver-
kar interventionsrätten i praktiken vara en – latent eller subsidiär – kommissionstalerätt. 
Intervenienten kan ju fullfölja talan i högre rätt (jfr 14:11 2 st RB) utan kostnadsansvar 
för huvudmannen (jfr 18: 9 1 st 2 m RB). 
1161 Ett av argumenten för att associationsmedlem skall sakna rätt till ersättning för 
medel bar skada – att associationen själv avgör bäst huruvida ersättning skall krävas eller 
ej (jfr Normann Aarum, Styremedlemmers erstatningsansvar s 255, 259) – gör sig inte 
gällande med samma styrka vid likvidation. 
1162 I norsk rätt har det hävdats vara en allmän princip att associationsmedlemmar kan 
föra kommissionstalan för associationen när denna avstår från sakägartalan och är under 
avveckling. Se Skoghøy, Tvistemål 7.6.2 (1 uppl s 326) med hänvisning till 22 § skifte-
loven; 114 § NKL; 118 § NKL; NRt 1973 s 1472 (kommissionstalerätt för upplöst 
dödsbo); NRt 1987 s 1569 (konkursborgenärs kommissionstalerätt för konkursboet efter 
konkursens avslutande i organansvarsfråga rörande konkursförvaltarens försumliga för-
valtning); NRt 1984 s 391 (konkursborgenärernas kommissionstalerätt); NRt 1993 s 20 
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Slutligen bör nämnas att konkursboets likvidationssituation talar för en 
särskilt strikt bedömning.1163 Konkursboets medel får inte skänkas bort.

8.4.4 Tidspåbudet (snabb likvidation)
Vinstpåbudets genomslagskraft begränsas av tidspåbudet. Det gäller vid 
likvidation i allmänhet, men också, och i synnerhet, i konkursfallet.1164

Indirekt kan tidspåbudet få självständig betydelse vid konkurs, eftersom 
konkursborgenärernas andelsrätter i konkursboet är beloppsbegränsade och 
konkursgäldenären inte har någon medlemsskyddad ställning under kon-
kursboets verksamhetsändamål. Dels tar tidspåbudet (ofta i kombination 
med säkerhetspåbudet) över vinstpåbudet när konkursborgenärerna kan 
förväntas få fullt betalt – så även om det står klart att en annan förvaltnings-
strategi, som tar längre tid, kommer att inbringa mer till konkursboet. Dels 
upphör vinstpåbudet att göra sig gällande (med följd att tidspåbudet gäl-
ler strikt) när samtliga konkursborgenärer har fått full andelstäckning (eller 
betryggande säkerhet för sina krav).

Tidspåbudet klargör att vinstpåbudet måste viktas mot medlemmarnas 
intresse av att det förestående skiftet genomförs snabbt, så att de får ut 
sina ekonomiska andelar i gemenskapen. I konkursfallet betyder detta att 
det är tidspåbudet som skyddar konkursborgenärernas intresse av att få 
snabb täckning för sina konkursfordringar hos konkursgäldenären (via 
sina skiftesfordringar hos konkursboet).

Genom vad tidspåbudet överträds har ingen betydelse. Tidspåbudet 
kan överträdas såväl genom avtal (t ex när konkursboet ingår långvariga 

(konkursborgenärerna i ett bolags konkursbo kan väcka talan för konkursboets räkning 
om konkursen avslutats utan att konkursboet utnyttjat möjlighet att utkräva organ ansvar 
av konkursbolagets styrelseledamöter); NRt 1995 s 1809 (efter avslutad konkurs och 
bolagslikvidation hade enskilda aktieägare rätt att föra kommissionstalan för det upplösta 
aktiebolaget om skadestånd till bolaget för felaktig rådgivning av en konsultfirma före 
konkursen); NRt 1996 s 350 (dödsbodelägare har subsidiär rätt att föra kommissions-
talan om återvinning till dödsbo). Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 329 är mer 
försiktig på denna punkt då han uttalar att 118 § NKL uttömmande reglerar konkurs-
borgenärernas kommissionstalerätt för konkursboet och anför att detta har implicit stöd 
i förarbetena (NOU 1972: 20 s 191 f ).
1163 Jfr 8.4.3.2 ovan vid not 1142.
1164 Vinst- och tidspåbuden är, som nämnts (se 8.4.3.2 ovan not 1142), svåra att skilja 
från varandra. Även tidspåbudet har en ekonomisk dimension vid likvidation. Ju längre 
skiftet dröjer, desto större blir medlemmarnas avkastningsförlust (om de är bättre medels-
förvaltare än konkursförvaltaren). De associationsrättsliga verksamhetsändamålen refere-
rar dock inte till medlemmarnas faktiska intressen. Se 8.4.1 ovan not 1108.
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avtal eller avtal som förutsätter prestation långt fram i tiden)1165 som i 
konkursbokonstitutionella beslutssituationer.

Så t ex återklingar tidspåbudet i 8:1 KL och föreskriften om att konkursboets  
egendom skall säljas så snart det lämpligen kan ske (om inte annat följer av 
särskilt angivna undantagsregler). Ett annat exempel är 8: 2 KL, som klar-
gör att gäldenärens rörelse får drivas vidare (eller återupptas) i konkursen 
om det är ändamålsenligt (från boavvecklingssynpunkt) och vidaredriften 
håller sig inom tidsramen ett år från edgångssammanträdet (såvida det inte 
föreligger ”särskilda skäl”).1166

Det konkursboskyddande tidspåbudet skall skiljas från det semiobligato-
riska tidspåbudet, som gäller till förmån för konkursgäldenären. Konkurs-
gäldenärens ekonomiska intresse av att konkursen avslutas snabbt (eller 
kanske aldrig ens inleds) saknar relevans (vid sidan av det konkursbo-
skyddande tidspåbudet). Konkursen är tvångsmässig för konkursgälde-
nären. På annat sätt förhåller det sig med konkursgäldenärens intresse 
av att befrias från alla personliga fri- och rättighetsinskränkningar i släp-
vattnet av konkursen, t ex det konkursrättsliga näringsförbudet (6:1 KL) 
och redovisningsskyldigheten avseende allt som förvärvas under kon-
kursen (3: 3 KL). Fri- och rättighetsinskränkningarna, som typiskt sett 
gäller fysiska konkursgäldenärer, medför att konkursgäldenären får ett 
eget beaktansvärt intresse av en snabbt avslutad konkurs. Jag återkommer 
härtill senare.1167

8.4.5 Likhetsprincipen och otillbörlighetsgrundsatsen

8.4.5.1  Likhetsprincipen – ett påbud som förutsätter associationstanken 
Det händer att likhetsprincipen åberopas på ett sätt som påskiner att 
likabehandling av borgenärerna är konkursens grundläggande ändamål 
eller funktion.1168 Infallsvinkeln har visst stöd i att borgenärernas ”rätt” 

1165 Tidspåbudet kan kränkas bl a när det ingås rättshandlingar för konkursboets rörelse 
vid olovlig vidaredrift (jfr Lindskog, HBL 2: 33-5.2.2 (1 uppl s 805) angående allmän 
likvidation), när konkursförvaltaren ikläder konkursboet långvariga krediter (beträffande 
frågan huruvida kreditupptagande är likvidationsfrämmande, se NJA 1963 s 471; NJA 
1966 s 171 i 8.2 ovan) samt när konkursboets medel placeras på allt för lång sikt.
1166 Konkursgäldenärens ekonomiska intresse av fortsatt drift kan inte vare sig beaktas 
under vad som är ”ändamålsenligt” eller utgöra ”särskilda skäl”. Se 8.5.1 nedan vid not 
1206. 
1167 Se 8.5.2 nedan. 
1168 Se t ex Augdahl, Forelseninger s 2; Granfelt, Grunddrag s 5; Granfelt, Konkursför-
valtaren s 1; Grotenfelt, Kommentar s 1; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 1; 
Heuman, Specialprocess (6 uppl) s 158; Lejman, Bidrag till läran om återvinning s 1 f; 
Lennander, Återvinning (3 uppl) s 21; Olivecrona, Konkursrätt s 2; Palmgren, Konkurs-
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nämns före borgenärernas ”bästa” i 7: 8 KL, men också i grundsyner som 
framställer konkursen som ett förfarande mellan borgenärerna och kon-
kursgäldenären (i egenskap av konkursmassans ägare). Jag tänker särskilt 
på skiftestanken om denna tolkas så att konkursens uppgift är att – av 
hänsyn till det allmännas intresse av en sund kreditmarknad och väl fung-
erande marknadsekonomi – åvägabringa en lugn och rättvis fördelning 
av konkursgäldenärens tillgångar1169 mellan alla1170 som har anspråk på 
del ur konkursmassan.

Associationstanken har inget att erinra mot att konkursen, på ultimär-
målsnivå, sägs ha till uppgift att åvägabringa en rättvis tillgångsfördel-
ning etc enligt ovan. Däremot kräver den att det görs skillnad på kon-
kursinstitutets mål och den konkurs(associations)rättsliga likhetsprincipen. 
Den senare är snävare än det allmänna likabehandlingssträvandet och 
handlar om vad konkursboorganen får göra under konkursen. Den 
konkurs(associations)rättsliga likhetsprincipen går inte att – på grund nivå 
– skilja från associationstanken och grundantagandet att konkursboet är en 
borgenärsägd associationsliknande gemenskap.1171 Innebörden är i korthet 

förutsättningarna s 16; Serlachius, Om återvinning s 104 f; Serlachius, Om borgenä-
rernes rätt över gäldenärens konkursbo (JFT) 1881 s 242; Wrede, Konkursrätt s 38. Jfr 
Welamson, Konkursrätt s 2. Se dock Olivecrona, Konkursrätt s 2: ”När man skall ange 
ändamålet med konkursinstitutet, säger man vanligen att det är att åstadkomma likhet 
mellan borgenärerna, närmare bestämt likhet i fråga om förlust vid gäldenärens insolvens. 
Härmed säger man emellertid i själva verket ingenting alls. Visserligen är det sant, att 
konkurslagen går ut på att åstadkomma en sådan likhet. Men frågan är varför lagen är 
inrättad på detta sätt, varför överhuvudtaget konkursinstitutet behövs”.
1169 Jfr (utan explicit hänvisning till skiftestanken) Håstad, Sakrätt § 10.5 (6 uppl) 
s 119; Lejman, Bidrag till läran om återvinning s 1 ff; Lennander, Återvinning (3 uppl) 
s 21; SOU 1983: 60 s 33 f; Prop 1975: 6 s 132; Prop 1986/87: 90 s 117; Walin, Materi-
ell konkursrätt s 126; Welamson, Konkursrätt s 2 f; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 1.2 
(10 uppl s 16 f ). Det brukar sägas att konkursinstitutet skall minska borgenärernas intres-
se av kapplöpning om gäldenärens tillgångar, reducera risken för onödig värdeförstöring 
samt möjliggöra osäkrad kredit på rimliga villkor (se t ex Olivecrona, Konkursrätt (10 
uppl) s 2; Welamson, Konkursrätt s 2 f ). Tilläggs görs att konkursen rent faktiskt kan 
komma till undsättning för konkursgäldenären (jfr t ex Lennander, Återvinning § 1.1 b 
(3 uppl) s 23), då tillgångstvisterna och fordringstäckningen överflyttas till konkursboet 
samtidigt som borgenärernas intresse av att fullfölja sina konkursfordringstvister mot 
konkursgäldenären personligen ofta torde svalna. 
1170 Dvs såväl konkursfordringarna som förmånsrätterna, sakrättsanspråken och massa-
fordringarna.
1171 Jfr 6.2 ovan vid not 858. Inom associationsrätten brukar man räkna med en all-
män likhetsprincip innebärande att medlemmarna skall likabehandlas i medlemsrättsligt 
avseende såvida det inte finns sakliga skäl för undantag. Se t ex Johansson, Nials svenska 
associationsrätt (8 uppl) s 149; Lindskog, HBL 2: 3-7.1 (1 uppl s 284 ff); SOU 1941: 9 
s 301; SOU 1984: 9 s 221; Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s 788. 
Beträffande undantaget vid ”sakliga skäl”, se vid not 1174 nedan. Jfr Lagberedningens 
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att associationens medlemmar skall behandlas lika i fråga om sina med-
lemsrättigheter i associationen.1172 Beträffande de ekonomiska rättighe-
terna (inte nödvändigtvis beträffande alla medlemstransaktioner) torde 
likhetsprincipen gälla strikt på så vis att avsteg fordrar stöd i lag.1173

Visst kan det även finnas utrymme för avsteg vid ”sakliga skäl”,1174 så att 
formkraven inte behöver iakttas vid medlemstransaktioner som – subjek-
tivt sett – inte utgör utdelningar. Ifrågasättas kan dock om det i sådana 
fall föreligger ett undantag från likhetsprincipen. Alternativet är att fånga 
upp fallet under otillbörlighetsgrundsatsen, som förlänger likhetsprincipen. 
En särbehandling är då inte ”otillbörlig” om det föreligger sakliga skäl.1175 

uttalande under förarbetena till ABL 1944 (SOU 1941: 9 s 302 f ) där likhetsprincipen 
angavs vara grundad i ”aktiebolagets väsen och reglerna om aktieägarnas inbördes ställ-
ning”. Se även Johansson, a a s 69 som påpekar att likhetsprincipen gällde i aktiebolags-
rätten redan innan principen fördes på tal och anför att likhetsprincipen är så förknippad 
med andelsassociationer att den inte kan skiljas från dem. I Prop 1970:142 s 83 antogs 
likhetsprincipen vara förmånsrättsordningens givna utgångspunkt. 
1172 Likhetsprincipen är en rättvisegaranti för medlemmarna. Ultimärmålet kan bero på 
associationens art. I börsnoterade aktiebolag gagnas näringslivets intresse av att allmän-
heten vågar placera kapital i aktier. Aktieägarnas risktagande begränsas till bolagets för-
valtning (varöver aktieägarna har viss kontroll). De behöver inte gardera sig särskilt mot 
förlust till följd av rättighetsförskjutningar inom aktieägarkretsen, t ex via aktieägaravtal. 
Se Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2 uppl) s 69 f. I konkursrätten 
befrämjas (bl a) kreditlivets intressen. Jfr not 1169 ovan. 
1173 Att likhetsprincipen gäller strikt i fråga om de ekonomiska rättigheterna, jfr t ex 
Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör s 283; Johans-
son, Bolagsstämma s 121; Johansson, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 151; 
Lindskog, JF-ABL 12: 3-4.5.2 (2 uppl s 87); densamme, HBL 2: 3-7.1.3, 7.2.1 (1 uppl 
s 286, 287); Mallmén, Lagen om ekonomiska föreningar § 6:13 (3 uppl s 224 f ), § 7:16 
(s 302 ff); Prop 1975:103 s 484; Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (21 uppl) s 249 f. 
1174 Se t ex NJA 1977 s 393 angående uteslutning från ekonomisk förening, låt vara att 
det tål att diskuteras om fallet handlar om associationsrättslig likabehandling (och inte om 
ett krav på likabehandling enligt allmänna avtalsrättsliga regler, jfr NJA 1977 s 129 som 
dock inte gäller likabehandling). Även Lindskog, HBL 2: 3-7.1.1 (1 uppl s 285) är kritisk. 
Ytterligare exempel är riktade emissioner och fallet att en association skall ge förmåner 
till medlemmarna i denna deras egenskap. Jfr Lindskog, HBL 2: 3-6.1.3 (s 286) angående 
upplåtelse av bryggplats; ävensom Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten 
s 798. – Det har hävdats att företagsekonomiska överväganden (jfr vinstpåbudet) kan utgöra 
sakligt skäl för undantag. Se Pehrsson, Generalklausuler i aktiebolagslagen s 501. Annan 
mening Lindskog, a st med hänvisningar. Huruvida så är fallet måste rimligen bero på 
hur likhetsprincipens tillämpningsområde definieras. I påstådda fall av förtäckt utdel-
ning, då den gynnade medlemmen formellt sett uppträder i egenskap av tredje man, bör 
det kunna tillmätas betydelse att förmånen är ekonomiskt betingad. Enligt min mening 
är det dock otillbörlighetsgrundsatsen, inte likhetsprincipen, som tillämpas i sådana fall 
(om den förutsatta påföljden är obundenhet på grund av kompetensöverskridande). Är 
förmånen ekonomiskt betingad är den inte ”otillbörlig”. 
1175 Jfr 8.4.2 ovan. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   304 09-10-19   15.22.27



305

Sakliga skäl för undantag torde dock sällan föreligga när associationen är i 
likvidation varför, som redan nämnts, avsteg i praktiken fordrar stöd i lag.

Den associationsrättsliga likhetsprincipen är speciell av fler orsaker än att 
det är just och endast medlemmarna (dvs konkursborgenärerna) som måste 
likabehandlas (per klass).1176

Den som (i konkursfallet) påstår att även massaborgenärerna, sakrätts-
borgenärerna och konkursgäldenären omfattas av likabehandlingskravet 
har alltså argumentationsbördan emot sig.1177 Enligt t ex skiftestankens 
grundantaganden ter det sig naturligare att alla anspråkshavare måste lika-
behandlas (om ett krav på likabehandling gäller i och för sig). Argumenta-
tionsbördan läggs alltså på den som påstår att t ex massaborgenärerna inte 
omfattas.

Den associationsrättsliga likhetsprincipen sakägs av associationen (även 
om den också har till ändamål att skydda de enskilda medlemmarna), vilket 
får betydelse för frågan vem som skyddas av och kan åberopa överträdelse 
av principen. Kränkning bör kunna påtalas av, utöver den medlem som 
kränkts, såväl associationen (rentav det kränkande organet!) som, när 
klander- eller kommissionsbefogenheter finns, andra medlemmar. Att 
det föreligger en associationsliknande gemenskap visar sig med särskild 
tydlighet i att utgångspunkten måste vara att även den medlem som har 
gynnats bör kunna åberopa överträdelse för associationens räkning.1178

8.4.5.2 Den konkurs(associations)rättsliga likhetsprincipen
Associationstankens likhetsprincip, som återklingar i 7: 8 KL (borgenä-
rernas ”rätt”), är en standard för det associationsrättsliga rättsförhållandet 
mellan konkursborgenärerna. Är likhetsprincipen en associationsrättslig 
likhetsprincip redan på grundnivå förutsätts associationstanken.1179 I 
fråga om de ekonomiska rättigheterna i konkursboet innebär detta att 
likhetsprincipen skall gälla strikt (med de undantag som kan följa av att 

1176 En likhetsprincip kan gälla även i andra grupper än sådana som har ett ”gemensamt 
ändamål” i associationsrättslig mening. I fråga om sådana likhetsprinciper uppkommer 
alltid problem att avgöra den relevanta referensen, t ex vad som utgör likaläge och vem 
som är lika vem. Jfr Hellner, Lagstiftning s 182 f. 
1177 Likhetsprincipen gäller alltså inte till förmån för konkursgäldenären. Däremot kan 
man tänka sig att konkursgäldenären har ett särskilt semiobligatoriskt skydd mot makt-
missbruk från konkursboets sida. Se 8.5.3 nedan.
1178 Se härtill och till det ovan sagda, 7.2.2 ovan.
1179 Jfr i sammanhanget Hesslers påpekande i Allmän sakrätt s 444, 504 f att konkurs-
syner som utgår från att konkursborgenärerna erhåller t ex en panträtt i konkursmassan 
inte kastar något ljus över den centrala problematiken vid konkurs, nämligen likhetsprin-
cipen mellan konkursborgenärerna; ävensom 8.4.5.1 ovan not 1171. 
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vissa konkursborgenärer har preferensandelsrätter i konkursboet). Det 
skall alltså vara andelsrätt på lika villkor (i proportion till konkursfordring-
en) i bildningsfasen (jfr 1, 18 §§ FRL), ”lika ut” i fråga om andelstäckning 
och tidpunkt därför samt ”lika in” om det aktualiseras fråga om återgång 
av utdelning. Alla utdelningar skall vara formenliga. Utrymmet för med-
lemsgynnanden krymps rejält av konkursboets likvidationssituation. En 
överträdelse av likhetsprincipen betyder att utdelningsförslaget kan klan-
dras och att den gynnade medlemmen blir återbäringsskyldig (även om 
han varit i god tro).1180

Ett exempel på hur överträdelse av likhetsprincipen (och i förläng-
ningen otillbörlighetsgrundsatsen) kan ske är att konkursförvaltaren 
i utdelningssyfte1181 antingen verkställer förskottsbetalning1182 enligt 
11:14-17 KL till endast några särskilt utvalda borgenärer inom viss klass 
eller ger förskott till t ex enbart oprioriterade borgenärer.1183

Likhetsprincipen medför att konkursborgenärerna har rätt att motsätta sig 
att en konkursborgenär (i utdelningssyfte) löses ut som konkursborgenär 
genom bindande förtidsutdelning eller interventionsfullgörelse av den skuld 
som svarar mot konkursfordringen. I svensk rätt är (ömsesidigt bindande) 
förtidsutdelning inte längre tillåtet, varför frågeställningen bör ha minskat  i 
praktisk betydelse.1184 I finsk rätt har det införts en bestämmelse om möjlig-
het att lösa in obetydliga andelsrätter genom (ömsesidigt bindande) förtids-

1180 Jfr 25: 39 ABL; Prop 1975:103 s 512; Håstad, Ansvaret för köprättsligt fel s 110; 
Lindskog, JF-ABL 12: 5-4.3.1 (2 uppl s 120 vid not 40), 13:13 (s 338 not 50). Lind-
skog, HBL 2: 0-2.5.4 (1 uppl s 186) är (för de där behandlade fallen (minoritetsskydd, 
inte kapitalskydd)) inte lika ensidig i godtrosskyddsfrågan. – Finns ett godtrosskydd är 
det, med tanke på konkursboets likvidationssituation, akademiskt i praktiken. Föreligger 
en utdelning är utdelningssyftet uppenbart. Beträffande andra medlemsgynnanden kan 
utrymmet för subjektiva hänsynstaganden vara större (även om ond tro kan presumeras 
och bedömningen endast är ett integrerat moment i otillbörlighetsrekvisitet). 
1181 Föreligger inget utdelningssyfte (speciellt gynnandeuppsåt), kan intresset i stället 
skjutas in på värdefrånhändandet – om ett sådant föreligger.
1182 Förskottsutdelning får aldrig ske. Se 11:14 KL; Welamson/Mellqvist, Konkurs 
§ 10.2 (10 uppl s 193 f ); Prop 1986/87: 90 s 340. Förskottsbetalningar brukar i vardag-
ligt tal kallas förskottsutdelningar. 
1183 Förskottsbetalning mot marknadsmässig ränta (jfr 8.4.3 ovan not 1147), s k ränte-
neutralisering, regleras inte i KL men har varit vanligt i praktiken. Se Lindskog, Utvärd-
ering av konkurslagstiftningen s 116. Lämnas erbjudandet endast till vissa borgenärer 
(borgenärernas privata avkastningsmöjligheter kan vara bättre) kan tillvägagångssättet 
hamna i konflikt med otillbörlighetsgrundsatsen. Se 8.4.5.3 nedan. – Med det sagda 
sammanhänger att varken slutlig utbetalning eller förskottsbetalning får senareläggas för 
vissa borgenärer. Lagen innehåller dock vissa undantag beträffande tvistiga och villkorade 
fordringar. Se 11:10 och 15 KL. 
1184 Se not 1182 ovan. En för konkursboet oförbindande förskottsbetalning (som inte 
heller påverkar konkursborgenärens ställning av konkursborgenär i konkursboet) kan 
ske. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   306 09-10-19   15.22.27



307

utdelning av det sannolika utdelningsbeloppet.1185 Förutsättningen är att 
inlösen verkar ändamålsenligt med tanke på förfarandet och att borgenären 
inte sätter sig emot.1186 Bestämmelsen innefattar ett undantag från likhets-
principen.1187

Ett annat exempel är att vissa borgenärer får utdelning i saker medan 
andra får utdelning i penningar.1188

Den associationsrättsliga likhetsprincipen torde hindra all naturautdelning 
såvida inte konkursboet endast har oprioriterade konkursborgenärer, inte 
har någon annan egendom än ett visst slags fungibel egendom samt alla 
konkursborgenärer får motta utdelning enbart med denna fungibla egen-
dom. Avsteg från likhetsprincipen torde kräva att alla konkursborgenärer 
samtycker till naturautdelningen, även den naturamottagande borgenä-
ren.1189 De andra grundsynernas grundregel torde vara att inte ens de övriga 
konkursborgenärerna måste samtycka till en naturautdelning.1190 – Frågan 
om naturautdelning skall skiljas från frågan om konkursboets rätt att full-
följa konkursgäldenärens avtal i konkursen.

1185 Se 18: 3 FiKL; RP 26/2003 s 178 f. Syftet är att minska förvaltarens arbetsmängd och 
administrationskostnaderna.
1186 För mig är det inte helt klart hur borgenärens vetorätt enligt 18: 3 FiKL förhåller sig 
till konkursförvaltarens ensidiga rätt att bestämma att obetydliga skiftesfordringar (mind-
re än 50 euro) inte skall betalas ut (18: 3 FiKL). Skillnaden kan vara att det, i det senare 
fallet, förutsätts att dividendens slutliga storlek är klar.
1187 I princip bör likhetsprincipen gälla mellan de konkursborgenärer som kan eller bör 
komma i fråga för utlösen. Frågan berörs inte i förarbetena (RP 26/2003 s 178 f ).
1188 Se 11.4 nedan. 
1189 Jfr Lindskog, JF-ABL 13:13-5.2.1 (2 uppl s 334 i och vid not 23 f med flera hän-
visningar).
1190 I enlighet härmed hävdar Welamson/Mellqvist, Konkurs § 10.3 (10 uppl) s 195 not 
7 att en konkursborgenär inte nödvändigtvis måste få betalning i pengar utan kan få annan 
egendom i avräkning på sin utdelning. Huruvida författarna menar att borgenären är 
skyldig att acceptera naturautdelning är inte helt klart. I förarbetena till KL anförs att det 
inte föreligger några hinder mot naturautdelning om borgenären hellre vill ha betalt på det 
sättet och värderingsfrågan inte är oklar (se Prop 1986/87: 90 s 325, där depch instämmer 
i Lagrådets uttalande). Resonemanget verkar förutsätta att de övriga konkursborgenärerna 
inte har någon rätt att motsätta sig naturautdelning med stöd av likhetsprincipen om 
värderingsfrågan är klar, vilket tål att diskuteras. Syftet med förarbetsuttalandet fördunk-
las dock av tillägget att det ”i den situationen får anses vara fråga om en försäljning av 
egendomen mot en köpeskilling som helt eller delvis erläggs genom avräkning på vad som 
tillkommer borgenären som utdelning”, därvid försäljningen är underkastad realisations-
reglerna i 8 kap KL (a st). Tillägget tyder på att Lagrådet/depch inte har hållit i sär frågan 
i vilken form utdelning får ske och frågan om borgenärens skyldighet att (i egenskap av 
tredje man) finna sig i att konkursboet kvittar sin skiftesskuld (i pengar) mot borgenärens 
köpeskillingsskuld till konkursboet. I det senare fallet är överlåtelsen inte en utdelning. – 
Wrede, Konkursrätt s 184 åberopar den franskromerska exekutions- eller skiftestanken till 
stöd för att all utdelning måste ske kontant. Det sägs vara en allmän utdelningsregel att 
ingen borgenär är skyldig att på annat sätt motta betalning för sin fordring. 
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Slutligen kan nämnas att regeln om att obetydliga skiftesfordringar inte 
behöver uppfyllas (rättssystematiskt sett) är ett undantag från likhetsprin-
cipen.1191

8.4.5.3 Den konkurs(associations)rättsliga otillbörlighetsgrundsatsen
Förhandenvaron av en associationsliknande gemenskap kräver att det 
visas lojal respekt för såväl verksamhetsändamålen (i snäv bemärkelse) 
som likhetsprincipen. Otillbörlighetsgrundsatsens främsta funktion är att 
vara det yttersta korrektivet mot maktmissbruk – att förhindra otillbörliga 
kringgåenden av associationers verksamhetsändamål i vid bemärkelse. Är 
konkursboet en associationsliknande gemenskap i enlighet med associa-
tionstanken, föreligger samma behov av ett kompletterande skydd. Där-
för faller det sig naturligt att anta att en otillbörlighetsgrundsats gäller (på 
grundnivå) även i konkursfallet, i synnerhet med tanke på konkursboets  
likvidationssituation. Likvidationssituationen accentuerar vikten av att 
strikt likabehandling sker.1192 Otillbörlighetsgrundsatsen rymmer fler 
delmoment och kan, i händelse av överträdelse, föranleda till olika påfölj-
der (alla med sina egna ansvarsförutsättningar).1193 I det följande antas 
konkursboet vilja uppnå påföljden obundenhet om inget annat anges.

Beträffande förmåner som konkursborgenärerna erhåller i egenskap av 
medlemmar (medlemsgynnande åtgärder), t ex förskottsbetalning, torde 
otillbörlighetsgrundsatsen kräva att strikt likabehandling sker. Det finns 
knappast några sakliga skäl för undantag (utöver de lagreglerade). Frå-
gan blir mer svårbedömd om endast vissa konkursborgenärer (inom viss 
klass) erbjuds möjlighet till förskottsbetalning men villkoret är att det 
utges bankränta för lånet.1194

1191 Se 100 kronors regeln i 11:13 a KL (jfr 18: 2 FiKL; RP 26/2003 s 177 f ). Likhets-
principen tillades stor vikt vid bestämmelsens utarbetande. Enligt depch skulle det från 
såväl teoretisk som systematisk synpunkt framstå som mindre tillfredsställande att för-
vägra ifrågavarande borgenärer andelsrätt i konkursboet eller att tillåta utlösen. Se Prop 
1990/91: 22 s 7 f. 
1192 Jfr 8.4.3.2 ovan beträffande likvidationstillståndets inverkan på vinstpåbudet. – Från-
känns (i enlighet med andra grundsyner) konkursboet karaktär av associationsliknande 
gemenskap finns det inget (grund)utrymme för en sådan princip. Följaktligen krävs det 
särskild undantagsregel på regelplanet för att en associationsrättslig otillbörlighetsgrund-
sats skall kunna tillämpas. Grundskyddet, som är svagt, ligger då alltså i första hand på 
utomobligatorisk nivå.
1193 HDs subjektiva infallsvinkel i NJA 2004 s 777 i 8.2 ovan skall nog inte tas till intäkt 
för ett krav på avsiktligt värdefrånhändande. Att ett sådant kan gälla ändå är en annan 
sak.
1194 Se not 1183 ovan. Även vinstpåbudet kan kräva mer än bankränta. Se 8.4.3 ovan.
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Eftersom ränta betingas bör det inte kunna krävas att samma erbjudande 
lämnas till samtliga borgenärer inom klassen. Ett sådant krav skulle vara 
osmidigt och resurskrävande och därför kunna motverka konkursändamå-
len. Otillbörlighetsgrundsatsens innebörd är osäker rent generellt och inte 
klarare i konkursfallet. Principen slår till om bankräntan är uppenbart lägre 
än avkastningen av andra placeringsalternativ på samma sikt och värdefrån-
händandet har varit åtminstone eventuellt uppsåtligt hos konkursboet (jfr 
vinstpåbudet). Uppenbarhetskravet kan kanske slopas med hänsyn till lik-
vidationen.1195 Ett annat fall, som måhända inte kräver samma uppenbar-
het, är att syftet har varit att gynna den förskottsmottagande medlemmen i 
denna hans egenskap. Påföljden obundenhet bör förvisso kräva ond tro hos 
den gynnade konkursborgenären. Steget till likhetsprincipen är dock inte 
särskilt långt om det kan presumeras att likhetsprincipen har trätts för när 
till dess att konkursborgenären visar att något otillbörligt inte förekommit. 
Likvidationssituationen talar för en sådan presumtion.

En annan situation som kan aktualisera tillämpning av otillbörlighets-
grundsatsen är att konkursförvaltaren fullföljer konkursgäldenärens avtal 
i konkursen.

Otillbörlighetsgrundsatsen får inte heller i detta fall drivas så långt att den 
hämmar konkursändamålens förverkligande eller blir ett instrument för 
konkursboet att ångra dåliga val, t ex när det uppdagas att konkursgälde-
närens prestation är behäftad med dolt fel.1196 Otillbörlighetsgrundsatsen 
torde kunna leda till obundenhet för konkursboet när värdefrånhändan-
det är uppenbart1197 och åtminstone eventuellt uppsåtligt hos konkursboet, 
men också när fullföljelsen präglas av att konkursboet har haft för avsikt 
att gynna medkontrahenten i hans ställning av konkursborgenär. Konkurs-

1195 Jfr 8.4.3.2 ovan vid not 1143.
1196 Förhållandet mellan sockerbetskvittning (NJA 1916 s 154) och den associations-
rättsliga otillbörlighetsgrundsatsen har aldrig diskuterats. Jag får återkomma till frågan 
vid annat tillfälle.
1197 I denna situation finns det inte samma skäl som ovan (jfr vid not 1195) att tumma 
på uppenbarhetskravet. Tvångsmässigheten i situationen spelar in. – En närbesläktad 
situation är att konkursboet lämnar ut gods vartill borgenären saknar sakrättsligt skydd, 
dvs efterger sin rätt enligt de sakrättsliga reglerna. I NJA 1999 s 131 antar sålunda JustR 
Håstad att konkursförvaltaren saknar kompetens att lämna ut förskottsbetalt lösöre ”när 
köparen saknar sakrättsligt skydd och lösöret har försäljningsvärde, såvida inte den bor-
genär som drabbas av utlämnandet (normalt företagshypotekshavaren) går med på åtgär-
den”. Invändas kan att, om åtgärden är otillåten enligt (jämväl) vinstpåbudet, det bör 
krävas samtycke från flera. Vidare antar Håstad att, om en åtgärd är otillåten i och för sig, 
samtycke kan undvaras i brådskande fall i enlighet med 7:10 KL och 8 § KommL. Den 
kritiske kan invända att viktigare torde vara i vilken mån samtycke kan undvaras i den 
allmänna associationsrätten. Vad som där gäller kan inte utredas närmare här. Till frågan, 
se Lindskog, HBL 2: 3-8.1 (1 uppl s 292 f ). JustR Håstads tillägg innehåller en rad av 
exempel på situationer där en tillämpning av otillbörlighetsgrundsatsen kan aktualiseras 
(omfördelning vid fortsatt drift och köpeskillingsfördelning vid konkursrealisation). 
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boets likvidationssituation kan medföra att obundenhetspåföljden och åter-
bäringsansvaret är strikt eller, i enlighet med vad som ovan sagts, i alla fall 
striktare än vad de annars är. Tvångsmässigheten gör dock att situationen 
är speciell.1198

Fullföljelsefallet är närbesläktat med situationen att konkursförvaltaren 
träffar ett nytt avtal med konkursborgenären varunder konkursborge-
nären får köpa en vara han beställt (priset kan antas vara 80) mot att 
han dels drar tillbaka sin bevakning av naturafordringen (som kan antas 
uppgå till 100), dels medger konkursboet ansvarsfriskrivning. Situatio-
nen är mest praktisk beträffande specialtillverkade varor (vartill köparen 
saknar sakrättsligt skydd). Sådana avtal är vanliga och bör, för formens 
skull, redovisas i utdelningsförslaget – så att de kan klandras.

I slutänden kan en sådan transaktion vara till fördel för konkursboet/borge-
närskollektivet. Förutsättningen härför är att varan inte kan säljas för bättre 
pris till tredje man (med samma ansvarsfriskrivning) och att prisreduktionen 
står i rimlig proportion till konkursboets felansvarsrisk vid en fullföljelse för 
100. Att en bevakning faller bort bör sakna relevans. Den faller bort även 
vid en fullprisförsäljning.1199 Föreligger ett relevant avsteg från vinstpåbu-
det, eller har gynnandeuppsåt förelegat (vilket här måhända kan presumeras 
på så vis att konkursborgenären måste visa att transaktionen är ekonomiskt 
försvarlig), torde otillbörlighetsgrundsatsen slå till (förtäckt utdelning).

Slutligen kan en tillämpning av otillbörlighetsgrundsatsen aktualise-
ras när konkursförvaltaren väcker tillgångstalan för konkursboet. En 
tillgångsprocess kan gynna en borgenär och, med tanke på risken för 
rätte gångskostnader, ske på en annan borgenärs (eller borgenärsgrupps) 
bekostnad. Beträffande (tillgångs)återvinningsprocesser har dock HD 
uttalat att återvinningsprocesser ”generellt sett, oberoende av hur till-
gångarna slutligen kan komma att fördelas, [måste] anses [omfattade] av 
borgenärernas gemensamma rätt och bästa”.1200 A fortiori bör detsamma 
gälla beträffande andra tillgångsprocesser, då konkursborgenärerna inte 
ens har subsidiär kommissionstalerätt för konkursboet.

1198 Jfr not 1197 angående uppenbarhetsrekvisitet.
1199 Konkursändamålen skall uppnås genom konkursboets verksamhet, inte genom att 
medlemmar faller bort. 
1200 Se NJA 1999 s 131. Rättsfallet avgjordes med dissens.
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8.5 Konkursgäldenärsskyddet
8.5.1 Vårdplikten
Den konkurs(associations)rättsliga ”vårdplikten” – vinstpåbudet – skall 
skiljas från konkursboets vårdplikt gentemot konkursgäldenären.1201 Även om 
den senare är associationsrättslig i den meningen att kon kurs gäldenärens 
ställning följer av de konkurs(associations)rättsliga re glerna, är den inte 
associationsrättslig i den meningen att den tillhör konkursboets verksam-
hetsändamål (vilka, i sådana fall, skulle delvis sak ägas av konkursgälde-
nären). Konkursgäldenären, som saknar medlemsskap i konkursboet,1202 
intar inte ens indirekt sakägarställning under det konkurs(associations)-
rättsliga vinstpåbudet.1203

En betydelsefull konsekvens av konkursgäldenärens utomobligatoriska 
eller semiobligatoriska position är att konkursgäldenärens skydd inte är 
en avvägningsfaktor av relevans för vad konkursboorganen får göra under 
konkursen (med viss tveksamhet för fallet av maktmissbruk). Vid avsaknad 
av särskild undantagsregel på regelplanet (se t ex reglerna om konkursens 
avslutande),1204 får skyddet tillgodoses på annat sätt, i första hand genom 
ett skadeståndsansvar för konkursförvaltaren.

En följd av denna ståndpunkt är att vinstpåbudet väl ålägger konkursför-
valtaren att verka för att konkursborgenärerna får maximal andelstäck-
ning vid skiftet, men varken tvingar eller berättigar honom att skapa och 
maximera ett överskott till förmån för konkursgäldenären (med mindre en 
sådan plikt följer av vårdplikten, vilket ej är fallet).1205 Grundantagandet 

1201 Se 8.4.3 ovan vid not 1156. Termen vårdplikt är kanske inte helt lyckad eftersom 
den utgår från att konkursgäldenären är konkursmassans ägare, vilket ej är fallet enligt 
associationstanken. Konkursgäldenären är snarare att likna vid en tredje man som har 
en konkurs(associations)rättslig rätt till restvärdet i konkursboet utan att inta medlems-
ställning i detsamma.
1202 Se 10.3 nedan.
1203 Jfr 8.4.1 ovan. – JustR Håstads argumentering i NJA 1999 s 131 kan tolkas så att 
Håstad utgår från att konkursgäldenären kan åberopa vinstpåbudet i 7: 8 KL. Intentions-
djupet är dock diskutabelt.
1204 8.5.2 nedan.
1205 Av det sagda följer att associationstanken ger grundsatsen att konkursen skall avslutas 
när de konkursborgenärsorienterade ändamålen har blivit tillfredsställda eller inte längre 
gör sig gällande. Inte ens vid överskott kan konkursen fullföljas i konkursgäldenärens 
intresse. De konkursrättsliga reglerna (t ex rådighets- och frihetsinskränkningarna) skall 
tillämpas till dess att konkursen i vederbörlig ordning avslutas. Konkursgäldenären får 
alltså inte överta rådigheten över konkurstillgångarna, eller ändra konkursboets verksam-
hetsändamål, bara för att samtliga konkursfordringar har fullgjorts eller t ex bortfallit 
på grund av preskription. Jfr NJA 1956 s 1; 9.2.2 nedan 1235. – Är konkursgäldenären 
medlem i konkursboet (eller, till följd av äganderättens placering, konkursens formella 
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medför att det krävs ett särskilt och frivilligt uppdrag för att konkursförval-
taren skall ha rätt och plikt att verka som konkursgäldenärens personliga 
medelsförvaltare. Ett sådant uppdrag kan dock endast avse tiden efter 
konkursens avslutande, antingen med tanke på tidspåbudet, eller, om 
borgenärerna godtar fortsatt konkurs mot full förskottsbetalning, av hän-
syn till tredje man. Skall konkursgäldenärens ekonomi rekonstrueras bör 
rörelsetillgångarna inte kunna hållas oåtkomliga för konkursgäldenärens 
nya borgenärer utan stöd i särskild undantagsregel.1206

En annan följd är att det krävs en särskild undantagsregel för att kon-
kursgäldenären skall ha rätt att påtala en vinständamålskränkning för egen 
eller konkursboets räkning. Konkursgäldenären tillhör inte den krets som 
skyddas av vinstpåbudet.1207 Han får nöja sig med det skydd som tillhör 
den handlingsplikt han själv sakäger, dvs vårdplikten.1208

Skadeståndsregleringen i 17:1 KL är inte helt klar. Enligt stadgandet skall 
en konkursförvaltare ersätta de skador som han vid fullgörande av sitt upp-
drag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar boet, en konkursborgenär 
eller konkursgäldenären. Vem som har kravrätt/talerätt i olika situationer 
klargörs inte. Associationstankens utgångspunkt bör vara (i) att konkurs-
gäldenären inte kan kräva skadestånd för egen räkning under åberopande 
av vinstpåbudet; (ii) att en skada som primärt drabbar associationen, dvs 
konkursboet, måste inkrävas för konkursboets räkning samt (iii) att såväl 
konkursborgenärernas som konkursgäldenärens rätt att kräva skadestånd 
i kommission för konkursboet är beroende av en – från rättssystematisk 
synpunkt – särskild undantagsregel. Erforderligt stöd kan mycket väl finnas 
i 17:1 KL.1209 Frågan är bara om en särrättighet för konkursgäldenären är 
sakligt motiverad (3:10 KL till trots). Till stöd för att konkursgäldenären får 
hålla till godo med vårdplikten kan åberopas att konkursförvaltaren i annat 
fall kan sättas under press att sätta konkursgäldenärens ”förädlings intressen” 
framför det konkursboskyddande tidspåbudet, vilket rimmar dåligt med 
7: 8 KL.1210 Jag får återkomma till frågan vid annat tillfälle.

sakägare) bör i alla fall grundsatsen vara att konkurs kan fortsättas i konkursgäldenärens 
intresse (vilket ej är fallet). 
1206 Det stöd som finns är begränsat till 3: 3 och 7 KL samt parallellkonkursförbudet. Jfr 
8.4.4 ovan not 1166.
1207 En annan fråga, som dock sammanhänger med den nämnda, är om konkursboets 
associationsrättsliga återgångs- eller skadeståndskrav under vinstpåbudet kan ”ärvas” av 
konkursgäldenären vid konkursens avslutande. Se härom 9.3.1 nedan vid not 1278. 
1208 Jfr 3.4.2 not 511.
1209 Beträffande frågan huruvida konkursborgenärerna är hänvisade till kommissions-
talan för konkursboet eller får kräva skadestånd för medelbar skada, se 8.4.3 ovan vid 
not 1159 f. 
1210 Beträffande skadestånd med stöd av vårdplikten, se vid not 1212 nedan. 
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Vårdplikten är en semiobligatorisk plikt att inte skada. Konkursgäldenä-
rens avsaknad av medlemsställning i konkursboet bör innebära att det 
krävs en särskild undantagsregel för att vårdplikten skall kunna sanktio-
neras på annat sätt än genom skadeståndsansvar för konkursförvaltaren, 
t ex leda till att konkursförvaltaren entledigas eller grundlägga påföljden 
obligationsrättslig obundenhet för konkursboet.1211 Konkursgäldenären 
bör dock inte kunna kräva skadestånd under åberopande av vårdplikten 
i konkurrens med konkursboet eller konkursborgenärerna (som kan vilja 
föra talan under åberopande av vinstpåbudet).1212 Oavsett om konkurs-
gäldenären vill framställa krav för egen räkning eller, i mån av rätt, i 
kommission för konkursboet, måste alltså kravrätten/talerätten rimligen 
vara subsidiär.

8.5.2 Skyndsamhetsplikten
Konkursgäldenärens personliga intresse av en snabbt avslutad konkurs 
varierar markant beroende på om konkursgäldenären är en fysiker eller en 
likvidationspliktig association. I det senare fallet är konkursgäldenärens 
(eller konkursgäldenärsmedlemmarnas) intresse i huvudsak ekonomiskt.

Vid överskottskonkurs kan konkursgäldenärens medlemmar vilja se att 
gälde närsassociationen skiftas så snart det är möjligt så att de inte förlorar i 
avkastning på tidsutdräkten. Detta intresse väger lätt mot konkursändamå-
len. Riskbilden förändras om medlemmarna personligen medansvarar för 
gäldenärsassociationens skulder. Beträffande ensidiga förpliktelser föreligger 
inga särskilda problem, då konkursen inte torde inskränka gäldenärens upp-
sägningsrätt enligt allmänna regler.1213 Avseende ömsesidigt förpliktande 
avtal kan läget bli annat, nämligen om konkursboet kan förhindra upp-
sägning med följd att gäldenärsassociationens (och medlemmarnas) ansvar 
växer under konkursen.1214 Står gäldenärsassociationen och medlemmarna 
maktlösa mot växande ansvar (något skadeståndsansvar för konkursförval-
taren kan knappast uppkomma så länge vetot är sakligt grundat utifrån 
konkursändamålen), får de ett särskilt – med passivsidan sammanhängande 
– intresse av att konkursen avslutas så snabbt som möjligt.

När konkursgäldenären är en fysiker blir tidsaspekten betydligt viktigare, 
eftersom en konkurs kan innebära personliga fri- och rättighetsinskränk-
ningar för konkursgäldenären.

1211 Jfr 10.3 nedan not 1411.
1212 Observera att konkursgäldenären endast har rätt till överbliven egendom. Även 
egendom som tillfaller konkursgäldenären under konkursen ingår i densamma, materiellt 
(3: 3 KL) och i rådighetshänseende (3:1 KL). 
1213 Se 5.4.2.5 ovan. 
1214 Jfr 13.3.6 nedan.
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Då avses inte rådighetsförlusten avseende de konkurstillgångar som finns 
vid konkursutbrottet. Den är momentan eftersom, enligt associationstan-
ken, konkursmassan förutsätts övergå med äganderätt till konkursboet. 
Bättre exempel är att konkursgäldenärens förutsättningar för ekonomisk 
rehabilitering under konkursen kan försämras av det konkursrättsliga 
näringsförbudet (6:1 KL), att konkursgäldenären förlorar äganderätten till 
tillgångar som förvärvas under konkursen (3: 3 KL) samt att konkursen kan 
suspendera konkursgäldenärens yrkeslegitimation.

I den mån sådana inskränkningar förekommer medför de att konkurs-
gäldenären får ett eget och beaktansvärt intresse av en snabbt avslutad 
konkurs. Konkursgäldenären har dock ingen egen rätt att genomdriva 
konkursens avslutande. Skyndsamhetsplikten tillgodoses under vidare-
driftsförutsättningarna och reglerna om konkursens avslutande, vilka 
skall se till att konkursen inte hålls öppen i hopp om att ny egendom skall 
tillfalla konkursgäldenären och tillgodoföras konkursborgenärerna.1215

I äldre rätt var konkursgäldenärsskyddet bättre. Konkursgäldenären hade 
ingen rätt att, medelst veto, förhindra en gynnsam realisation.1216 Där-
emot hade han rätt att yrka att konkursgäldenärens rörelse skulle läggas 
ned med följd att beslutanderätten i vidaredriftsfrågan övergick till borge-
närssammanträdet (därvid vidaredrift i mer än ett år fordrade kvalificerad 
majoritet).1217 Fattades beslut om sådan vidaredrift kunde konkursgäldenä-
ren föra talan – inte lägga veto1218 – mot beslutet.1219 Klagorättens syfte var 
att ge konkursgäldenären ett skydd mot oskäliga uppehåll.1220

Konkursförvaltaren har en skadeståndssanktionerad plikt att realisera 
konkursmassan så snart det lämpligen kan ske (8:1 KL), därefter en ska-
deståndssanktionerad plikt att omedelbart upprätta utdelningsförslag 
(11: 2 KL). Konkursen skall ”anses avslutad” när utdelningsförslaget har 
fastställts av konkursdomstolen (11:18 KL).

1215 Se Förslag 1859 s 75; Welamson, Konkursrätt s 136 (jfr densamme, Konkurs 
(10 uppl) s 58 not 13) med flera hänvisningar.
1216 Jfr Förslag 1919 s 215.
1217 Se 60 § KL 1921.
1218 Klagorätt är inte lika känsligt som vetorätt, särskilt inte om det förutsätts att kon-
kursgäldenären särskilt berörs av tidsutdräkten och att denna är oskälig.
1219 Se 183 § 3 st KL 1921.
1220 Se Förslag 1919 s 215; jfr Förslag 1911 s 301, där det anförs att gäldenären ej bör 
vara underkastad konkurstillstånd hur lång tid som helst utöver den tid som fordras för 
vanlig tillgångsrealisation. Den tyngsta invändningen mot regeln tycks ha varit att, då 
prövningen inte var inskränkt till den formella lagligheten, konkursdomstolen kom i 
position att ingripa i materiella förvaltningsfrågor. Jfr Lawski, Konkurs- och ackordsla-
garna s 273; Förslag 1919 s 215. Invändningen väger lätt eftersom vidaredriftsfrågan är 
konstitutionell till sin karaktär.
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8.5.3 Maktmissbruk
Konkursgäldenärens skydd mot ”otillbörliga” beslut och rättshandlingar, 
som inte samtidigt kränker vårdplikten eller skyndsamhetsplikten, är 
svagt.

En problematisk situation är att konkursförvaltaren negligerar konkurs-
gäldenärens önskemål och (till marknadsvärde) realiserar en tillgång som 
konkursgäldenären vill behålla, oaktat att överskottskonkurs kan förväntas 
uppkomma. En annan är att konkursförvaltaren väljer att sälja till annan 
än konkursgäldenären vid lika bud. Ett tredje fall, som är mer tvivelaktigt, 
är att konkursförvaltaren avyttrar konkursmassan oaktat att inget överskott 
kan förväntas uppkomma.1221

Plikten att avstå från otillbörliga åtgärder är utomobligatorisk, sank-
tionsmöjligheten lika så. Skall någon påföljd kunna tänkas1222 är det nog 
utom obligatoriskt skadeståndsansvar i händelse av ”chikan” (om sådant 
ansvar kan uppkomma utan stöd i lag och de kvalificerade ansvarsför-
utsättningarna är uppfyllda). Konkursgäldenärsskyddet har åtminstone 
formella förutsättningar att bli starkare under grundsyner som förutsätter 
att konkursen – och konkurstillgångarna – ”ägs” av konkursgäldenären.

1221 Fallet berörs i 9.4.2.1 nedan not 1319.
1222 Ett (overksamhetssanktionerat) legalt förbud är knappast motiverat (annat än, möjli-
gen, om också motparten är involverad). Konkursboet skulle få en spekulationsmöjlighet. 
Motparten skulle bli den stora förloraren. 
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9 Konkursboets förmögenhet

9.1 Övergripande anmärkningar
Associationstanken skiljer sig markant från andra grundsyner i fråga om 
vem eller vilka på konkurssidan som på grundnivå ”äger” konkurstill-
gångarna. Såväl processtanken, exekutionstanken som skiftestanken 
utgår från att äganderätten ligger kvar hos konkursgäldenären.1223 Associ-
ationstanken placerar äganderätten hos konkursboet.1224 Egen för mögenhet 
är förvisso inget krav för att det skall föreligga en associationsliknande 
gemenskap. Förutsätts gemenskapen kunna bära egna skulder1225 är det 

1223 Se 3.1.3.3; 3.2.3.3; 3.3.3.3 ovan.
1224 Associationstankens grundantagande att konkursgäldenärens rättigheter övergår 
med äganderätt till konkursboet i och med konkursen innebär att alla grundsatser om vad 
äganderätt innebär i rådighetshänseende skall knytas till konkursboet och inte till kon-
kursgäldenären. Det är alltså konkursboet som har besittningsrätt och rätt att bestämma 
över konkurstillgångarnas vård och förvaltning, t ex huruvida en konkurstillgång som 
löper risk att gå förlorad på grund av sin egen beskaffenhet eller rättsreglerna (preskrip-
tion o dyl) skall räddas eller lämnas därhän. Det är konkursboet som bestämmer om, 
när, hur, till vem och till vilket pris etc konkurstillgångarna skall realiseras för konkurs-
ändamålen. Det är konkursboet som kan föra sakägartalan om konkursboets tillgångar. 
Exemplen  torde räcka. Tilläggas kan dock att valet av grundsyn har lika stor betydelse 
i fråga om vad som krävs för att konkursgäldenären skall kunna utöva ägarbefogenhet 
avseende konkurstillgång för egen räkning. Medan associationstanken kräver att ägande-
rätten har återgått (medelst överlåtelse eller definitiv utskiftning) till konkursgäldenären, 
innebär de andra grundsynerna, som utgår från att tillgångsfrågorna redan i utgångsläget 
sakägs av konkursgäldenären, att det räcker att konkursboet har givit upp sin ”förmyn-
darrätt” (tvångsförvaltningstanken), förvaltningsrätt (skiftestanken) eller panträtt (exeku-
tionstanken) till förmån för konkursgäldenären personligen. Skillnaderna återspeglar sig i 
att olika grundsatser blir gällande beträffande innehållskravet hos den rättshandling som 
påstås ha avhjälpt bristen i konkursgäldenärens legitimation, t ex huruvida det fordras 
tillgångsöverlåtelse, talemedgivande eller räcker med ett implicit taleavstående. – Obser-
vera att diskussionen gäller konkurstillgångar, alltså inte tillgångar som inte ens, till följd 
av konkursboets avvisning, omfattas av konkursbeslaget.
1225 Enkla bolag varken kan eller behöver kunna äga egna tillgångar. En annan sak är att 
tillgångar som ägs av de enskilda bolagsmännen kan vara bolagsbelastade i den meningen 
att de skall tas upp på aktivsidan vid bolagets likvidation. 
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dock klart olämpligt, för att inte säga helt omöjligt, att frånkänna gemen-
skapen äganderättsförmåga på grundnivå.1226 Det är ju en allmän rätts-
grundsats att man inte kan använda andras tillgångar för att uppfylla sina 
egna förpliktelser.1227 En grundsyn torde vara oriktig i ett bredare per-
spektiv om den står i strid mot andra grundsatser i (rätts)systemet.

Äganderättens placering är ett centralt grundantagande. Följdverk-
ningarna stannar inte inom konkurs(bo)rätten.1228 De sprider sig till alla 
rättsområden såvitt gäller situationer av konkurs.

Ett exempel är det processrättsliga antagandet att konkursförvaltarens talerätt 
för konkursboet i tillgångstvister är en talerätt om annans, konkursgäldenä-
rens, rättsställning,1229 trots att talerätten och processen omfattas av grund-
satserna för sakägartalan, inte av grundsatserna för processkommission. Pla-
ceras äganderätten hos konkursboet blir glappet mellan teoriplan och regler 
mindre. Dels klargörs att det är principerna för sakägartalan som gäller när 
konkursförvaltaren/konkursboet för talan i tillgångstvister. Dels klargörs att 
principerna för kommissionstalan bör gälla när konkursgäldenären undan-
tagsvis har talerätt om tillgångar som hör till konkursboet. Jfr 3:10 KL.

Ett annat exempel är innebörden av konkursgäldenärens rådighetsförlust.1230 
Enligt processtanken/tvångsförvaltningstanken är rådighetsförlusten en för-
lust av rättshandlingsförmåga. Skiftestanken räknar med att rådighetsför-
lusten är ett tvång att respektera att konkursmassan skall förvaltas i enlighet 
med en särskild ändamålsbestämmelse. Enligt exekutionstanken är rådig-
hetsförlusten en förlust av rätt att disponera över en tillgång som omfattas 
av annans sakrätt (panträtt). Enligt associationstanken är rådighetsförlusten 
en förlust av äganderätt till förmån för konkursboet såsom associationslik-
nande gemenskap i tvångslikvidation.

1226 Möjligen annorlunda Håstad, Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl s 188 not 11) (som 
inte torde mena att massaskulderna är förmånsrätter och inte förpliktelser).
1227 En helt annan sak är att en associationsliknande gemenskap som har förmåga att bära 
egna skulder inte behöver ha en egen förmögenhet (om det inte finns tvingande kapital-
skyddsregler som anger annat). 
1228 Se 9.3.2 nedan.
1229 Se t ex Ekelöf, Rättegång II § 12:III.3. A (8 uppl s 72); Lindblom, Processhinder 
s 215.
1230 Se 3.1.3.4; 3.2.3.4; 3.3.3.4; 3.4.3.4; 3.4.3.4 ovan.
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9.2  Den traditionella äganderättsplaceringen hos 
konkursgäldenären

9.2.1 Diskursen
Att konkursmassan ägs av konkursgäldenären torde vara allmänt veder-
taget.1231 Äganderätten placeras hos konkursgäldenären inte bara när 
frågan adresseras direkt (kritiska synpunkter har framförts, också några 
reservationer, men inte från så många håll).1232 Grundantagandet att kon-
kursgäldenären äger konkursmassan är lika vanligt när frågan adresseras 
indirekt – i valet av infallsvinklar och konstruktioner i den konkursrättsli-
ga argumentationen (även om det också förekommer att konkursrättsliga 
problem angrips på ett sätt som egentligen förutsätter associationstankens 
speciella äganderättsplacering hos konkursboet, t ex i frågor om massaan-
svar och konkursboets konkurssubjektivitet). Associationstanken varken 
står eller faller på äganderättens placering hos konkursboet. Man kan säga 
att dess förtjänster (eller de andra grundsynernas brister) framträder med 
särskild tydlighet när konkursmassan ägarplaceras hos konkursboet.

9.2.2 Äganderättsplaceringens bakgrundsfaktorer i äldre rätt
Ur juridisk synvinkel är äganderätten en konstruktion. Äganderättens 
placering är en grundsynsberoende grundfråga.

Att äganderättens placering är en grundfråga innebär att varken 3:1 eller 
3 KL kräver att äganderätten placeras hos konkursgäldenären.1233 Den 

1231 Se t ex Adlercreutz, Avtalsrätt I § 8.2 (12 uppl s 241); Ekelöf, Rättegång II § 12.
III.3.A (8 uppl s 72 not 116); Håstad, Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl) s 188 not 11; 
Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 509; Karlgren, Studier över privaträttens juridis-
ka personer s 277 not 1; Welamson, Konkursrätt s 193; Wiker/Ro, Konkursloven § 100 
(1 uppl s 353). Se även Bergström, Skatter och civilrätt s 249 med flera hänvisningar. 
1232 Lindblom, Processhinder s 215 (rudimentära ägarbefogenheter); Welamson, Kon-
kursrätt s 193 f. Welamson (se t ex Konkurs § 3: 5 (10 uppl s 72)) uttalar numera att 
beträffande konkursmassan ”vissa rester av normal ägarposition har förblivit hos kon-
kursgäldenären”. Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 111 uttalar att konkursborge-
närerna blir ägare till konkursgäldenärens egendom medelst ett slags tvångssubrogation, 
men det kan vara utdelningssituationen som åsyftas. Beträffande norsk rätt anför Wiker/
Ro, Konkursloven § 100 (1 uppl s 353) att NKL bygger på den principiella synpunkten 
att äganderätten tillkommer konkursgäldenären (lagtextens ordalydelse till trots, ”boets 
eiendeler”), men betonar att äganderättsplaceringen är formell. Den saknar betydelse för 
både konkursgäldenären och bobehandlingen, eftersom konkursen utlöser ett absolut 
rådighetsförbud för konkursgäldenären och konkursboet kan förfoga över konkurstill-
gångarna utan konkursgäldenärens samtycke. 
1233 Bestämmelsen är inte en lagreglering av konkursbeslagets rättsliga natur (vilket för-
utsätter en systemsättning av konkursen i dess helhet). Ekelöf, Rättegång II § 12.III.3.A 
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senare bestämmelsen kräver att regeln antas vara att konkursgäldenären är 
skyldig att tillhandahålla konkursboet de tillgångar som omfattas av kon-
kursbeslaget.1234 Visst kan det tyckas att 3:1 KL skulle vara överflödig om 
äganderätten övergick till konkursboet. Men dels kan det behöva klargöras 
att rådighetsförlusten består fram till dess att konkursen avslutas.1235 Det 
kan inte ens tas för givet att konkursgäldenären binds av en disposition han 
vidtagit i strid mot rådighetsförlusten (t ex fordringseftergift) om tillgången 
sedermera ställs till konkursgäldenärens fria förfogande, t ex vid avskrivning 
eller överskottskonkurs.1236 Associationstankens grundregel bör vara att en 
sådan bundenhet måste ha uttryckligt stöd i själva rättshandlingen. Dels 
är det associationstankens stöd i lagstiftningen som påverkas, inte grund-
synen som sådan. Ingen grundsyn har sin grund i lagstiftningen, än mindre 
i enskilda lagstadganden.1237

Samtidigt kan äganderättsplaceringen vara så känslig att den lätt blir 
grundsynsstyrande.1238 I äldre rätt var äganderättsplaceringen hos kon-
kursgäldenären mer förståelig än den är i dag – så av fler skäl än att den 
låg i linje med såväl processtanken som exekutions- och skiftestanken. 
Flera bakgrundsfaktorer kan tänkas.

(8 uppl s 72 not 116) åberopar dock 3: 3 KL (egendom som tillfaller gäldenären under 
konkursen räknas till konkursboet) till stöd för att konkursgäldenären äger boet. Bestäm-
melsen säger mer om tillhandahållandepliktens omfattning än om konkursboets rätt till 
de tillgångar som omfattas därav. Skulle grundfrågans svar vara att hitta i lagtexten kan 
det rentav hävdas att lagen talar för associationstanken. Äganderätt är ju det enda som 
konkursgäldenären förlorar genom, inte bara saknar i, konkursen. Jfr 3.4.3.4 not 532.
1234 Det är denna plikt som exekveras i konkursen och står för konkursens exekutions-
moment enligt associationstanken. Se 3.4.1 ovan not 493.
1235 Att avskrivningsgrund föreligger (jfr 10: 4 2 mom KL), eller att konkursen kan för-
väntas sluta med överskott, har ingen betydelse för rådighetsförlustens upphörande. Jfr 
NJA 1956 s 1; 8.5.1 ovan not 1205. En annan sak är att, om konkursgäldenären ger in ett 
ackordsförslag, realisationen av konkursboets tillgångar skall inhiberas i avbidan på ack-
ordsfrågans avgörande, liksom att, om konkursgäldenären har lagt in en ansökan om kon-
kursens nedläggning på grund av frivillig uppgörelse (t ex att konkursborgenärerna har 
fått fullt betalt), konkursdomstolen kan förordna att tillgångsrealisationen skall avbrytas 
i avbidan på nedläggningsfrågans avgörande. I bägge fallen gäller vissa undantag från ett 
sålunda uppkommet realisationsförbud. Se närmare 8:1, 8: 4, 12:1 3 st KL.
1236 Under grundsyner som placerar äganderätten hos konkursgäldenären bör bundenhet 
vara grundregel. Så t ex utgår Augdahl, Forelesninger s 12 från att konkursgäldenären 
binds på personlig nivå. 
1237 Det är rentav svårt att föreställa sig en lagstiftning som på konstruktionsnivå följer en 
grundsyn med konsekvens utan ett enda oreflekterat avsteg. Se 1.1.1 ovan. 
1238 Äganderättsplaceringens känsloladdade karaktär medför att den allmänna rättskäns-
lan kan åberopas till stöd för att den tvångsmässighet som ligger i rådighetsförlusten bör 
uttryckas på ett mindre dramatiskt sätt än genom äganderättsförlust.
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Till att börja med innebar äganderättsplaceringen en tydlig markering 
av att konkursen inte längre var ett, i enlighet med ännu äldre rätt, lik-
vidationsackord som innebar att konkursborgenärerna övertog konkurs-
massan med äganderätt till konkursfordringarnas förnöjande.1239

Vidare kan noteras att det i äldre rätt saknades möjlighet till tvångs-
ackord utom konkurs,1240 varför konkurs kunde behöva öppnas för andra 
ändamål än insolvenshanterande fordringstäckning.1241 En äganderätts-
placering hos konkursgäldenären gav större utrymme för regler som till-
erkände konkursgäldenären principiella ägarbefogenheter med avseende 
på konkurstillgångarna i situationer där skälen bakom rådighetsförlusten 
var svaga.1242

Framför allt fanns det ingen möjlighet att konstruera privaträttslig juri-
disk personlighet på den grunden att konkursboet är en associationslik-
nande gemenskap.

Dels var konstruktionen juridisk personlighet länge förbehållen för offentliga 
entiteter.1243 Dels tog det tid innan associationerna började uppfattas – och 
regleras – som associationer.1244 Dels är associationstankens (konkursgälde-
närsskyddande) signum att konkursboet försätts i tvångslikvidation så snart 
det bildas. Det kan ha tagit än längre tid för den associationsrättsliga tvångs-
likvidationsrätten att etableras. Fortfarande saknas ett djupare och samlat 
grepp.

Att lägga äganderätten hos konkursboet (för konkursändamålen) var 
alltså inte ett då tänkbart alternativ; valet stod mellan äganderättspla-
cering hos konkursgäldenären och äganderättsplacering hos de enskilda 
konkursborgenärerna.1245 I den valsituationen är äganderättsplacering hos 
konkursgäldenären att föredra. För det första är det konkursgäldenären, 
inte de enskilda borgenärerna, som skall utfå konkursboets restvärde när 

1239 Beträffande det äldre institutet – frivilligt egendomsavträde – se 2.2.1 ovan. 
1240 Se 1.3.3.2 ovan not 108.
1241 Utgjorde gäldenärens ackordsintresse ett skäl i sig för konkurs krävdes att gäldenä-
rens insolvenspåstående skulle tas för gott. Jfr 10.3 nedan not 1406. 
1242 Jfr not 1235 ovan.
1243 Se 6.1 ovan.
1244 Se 15.4.2.1 nedan. 
1245 I enlighet med processtanken ansågs konkursborgenärerna förvärva varken ägande-
rätt eller annan sakrätt (panträtt) till konkursmassan. Se 3.1.3.3 ovan; Granfelt, Konkurs-
förvaltaren, s 34 ff; densamme, Grunddragen s 36; Grotenfelt, Kommentar s 100; Wrede, 
Konkursrätt s 55 f. Än mindre ansågs en sakrätt uppkomma för konkursboet såsom juri-
disk person. Konkursboet ansågs inte ens vara en juridisk person. Se 6.1 ovan; Granfelt, 
Konkursförvaltaren s 16 ff, 41 f, 45; Wrede, Konkursrätt s 40, 101.
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konkursboet skall lösas upp och konkursen avslutas.1246 För det andra 
varken hade eller har de enskilda konkursborgenärerna bättre rådighet 
över konkurstillgångarna än konkursgäldenären (om – på regelplanet – 
konkursförvaltaren är ett organ i konkursboet, enskilda borgenärer sak-
nar instruktionsrätt över konkursförvaltaren samt borgenärerna binds av 
konkursboets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål när de fattar 
beslut som organledamöter i konkursboet). För det tredje kan en ägande-
rättsplacering hos konkursborgenärerna skapa rättstekniska problem.1247

9.2.3 De traditionella argumenten
Den traditionella äganderättsplaceringen hos konkursgäldenären är för-
vånansvärt icke-diskuterad. Förs äganderättsplaceringen på tal brukar tre 
förhållanden åberopas – konkursgäldenärens restvärdesanspråk (9.2.3.1 
nedan), brottsrubriceringen när konkursgäldenären tillgriper eller olov-
ligen förfogar över konkurstillgång (9.2.3.2 nedan) samt konkursboets 
befrielse från lagfartsplikt (9.2.3.3 nedan). Alla argumenten hämtas från 
regelplanet. Regelplanet ger dock inget hållfast underlag för ställnings-
taganden på grundnivå. Till det kommer att, om vi blickar på regelnivån, 
praktiskt taget alla ägarbefogenheter ligger hos konkursboet – såväl utåt sett 
som från förvaltningssynpunkt, i relation till konkursgäldenären och de 
enskilda konkursborgenärerna.1248 Att argumentationen inte läggs på 
grundnivå gör att det blir svårt att avgöra vad som egentligen diskuteras 
när äganderättsplaceringen ställs på spel.

1246 Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 181 betonar att tillgångar som alstras 
eller förvärvas av konkursboet under konkursen faller i konkursgäldenärens, icke kon-
kursborgenärernas ägo. Visst kan det finnas behov av att markera att det är konkursgäl-
denären som vinner på att konkursmassan förmeras, inte konkursborgenärerna (trots att 
det är konkursborgenärerna som står den omedelbara ekonomiska risken för satsningen). 
Denna aspekt uppfångas emellertid även av associationstanken, eftersom äganderätten 
tillskrivs konkursboet, konkursboet är i tvångslikvidation och konkursborgenärernas 
andelsrätter i konkursboet är beloppsbegränsade.
1247 Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 181 not 28 anför att konsekvensen av 
att konkurstillgångarna ägs av konkursgäldenären och inte av konkursborgenärerna är 
att det inte krävs någon särskild överlåtelseförklaring från konkursborgenärerna när kon-
kursmassan extraderas av konkursförvaltaren till konkursgäldenären. Associationstanken 
kräver överlåtelse om överlåtelse skall ske, abandonering om det är sådan rättsföljd som 
eftersträvas osv. Jfr 9.1 ovan not 1224. 
1248 Jfr 9.1 ovan not 1232.
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9.2.3.1 Konkursgäldenärens restvärdesanspråk
Till stöd för den traditionella äganderättsplaceringen hos konkursgäl-
denären har sålunda anförts att egendom som inte utnyttjas för kon-
kursändamålen tillfaller konkursgäldenären i och med konkursens avslu-
tande.1249 Denna aspekt har betydelse om valet står mellan de enskilda 
konkursborgenärerna och konkursgäldenären men kan inte gärna åbe-
ropas mot en äganderättsplacering hos konkursboet såsom associations-
liknande gemenskap. Vad som händer med konkursboets egendom efter 
konkursboets död, då konkursboet har fullgjort sina uppgifter, bör inte 
kunna tillmätas någon betydelse för vad som gäller under konkursboets  
bestånd. Det är som att underkänna ett aktiebolags äganderätt till bolags-
tillgångarna på att aktiebolaget inte behåller äganderätten till sina till-
gångar efter aktiebolagets eget skifte och upplösning.

Vidare är äganderätt (i juridisk mening) något man har till konkreta 
tillgångar eller till en samling av (brutto)tillgångar. Den som vill argu-
mentera för processtanken/tvångsförvaltningstanken, exekutionstanken 
eller skiftestanken måste försvara att det är konkursgäldenären, inte 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap, som (på grund-
nivå) äger de enskilda konkurstillgångarna. Rätten till konkursmassans 
restvärde efter konkursboets likvidation duger ej ur den synvinkeln. Att 
konkursgäldenärens anspråk är ett växlande nettoanspråk talar snarare för 
associationstanken.1250

9.2.3.2 Brottsrubriceringen vid tillgrepp eller olovligt förfogande
I äganderättfrågan har vidare anförts att konkursgäldenären inte kan straf-
fas för tillgrepp eller förskingring om han förfogar över konkurstillgångar 
under konkursen. Förfogandet blir att beteckna som gäldenärsbrott.1251

Att det inte kan dömas för tillgrepp eller förskingring vid undanhållande 
av eller förfogande över tillgångar som aldrig har lämnat konkursgäldenä-
rens besittningssfär är ganska givet.1252 Det är besittningssituationen som är 
problematisk, inte äganderättens placering. Därför är det betydligt mindre 
givet att gäldenärsbrott är rätt klassificering när gärningen består i ett för-
fogande över tillgångar som har återförts till konkursgäldenärens besittning 

1249 Se Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl) s 72; Welamson, Konkursrätt 
s 193; Wike/Ro, Konkursloven § 100 (1 uppl s 353). 
1250 Jfr 11.3.1 nedan.
1251 Se Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl) s 72; Welamson, Konkursrätt 
s 194; Wiker/Ro, Konkursloven § 100 (1 uppl s 353) samt hänvisningarna i not 1252 ff 
nedan. 
1252 Se t ex SvJT 1939 ref s 9; NJA 1956 s 1.
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utan överlåtelse (dvs abandonerats) eller i ett tillgrepp av tillgångar som har 
förvärvats eller producerats av konkursboet och alltså inte härstammar från 
konkursgäldenären. Det brukar dock antas att det skall dömas för oredlig-
het mot borgenärer enligt 11:1 2 st BrB (och inte för stöld) även i sådana 
fall.1253 Det skäl som åberopats – att någon stöld inte kan föreligga när 
konkursgäldenären inte mister äganderätten till egendomen genom kon-
kursbeslutet 1254 – går runt och är svagt.

Förutom att det föreligger ett glapp mellan regelplan och övergripande 
teori, kräver legalitetsprincipen att den straffrättsliga äganderättsplace-
ringen anpassas till den civilrättsliga, inte vice versa.

9.2.3.3 Lagfartsaspekten
Slutligen har det anförts att konkursboet inte behöver söka lagfart på en 
fastighet som omfattas av konkursbeslaget eftersom konkursbeslaget inte 
är ett fång.1255 Även detta argument är svagt.1256 Förutom glappet mel-

1253 Tillgrepp av konkurstillgångar som uppkommit under konkursboets vidaredrift har, 
såvitt jag vet, inte blivit föremål för prövning, men skulle – att döma av de skäl som ges 
– förmodligen inte bedömas annorlunda. – Se SOU 1940: 20 s 223 där bestämmelsen 
sägs vara tillämplig på både egendom som fråntagits konkursgäldenären (jfr stöld) och 
egendom som konkursgäldenären alltjämt tillåts att omhänderha (jfr förskingring). Jfr 
Leijonhufvud, IT-BrB § 11:1; Löfmarck, Brotten mot borgenärer (2 uppl) s 176, 179. 
Brottet egenmäktigt förfarande anses kunna begås (jfr NJA 1925 s 144; Lawski, Konkurs- 
och ackordslagarna (12 uppl) s 380) men konsumeras av oredlighetsbrottet (Löfmarck, 
a a s 179). 
1254 Se t ex Leijonhufvud, IT-BrB § 11:1; Löfmarck, Brotten mot borgenärer (2 uppl) 
s 179.
1255 Se t ex Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 509 som menar att det skulle vara 
både ändamålslöst och föra med sig otillfredsställande konsekvenser att placera äganderät-
ten hos konkursboet, bl a i frågan om skyldighet att lagfara konkursgäldenärs till konkurs 
avträdda fastighet. – Enligt 1: 4 FHL (jfr 1: 5 FiL) har ett konkursbo varken rätt att söka 
företagsinteckning i konkursboets egendom (ansökan skall avslås) eller rätt att använda 
företagsinteckningsbrev som uttagits av konkursgäldenären för säkerhetsupplåtelse. Sker 
så ändå är upplåtelsen utan verkan. Se Prop 2002/03: 49 s 119. Förbuden är inga bärande 
argument för att äganderätten tillkommer konkursgäldenären. De grundar sig på intresset 
av ordning i inteckningsförhållandena (se Prop 1983/84:128 s 41 f ) och på att konkurs-
boet ansetts sakna behov av att kunna vidta de åtgärder som förbuden omfattar (se Prop 
2002/03: 49 s 119). 
1256 Lagfartsregler har även i andra sammanhang tagits upp i diskussioner rörande rätts-
subjektivitet och äganderätt. Se t ex Hessler, Om stiftelser s 45 f med en varning för 
begreppsjuridik. De konkreta rättsverkningarna måste bedömas relativt från fall till fall 
och beroende på vilka ägarbefogenheter som har betydelse för den ifrågavarande rätts-
verkningen. Synpunkterna känns igen från kritiken mot läran om äganderättens över-
gång. Se t ex Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 18 f; Olsson, Om köparens 
borgenärsskydd s 13 ff; Ross, Ejendomsret og Ejendomsovergang; Schmidt, Om ägareför-
behåll s 84 ff; Torp, Eiendomsovergangen; Undén, Svensk sakrätt I s 94 f; Vinding Kruse, 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   323 09-10-19   15.22.28



324

lan regelplan och teori märks att äganderättsplaceringen har mer att göra 
med vad konkursboet har rätt att göra än med vad konkursboet kan och 
måste göra. En ägare kan befrias från lagfartsplikt utan att äganderätten, för 
den sakens skull, måste placeras hos annan.1257

Inte heller ett dödsbo behöver söka lagfart för en fastighet som dödsboet 
förvärvar från den döde, såvida inte fastigheten skall överlåtas (20:1 2 st JB). 
Lika fullt tillskrivs dödsboet äganderätten. Vad konkurssituationen moti-
verar är en undantagsregel som befriar konkursboet från lagfartsplikt även 
inför försäljning.1258 Inte heller en sådan undantagsregel har bäring på 
ägande rättsplaceringen.

För övrigt är det inte så givet att ett konkursbo inte omfattas av allmänna 
lagfartsregler om konkursboet förvärvar en fastighet under konkursen (i och 
för vidaredriften av konkursgäldenärens rörelse).1259 Skall lagfart sökas på 
sådan fastighet måste det rimligen göras i konkursboets namn och för kon-
kursboets räkning, oavsett om fastigheten är en omsättningstillgång eller 
anläggningstillgång i rörelsen.1260

Lagfartsreglerna kan lika gärna åberopas emot en bibehållen äganderätt 
för konkursgäldenären. Kan fastighet säljas utan lagfart i konkursfallet 
kan konkursgäldenären svårligen ha rätt att lagfara fastigheten (på kon-
kursfordringsnivå i stämpelskattehänseende) mot konkursboets bestri-
dande. Borgenärskollektivet kan ju förlora härpå.

Att fånget är legalt (universalsuccession) och inte grundar sig på fri-
villig överlåtelse (singularsuccession) säger inget om äganderätten. 
Slutsatsen förefaller bli att de typiska motargumenten inte har någon 

Ejendomsretten II s 786 ff. Ingen torde numera vilja ifrågasätta äganderättsbegreppets 
relativitet på regelplanet, när frågan adresseras direkt. Det betyder inte att utgångspunk-
ten alltid får det genomslag den förtjänar i praktiken. Ett av flera exempel kan vara att det 
antas krävas sakrättsligt moment för att ett tänkbart utmätningsobjekt skall anses tillhöra 
tredje man vid tillämpning av 4:18 UB. Se vidare 9.3.2.3 nedan. 
1257 Att konkursboet (efter associationstankens grundantaganden) övertar äganderätten 
till konkursgäldenärens fastigheter i och med konkursutbrottet betyder inte att konkurs-
boet ådrar sig massaansvar för stämpelskatt när konkursboet fullgör konkursgäldenärens 
plikt att söka lagfart för konkursgäldenärens (före konkursen gjorda) förvärv. Att stämpel-
skatteskulden inte är en massaskuld, se Lindskog, Kvittning § 7-3.6.2 (2 uppl s 205 not 
155) med hänvisning till Walin; SOU 1991: 81 s 264. Annan mening Möller, Konkurs 
och kontrakt s 374 f; HovRn i NJA 1984 s 113 (se därom Lindskog, a a s 204). Jfr även 
20: 4 JB om att förvärvare har rätt att söka lagfart på fångesmannens förvärv (utan att bli 
ansvarig för fångesmannens stämpelskatt, se därom Lindskog, a a s 205 not 154). 
1258 Lagfart behövs inte för att konkursboet skall kunna sälja. Se Lindskog, Kvittning 
§ 7-3.6.2 (2 uppl s 204). Förvärvaren kan söka lagfart för konkursboets räkning. 
1259 Förbudet mot att söka och upplåta företagsinteckning (se not 1255 ovan) kan knap-
past tillämpas analogt.
1260 I konsekvensens namn blir konkursboet massaansvarigt för stämpelskatten. Jfr Lind-
skog, Kvittning § 7-3.6.2 (2 uppl s 205 not 155).
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större tyngd i placeringsfrågan. Då placeringsfrågan är en grundfråga 
är det viktigare att undersöka vilka effekter äganderättsplaceringen får för 
andra grundfrågor i systemet än hur placeringen förhåller sig till regelpla-
net i enskilda frågor. Äganderättsplaceringens stöd på regelplanet får 
uppskattas utifrån systemet i dess helhet. Skälen för att, i enlighet med 
associations tanken, placera äganderätten hos konkursboet utvecklas mer 
i detalj i nästa avsnitt.

9.3 Konkursmassan ägs av konkursboet som sådant
9.3.1 Några argument
Det låter mer drastiskt än vad det är att, i enlighet med associations-
tanken, frånkänna konkursgäldenären äganderätt till konkurstillgång-
arna. Äganderätten är en sammanfattande konstruktion. Den spänner över 
moment som besittningsrätten; bruksrätten; rätten att fatta beslut om 
objektet; rätten att verkställa sådana beslut; rätten att hindra att annan 
sålunda råder över objektet; rätten till sakrättsligt omsättningsskydd; 
 rätten till straff- och skadeståndsrättsligt skydd; rätten till objektets 
avkastning samt rätten till objektets marknadsvärde vid försäljning. En 
ägande rättsplacering hos konkursboet har gott stöd i att samtliga angiv-
na befogenheter redan tillkommer konkursboet såsom associationsliknande 
gemenskap. Konkursgäldenärens rätt är i allt väsentligt en rätt till det rest-
värde som finns kvar när konkursen avslutas.1261

Det kan med fog ifrågasättas huruvida det ens finns skäl att säga att några 
ägarbefogenheter kvarstår hos konkursgäldenären. För det första är befo-
genheterna, i den mån de finns, antingen utomobligatoriska eller subsidiära 
och för konkursboets räkning.1262 För det andra avser konkursgäldenärens 
anspråk konkursmassan – de tillgångar som finns kvar när konkursborgenä-
rernas beloppsbegränsade andelar i konkursboets växlande förmögenhets-
massa har tillfredsställts fullt ut. Äganderätt är något man har till enskilda 
tillgångar eller till en samling av enskilda tillgångar.1263

Associationstankens äganderättsantagande avspeglar sig i att konkurs-
gäldenärens restvärdesanspråk inte ger honom någon rätt att bestämma 
över de enskilda konkurstillgångarnas öde i konkursen. Till skillnad från 
vad som gäller vid exekution torde det inte finnas någon realisationsordning 
som – av hänsyn till gäldenären – avgör i vilken ordning konkurstillgång-
arna skall realiseras i konkursen.1264 Konkursförvaltaren har knappast någon 

1261 Jfr 9.2.1 ovan not 1232. 
1262 Se t ex 3: 9 och 10 KL. 
1263 Se 9.2.3.1 ovan. 
1264 Finns ett sådant skydd är det utomobligatoriskt eller härlett från regelplanet. – Beträf-
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konkurs(associations)rättslig plikt att undersöka huruvida realisation erfor-
dras för att konkursborgenärerna skall få fullt betalt. Inte heller torde han ha 
någon konkurs(associations)rättslig plikt att efterkomma konkursgäldenä-
rens önskemål om vilka tillgångar som skall materialisera det eventuella rest-
värdet. Innan konkursgäldenärens restanspråk har uppkommit, dvs före skif-
tet, torde konkursgäldenärens intressen avseende enskilda konkurstillgångar 
på sin höjd skyddas under de utomobligatoriska reglerna om chikan.1265

Konkursgäldenären har ett fullgott skydd i att äganderätten, när associ-
ationstanken appliceras, tillkommer konkursboet (inte de enskilda kon-
kursborgenärerna) samt i att konkursboet är en associationsliknande gemen-
skap i tvångslikvidation,1266 inte bara en samling av konkursborgenärer.1267 
Konkursförvaltaren har skadeståndssanktionerade handlingsplikter gent emot 
konkursgäldenären i den utsträckning det är förenligt med  konkursen, 
däremot inte några handlingsplikter som är konkurs(associations)rätts-
ligt sanktionerade med påföljden obundenhet för konkursboet, dvs kon-
kursgäldenären om det är konkursgäldenären som är konkursmassans 
ägare.1268

Associationstankens ägarplacering har gott stöd i förvaltningsreglerna 
men också i särexekutionsförbudet i 3: 7 KL, som omfattar alla tillgångar 
som ingår i konkursen, oavsett ”särexekutionsfordringens” uppkomst-
tid.1269

Om särexekutionsförbudets grund är att förhindra en kapplöpning mellan 
konkursborgenärerna om konkursgäldenärens tillgångar,1270 torde det vara 
naturligare att knyta särexekutionsförbudet till utsökningsborgenärens rätt 
till konkursdeltagande. Ägs konkurstillgångarna i stället av konkursboet, bör 

fande utmätning, se 4: 3 UB; Walin/Gregow/Löfmarck/Millqvist/Persson, Utsöknings-
balken § 4.3 (4 uppl s 130 f ), där ordningen gäller själva utmätningen. Konkursbeslaget 
omfattar allt. Jfr 9.4 nedan vid not 1316. 
1265 Jfr 8.5.3 ovan. Det är osäkert i vilken mån det ideella intresset av att få tillbaka 
ett visst ekonomiskt värde kan ersättas utan stöd i lag. Se härom Saxén, Skadestånd vid 
avtalsbrott s 219 ff.
1266 Konkursboet kan inte vara för evigt utan sätts i likvidation så snart det bildas på en 
grund som är tvingande för både konkursboet och dess organ.
1267 Att förvaltarautonomi råder är inte nödvändigt för att associationstankens ägande-
rättsplacering skall te sig befogad. Den är lika befogad i konkursordningar där medlems-
stämma finns och har ett reellt mandat att utöva inflytande. Risken för att konkursgäl-
denärens intressen äventyras kringskärs då av att de konkursbokonstitutionella frågorna 
är indispositiva för konkursboorganen och av att konkursborgenärerna, när de deltar i 
stämman, är organledamöter och inte företräder sina privata intressen. Se 7; 8 ovan. 
1268 Se 8.5 ovan. 
1269 Att även gäldenärsfordringar omfattas av särexekutionsförbudet, se Palmér/Savin, 
Konkurslagen I § 3: 7 (s 3: 27).
1270 Så möjligen Welamson, Konkursrätt s 323 med hänvisning till Engströmer, Om 
konkurslagen § 13 (NJA II 1911) s 104. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   326 09-10-19   15.22.28



327

utgångspunkten vara att ingen fordring hos konkursgäldenären (vare sig kon-
kursfordringarna eller gäldenärsfordringarna) ger rätt till utmätning i kon-
kursboets tillgångar. För att en tillgång skall kunna ianspråktas för utmätning 
för en fordring hos konkursgäldenären bör då krävas att den har civilrättsligt 
överlåtits1271 till konkursgäldenären (eller skall anses ha civilrättsligt övergått 
till konkursgäldenären med stöd av 3: 9 1 st KL). Intrycket att särexeku-
tionsförbudet har en annan funktion än att – till skydd av gäldenären och 
konkursborgenärerna – förhindra en kapplöpning om gäldenärens tillgångar 
förstärks av HDs bedömning att särexekutionsförbudet i 3: 7 KL saknar til-
lämpning på tillgångar som har abandonerats enligt 3: 9 KL.1272 Den natur-
liga ordningen hade väl annars varit analogi?1273 Bristen har avhjälpts genom 
ett kompletterande särexekutionsförbud i 3: 9 1 st KL.1274

Några säkra slutsatser kan dock inte dras eftersom särexekutionsförbudet  
endast träffar konkursborgenärerna. Tilläggas bör dock att en regel som 
tillerkänner konkursboet skydd mot gäldenärsfordringar i princip fordrar 
att, om konkursgäldenären har rättshandlingsförmåga, konkursborgenä-
rerna har en sakrättsligt skyddad sakrätt till konkursmassan – en ägande-
rätt, en panträtt eller en sakrättsligt skyddad belastning. Associationstan-
kens äganderättsövergång är, såvitt jag kan se, mest övertygande i detta 
avseende.

1271 Beträffande möjligheten att civilrättsligt överlåta tillgångar till konkursgäldenären, se 
NJA 2004 s 777 i 5.4.4.3 ovan.
1272 NJA 1968 s 270. – Å andra sidan tål det att diskuteras om en abandonering, som 
inte innehållsmässigt uppgår till en civilrättslig tillgångsöverlåtelse, ger konkursgäldenä-
ren den utmätningssubjektivitet han behöver om inte äganderätten från början antas ligga 
hos konkursgäldenären. 
1273 En annan sak är att det kan diskuteras om en abandonering enligt 3: 9 KL leder till 
en äganderättsförlust för konkursgäldenären på grundnivå. Jfr 5.2.4.3 ovan not 659.
1274 Se 1975 års tillägg till 22 § KL 1921, numera 3: 9 1 st KL. Det kompletterande 
exekutionsförbudet i 3: 9 1 st KL har två begränsningar. Dels gäller det endast för kon-
kursfordringar. Se härom SOU 1970: 75 s 106 vsp; Prop 1975: 6 s 189 ff. Dels gäller det 
endast så länge konkursen pågår. Konkursbegränsningen har visst fog för sig med tanke 
på att konkursborgenärernas möjligheter att hålla konkursförvaltaren skadeståndsansva-
rig för den skada som abandoneringen tillfogar konkursboet torde vara mycket små vid 
abandonering enligt 3: 9 KL. Det grundläggande problemet är dock inte utmätnings-
förbudets temporala utsträckning utan att det har intolkats en äganderättsövergång i 
abandoneringsbegreppet, som innebär något mer och annat än en rättighetsupplåtelse 
att agera i kommission för konkursboet. Det är denna tolkning som skjuter upp pro-
blemen på framtiden. En liknande tankegång finns i Brækhus kritik av den äldre norska 
(av Schweigaard lanserade och i NRt 1892 s 546 knäsatta) regeln att skadeståndsanspråk 
avseende hävningsskador på grund av konkurs saknar rätt till utdelning i konkursen. Är 
skadeståndsanspråken stora är risken överhängande att konkursen avslutas med överskott 
för att genast avlösas av en ny konkurs i vilken skadeståndsanspråken får delta och kon-
kurrera på samma fot som andra borgenärer (Brækhus, Konkursrett s 180). 
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En annan faktor som talar för associationstankens äganderättsplace-
ring hos konkursboet är att det kan finnas tillgångar som måste omfattas 
av konkursboets beslagsrätt och endast kan ägas av konkursboet.

Dels kan det finnas tillgångar som inte går att avstå till konkursgäldenären 
med följd att konkursgäldenären kan råda över tillgången för egen räkning. 
Återvinningsfordringar är ett exempel.1275

Dels finns det tillgångar som upphör i och med konkursens avslutande. 
Återvinningsfordringar är ett exempel även här.1276 Ett annat kan vara 
konkurs(associations)rättsliga fordringar som är ”personliga” i den mening-
en att de skyddar konkursboet såsom association, t ex återgångsanspråk på 
grund av konkurs(associations)rättsligt kompetensöverskridande och skade-
ståndsanspråk mot konkursförvaltaren på konkursboskyddande grund. 
Sådana fordringar torde vara överlåtbara i och för sig.1277 Det kan hävdas 
att associationsskyddande återgångs- eller ersättningsanspråk åtminstone 
måste ha aktiverats som en tillgång av konkursboet (eller för konkursboets 
räkning) när konkursen avslutas för att ett aktualiserande eller övertagande 
skall få ske. Konkursgäldenären får då hålla till godo med sina egna skydds-
intressen och de ersättningsanspråk som dessa kan ge rätt till.1278 Men det 
kan också hävdas att någon aktivering inte behöver ske, eftersom konkurs-
gäldenären inte bör bli den som förlorar på vilka fordringar konkursförval-
taren väljer att dra in. Skadeståndsansvarets skyddspotential försvagas av att 
ansvar förutsätter culpa.

Ett tredje exempel är att konkursboet erhåller tillgångar i gåva från tred-
je  man med fri förfoganderätt för konkursändamålen men under villkor 
att tillgångarna inte för överlåtas, abandoneras eller extraderas till – kort sagt 
”ägas” av – konkursgäldenären. Det finns ingen förnuftig anledning att rätts-
ligt underkänna sådana skänk.

Exemplen må avse speciella fall. Även de speciella fallen ingår i den helhet 
som avgör om en grundsyn är dålig eller bra.

1275 Se NJA 1976 s 627 varav framgår att återvinningstalan endast kan föras för konkurs-
boets räkning. Återvinningsanspråk är oöverlåtbara. Inflikas bör att det inte är självfallet 
att alla återvinningsanspråk kan dras över en kam. Det är skillnad på återvinningsanspråk 
som tar sikte på rättsförhållandet mellan borgenärerna och fallen av sakrätts- eller till-
gångsåtervinning. 
1276 Konsekvensenligt kan konkursgäldenären inte överta en återvinningsprocess som 
drivs av konkursboet eller en konkursborgenär vid konkursens avslutande. Jfr Hassler, 
Civilprocessrätt I s 131; Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 621; Welamson, Kon-
kursrätt s 316 not 20. – I linje härmed har Lindskog räknat med vissa restriktioner beträf-
fande möjligheten att inleda återvinningsprocess vid förväntad överskottskonkurs. Se 
9.4.2.3 nedan not 1345.
1277 Jfr NJA 1985 s 376.
1278 Jfr 8.5.1 ovan. Det konkursboskyddande vinstpåbudet kan omfatta fler ersättnings-
poster än den konkursgäldenärsskyddande vårdplikten. 
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Konkurstillgångarna måste ägas av någon under konkursen. Man kan 
bortse från en tillgång när ett förmögenhetsnetto skall beräknas men inte 
hålla tillgångar för titellösa under konkursen.

Utöver att det sålunda finns tillgångar som aldrig kan ianspråktas av 
konkursgäldenären för egen räkning bör slutligen nämnas att konkursboet 
har konkurs- och utmätningssubjektivitet, att ett konkursbo inte behöver 
omfattas av ett inköpsförbud som träffar konkursgäldenären1279 samt att ett 
äganderättsförbud som träffar konkursgäldenären inte be  höver äga tillämp-
ning på konkursboet.1280

9.3.2 Några följdverkningar

9.3.2.1 Konkurs(associations)rättsliga följdverkningar
De konkursrättssystematiska konsekvenserna av associationstankens 
 äganderättsplacering, som i sin tur växelverkar med varandra, är otaliga. 
Ett exempel är att äganderättsplaceringen bidrar till en skarpare gräns mel-
lan konkursens konkursbofrågor, medlemsfrågor och konkursgäldenärsfrågor, 
men också mellan olika anspråk som har rätt till del ur massan (konkurs-
fordringar, utdelningsanspråk, sakrättsanspråk, massaanspråk). Det upp-
kommer ett minskat behov av följdkonstruktioner i rättsvetenskapen och 
rättstillämpningen, som korrigerar följderna av den formella utgångspunkten 
att konkursgäldenären är konkursens sakägare, antingen att konkursbor-
genärerna har en panträtt i konkursmassan eller att konkursgäldenären 
förlorar sin rättshandlingsförmåga i och med konkursutbrottet och får 
konkursförvaltaren som sin legale ställföreträdare. Associationstankens 
ägarplacering skapar därför inte bara bättre sammanhållning mellan alla 
de ”ägarbefogenheter” som sammanfattas av äganderätten.1281 Den mini-
merar också risken för ”felslut” i andra delar av konkursrätten, t ex i fråga 
om konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga på regelplanet, synen på 
de konkursrättsliga rättskraftsfrågorna samt valet av perspektiv och argu-
mentationsfält för bedömningen av massaansvarets uppkomst.

1279 Tillgången kan alltså förvärvas i och för konkursen utan hinder av det ifrågavarande 
inköpsförbudet. Åldersgräns för köp av alkohol och tobak är ett exempel. Huruvida köpet 
är förenligt med konkursändamålen etc är en annan fråga. 
1280 Förbudet upphör med andra ord att göra sig gällande i och med att äganderätten till 
tillgången övergår till konkursboet. Ett exempel är att det föreligger förbud för utlänning 
att äga egendom av visst slag. 
1281 Beträffande ägarbefogenheterna, se 9.1 ovan not 1224; 9.3.1 ovan. 
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9.3.2.2 Sakrättens grundstruktur
Äganderättsplaceringen har även betydelse för sakrättens grundstruktur. 
Några anmärkningar (i syfte att illustrera grundsynens följdverkningar) 
får räcka. Grundantagandet att äganderätten ligger kvar hos konkursgäl-
denären är ägnat att ge upphov till sakrättsliga följdproblem, eftersom 
det, på den angivna premissen, är konkursgäldenärens rättsställning som 
avgörs genom de sakrättsliga reglerna. De sakrättsliga regler na kan då leda 
till att det uppkommer en förbättring av konkursgäldenärens position.

Processtanken/tvångsförvaltningstanken och skiftestanken har en gemen-
sam stötesten i att konkursgäldenärens förmögenhetsmassa förutsätts 
vara föremål för tvångsförvaltning i konkursborgenärernas intresse. Att 
förvaltningen är i konkursborgenärernas intresse övertygar inte som 
legitimering av en regel som tillerkänner konkursboet en sakrätt till 
konkursmassan med bättre rätt än konkursgäldenärens konkurrerande 
sakrättspretendenter. Än mindre förklarar förvaltarkonstruktionen hur 
konkursgäldenärens sakrättsliga position kan förbättras som en följd av 
konkursen. Tvångsförvaltningstanken skall ju sättas i samband med att 
konkursboets rätt är strikt avhängig av konkursgäldenärens obligationsrätts-
liga position och att redan avtalet bereder en köpare skydd mot gäldenärs-
säljarens konkursborgenärer.1282 Föga förvånande gällde avtalsprincipen i 
den äldre svenskfinska konkursrätten.1283

1282 På 1800-talet förekom det enskilda förslag om att det borde införas en regel om 
att, med några undantag, allt lösöre som fanns i konkursgäldenärens besittning skulle 
sakrättsligt tillhöra konkursboet. Förslagen fick inte gehör. Se redogörelsen hos Benckert, 
Pantsättning s 13, 17. I fråga om anförtrodd egendom o dyl har grundsatsen att konkurs-
boets rätt beror på konkursgäldenärens starkt stöd på regelplanet. Se t ex Almén, Ejen-
domsovergangen (NJM 1902) s 155; Fehr, Två Spörsmål s 57; Hasselrot, Försträckning 
m m s 128; Hillgård, Stoppningsrätt s 121 f; Håstad, Sakrätt § 11.1.1 (6 uppl s 146 f ). 
Enligt Almén, a st skulle en regel innebärande att även låne-, hyres- eller depositionsgods 
ingick i konkursen vara ett ”steg som väl de skandinaviska ländernas lagstiftning näppe-
ligen någonsin kommer att taga.” Beträffande dansk och norsk rätt, se not 1291 nedan. 
Engelsk rätt bryter den internationella trenden (reputed ownership), se härom Håstad, 
a st. Även beträffande egendom som gäldenären har förvärvat är ”ägarens” ställning stark. 
Separationsrätt föreligger (förutsatt att gällande identitetskrav är uppfyllda) vid all ogiltig-
het (se Bramsjö, Om avtals återgång s 133 f; Håstad, Sakrätt § 11.2.2 (6 uppl s 203)), för-
modligen även vid kontraktsbrott/förutsättningsfel som inte beror på gäldenärens insol-
vens (omständigheterna i NJA 1985 s 178 var speciella), t ex vid hävning eller prisavdrag 
på grund av fel (jfr Bramsjö, Om avtals återgång s 136 med hänvisning till bl a Almén 
och Hasselrot; ävensom Lindskog, Prisavdrag vid byte s 381 vid not 11). Till frågan, jfr 
Bramsjö, Om avtals återgång s 134 ff; Håstad, Sakrätt § 11.2.2 (6 uppl s 204). 
1283 Avtalsprincipen torde ha gällt vid tillkomsten av 1734 års lag. Se närmare Förslag 
1826 s 160 ff; Lundstedt, Lösöreköp s 17 ff; Olsson, Om köpares borgenärsskydd s 87 f. 
Även efter tillkomsten av den första föregångaren till LKL, 1835 års lösöreköpsförordning, 
gällde avtalsprincipen. Se Lundstedt, a a s 18, 28; Fehr, Två Spörsmål s 17 f; Olsson, a a 
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Skiftestanken får dock sägas ha bättre grundförutsättningar än process-
tanken att ta hand om nyss nämnt problem, då sakrättsanspråket är en 
särskilt privilegierad men sakbegränsad förmånsrätt i konkursmassan. 
Utgångspunkten medför att man, för konkursboets del, kan släppa kon-
kursgäldenärens ägarställning och utgå från att sakrättsfrågan är en ny, 
och borgenärsintern, intressekonflikt, som varken är strikt avhängig av 
konkursgäldenärens rätt eller bör hanteras som en exstinktionsfråga. 
Den relevanta frågan är i stället huruvida sakrättsborgenären förtjänar ett 
undantag från (den sakrättsliga) likhetsprincipen – en förmånsrätt gent-
emot konkursmassans övriga anspråkshavare i form av sakrättsligt skydd. 
Likhetsprincipen, sammantagen med skiftestankens grundantagande 
att konkursändamålen ger en ändamålsbelastning med visst sakrättsligt 
skydd, kan ge stadga åt den sakrättsliga grundsatsen att borgenärskollek-
tivet har en egen och bättre rätt till konkursgäldenärens tillgångar vilken 
bryts först om den konkurrerande sakrättspretendenten kan påvisa, ut -
över en obligationsrättslig sakrätt mot konkursgäldenären,1284 sakrättsligt 
skydd. Bedömningen är osäker om sakrätten samtidigt är en rättsföljd av 
borgenärens obligationsrättsliga sakrätt mot konkursgäldenären.

Exekutionstanken skiljer sig från skiftestanken i det avseendet att kon-
kursborgenärerna antas ha en regelrätt sakrätt till konkursmassan (sam-
panträtt). Konkursborgenärernas panträttsanspråk medför att det upp-
kommer någonting liknande antingen en situation av dubbeldisposition 
(jfr egendom på väg ut ur konkursgäldenärens förmögenhetsmassa) eller 
en situation av obehörigt förfogande (jfr egendom på väg in i eller förbi 
konkursgäldenärens förmögenhetsmassa) om det visar sig finnas ett kon-
kurrerande sakrättsanspråk mot konkursgäldenären när konkursen bryter 
ut. I enlighet med allmänna sakrättsliga principer bör då utgångspunkten 
vara att borgenärernas panträttsanspråk får stå tillbaka för ett äldre sakrätts-
anspråk mot konkursgäldenären;1285 borgenärerna kan inte ha bättre rätt 

s 88. Den historiska utvecklingen behandlas ingående av Göranson, Traditionsprincipen 
s 231 ff. Avtalsprincipen bestod i finsk rätt efter skilsmässan med Sverige. Se Olsson, a a 
s 98 ff. Avtalsprincipen gäller fortfarande i finsk rätt. Se Håstad, Sakrätt § 11.3.I.a (6 uppl 
s 208). I svensk rätt fick traditionsprincipen näring i och med tillkomsten av 1907 års 
lösöreköpsförordning, då det började hävdas att lagen skulle tolkas e contrario. Skolstri-
den sammanfattas kort av Olsson, a a s 89 not 59. Tolkningen vann så småningom stöd i 
rättspraxis (se t ex NJA 1925 s 130; NJA 1949 s 164). 
1284 Se härom 5.2.4.3 ovan. 
1285 Jfr t ex Olsson, Om köpares borgenärsskydd s 35 f som betonar att det rör sig om en 
grundsats (teknisk huvudregel); Ross, Ejendomsret og Ejendomsovergang s 139 f; Vin-
ding Kruse, Ejendomsretten II s 833 f. Se även Lilleholt, Legitimasjon, publisitet og 
notoritet (JV 1996) s 73 f; Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 26 (som kri-
tiserar utgångspunkten och gör gällande att prioritetsprincipen saknar relevans i frågor 
om borgenärsskydd (a a s 28 ff, 32 f )). Den danska sakrätten, som på 1800-talet kräv-
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än konkursgäldenären.1286 Skall en annan regel gälla, bör den konkur-
rerande sakrättspretendenten i alla fall ha rätt att lösa ut den sak han gör 
anspråk på i konkursboet, dvs ett slags förköpsrätt i konkursen.1287

Bedömningen är inte helt given. Om konkursboets sakrättsanspråk anses 
uppkomma i samband med de enskilda kreditgivningarna (och inte först 
i och med konkursutbrottet) blir det exstinktionsregeln som blir exeku-
tionstankens grundsats. Det franskromerska återvinningsinstitutet kan tala 
därför. Den närmare analysen måste anstå till annat tillfälle.

Alla undantagsregler från de angivna grundsatserna blir att betrakta som 
exstinktionsregler.1288

Beträffande egendom på väg ut ur konkursgäldenärens förmögenhetsmassa 
förefaller exstinktionsrätt för konkursboet, om sådan befinns vara motive-
rad, kräva att gäldenären var förfogandelegitimerad när konkursen bröt ut 
(jfr besittningsöverföring) och att konkursboet var i god tro om det kon-
kurrerande anspråket vid konkursutbrottet, egentligen konkursboets besitt-
ningstagande.1289 Den konkurrerande pretendenten har alltså allt att vinna 
på att bryta gäldenärens förfogandelegitimation.1290 Även beträffande egen-
dom på väg förbi konkursgäldenärens förmögenhetsmassa bör exstinktions-
rätt förutsätta förfogandelegitimation och god tro; exstinktionsmöjligheten 

de besittningsöverföring, bygger fortfarande på avtalsprincipen. Se t ex Elmer/Skovby, 
Ejendomsretten I § 2.1 (3 uppl s 22); W E von Eyben, Formuerettigheder § 10.II (7 
uppl) s 159; Vagn Carstensen, Ting og Sager I § 1.I.A (1 uppl s 13 ff). Jfr Håstad, Sak-
rätt § 11.3.I.a (6 uppl s 207 f ). I norsk rätt föreligger delade meningar om huruvida 
det är avtalsprincipen eller traditionsprincipen som skall betraktas som teknisk huvud-
regel. Se t ex Augdahl, Forelesninger i konkurs s 18 ff, Brækhus/Hærem, Norsk tingsrett 
s 499 ff; Falkanger, Tingsrett § 52.4 (4 uppl s 537 ff); Lilleholt, Godtruerverv og kreditor-
vern § 7.4.2 (2 uppl s 190 ff). Jfr Håstad, a st. 
1286 Se not 1291 nedan. 
1287 Jfr Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 25. – Förköpsrätten påminner 
om lösenrätten enligt GFL men skiljer sig från densamma i det att det inte är kostnaderna 
för konkursboets förvärv som utgör löseskilling. Konkursboet betalar inget för sitt för-
värv. Det är dock en formuleringsfråga. Man kan också se det så att konkursborgenärerna 
betalar genom sina kreditförluster. 
1288 Jfr t ex Olsson, Om köpares borgenärsskydd s 36. I den dansknorska rätten används 
beteckningar som kreditorvern och kreditorexstinktion. Se t ex Lilleholt, Legitimasjon, 
publisitet og notoritet (JV 1996) s 73 f. 
1289 Beträffande godtrosaspekten, jfr Ross, Ejendomsret og Ejendomsovergang s 155. Ett 
godtroskrav är problematiskt, bl a för att det uppstår tvivel rörande till vem godtroskravet 
skall knytas. Det kan vara enskilda borgenärer, alla konkursborgenärer eller konkursboet. 
Enligt exekutionstanken är ju konkursboet varken en associationsliknande gemenskap 
eller en juridisk person. Jfr Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 101 f (säker-
heten i kreditlivet och rättstekniska hänsyn). 
1290 I svensk rätt har legitimationsaspekten åberopats som ett tilläggsargument (utöver 
publiciteten) för möjligheten att uppnå sakrättsligt skydd genom registrering enligt LKL. 
Se Bergman, Köp och lösöreköp s 121. 
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ställs på sin spets vid pro forma.1291 Vad slutligen gäller egendom på väg 
in i konkursgäldenärens förmögenhetsmassa hänger bedömningen på när 
för  fogandeförbud skall anses uppkomma. Har gäldenären förfoganderätt 
be  höver legitimationen inte ens närmare undersökas.1292 Anses förfogande-
förbud uppkomma med återgångsgrunden (oavsett upptäcktstid och när 
återkravet görs gällande) är dock konkursboet beroende av en exstinktionsre-
gel för att slippa vindikation, vilket, som nämnts, torde innebära ett krav på, 
utöver förfogandelegitimation, god tro om den bristande förfoganderätten.

Exekutionstankens sakrättsparadigm har flera brister. Möjligheten till 
sakrättsåtervinning ter sig kuriös,1293 inte bara med tanke på att likhets-
principen saknar naturlig tillämpning vid exekution utan även för att gäl-
denärens förfogandelegitimation upphör när sakrättsborgenären uppnår 
sakrättsligt skydd (om inte avtalsprincipen gäller).

I och för sig kan bedömningen försvaras med att det blivande konkursboet 
även kan innefatta äldre borgenärer, vilkas anspråk är äldre än den konkur-
rerande sakrättspretendentens.1294 Men sampanträtterna uppkommer först 
i och med konkursutbrottet. Dessutom bedöms sakrättspretendentens ställ-
ning i relation till konkursboet som helhet, inte i relation till enskilda kon-
kursborgenärer. God tro hos konkursboet kan svårligen krävas för exstink-
tion, om sådan (på objektiv grund) är möjlig i och för sig.

1291 Konsekvensenligt är det vanligt förekommande i den dansknorska sakrättsdiskus-
sionen att den obligationsrättslige ägarens ställning i konkursen diskuteras som en legi-
timations- och exstinktionsfråga. Huvudregeln antas vara att exstinktionsrätt, inte bara 
praktisk exstinktionsmöjlighet, saknas för konkursboet (på objektiv grund), även vid pro 
forma (se dock Arnholm, Passivitetsvirkninger s 87 f; densamme, Streiftog i Obligasjons-
retten s 53; Schweigaard, Den norske Proces III s 263 f ) och när de blivande konkursbor-
genärerna har medgivit gäldenären kredit i tron att tillgången hör till konkursgäldenären. 
Jfr t ex NRt 1935 s 981; Brækhus, Materiell konkurs- og eksekusjonsrett s 12 f; Lilleholt, 
Godtruerverv og kreditorvern § 8.1 (2 uppl s 233); Lindebrække, Eiendomsrett og kon-
kursbeslag s 80 f, 83 ff; Falkanger, Tingsrett § 52.2 (4 uppl s 530); Ross, Ejendomsret 
og Ejendomsovergang s 289 f. Dock har det ifrågasatts om principen även kan gälla vid 
chikan. Se Augdahl, Forelesninger i konkurs s 17 f; Lilleholt, a st med flera hänvisningar. 
I svensk rätt har separationsrätt antagits vara möjligt vid all ogiltighet, även sken, så även 
om konkursboet varit i god tro. Se NJA 1930 s 306; Bramsjö, Om avtals återgång s 133; 
Håstad, Sakrätt § 11.2.2 (6 uppl s 204); Karlgren, Säkerhetsöverlåtelse och pantsättning 
av lös egendom (SvJT 1936) s 184. 
1292 Grundsatsen är som nämnts att konkursboet inte har bättre rätt än konkursgäldenä-
ren. Exstinktionsmöjlighet saknas som huvudregel. Och finns det möjlighet till undantag 
(t ex vid hävning på grund av gäldenärens betalningssvårigheter) torde god/ond tro hos 
konkursboet sakna betydelse. Jfr Lilleholt, Godtruerverv og kreditorvern § 8.4.3 (2 uppl 
s 239) med flera hänvisningar; Sæbø, Ugyldighed og krav om avtalerevisjon som grunn-
lag for separatistrett i konkurs s 126 ff. Se även redogörelsen hos Bramsjö, Om avtals 
återgång s 123 ff. 
1293 Jfr Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 29, 70 ff.
1294 Jfr Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 30.
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En annan brist, som anknyter till den förra, är att exekutionstankens 
sakrättsparadigm saknar naturlig plats för andra överväganden än skyd-
det av borgenärernas förväntningar, såsom ändamålet att förhindra sken- 
och efterhandskonstruktioner. Därigenom försvåras även förklaringen till 
sakrättsborgenärens avsaknad av lösenrätt.

Associationstankens sakrättsparadigm sparar jag till annat tillfälle.1295  Så 
mycket kan dock sägas att det kan ha bättre förutsättningar än de andra 
grundsynerna att ge rättvisa åt sakrättens komplexitet, bl a i den på senare 
tid omdebatterade frågan om vad som avses med ”rådighetsavskärande”.1296 
Noga taget är det missvisande att tala om associationstankens sakrätts-
paradigm. Vad associationstanken gör är att klarlägga att sakrätten är ett 
från konkursrätten avskilt rättsområde, som gäller en konkursboextern 
relation.

9.3.2.3 Det utmätningsrättsliga ägarrekvisitet
Associationstanken kastar ljus över att det finns anledning att kri-
tiskt ifrågasätta sambandet mellan tredje mans rätt vid utmätning (jfr 
4:18 UB) och konkurrerande sakrättspretendents rätt vid konkurs. Det 
utmätningsrättsliga ägarrekvisitet borde inte, såsom frågan om sakrätts-
ligt skydd i konkurs, vara en sakrättslig rättsfråga. Om tanken inte är att 
reglerna skall vara konkursdrivande bör ägarrekvisitet vara en obligations-
rättslig bevisfråga.1297 Finns det inga tillgångar att utmäta skall gäldenären 
sättas i konkurs. Den utmätningsrättsliga bevispresumtionen är ett gott 
motmedel mot sken- och efterhandskonstruktioner. Skall utmätnings-
skydd förutsätta sakrättsligt skydd borde utmätning förutsätta insolvens 
och ge utmätningsborgenären möjlighet att anställa sakrättsåtervinning. 
Varför även sakrättslig ”uppoffring”1298 skall krävas för skydd av en vanlig 
omsättningsöverlåtelse är alltså inte uppenbart, åtminstone inte för mig. 
Det kan inte uteslutas att kravet är ett oreflekterat arv från äldre rätt (jfr 
den begreppsjuridiska läran om äganderättens övergång).

1295 Några anmärkningar görs dock i 13.5 nedan. 
1296 Se framför allt Myrdal, Borgenärsskyddet, som argumenterar kring rådighetsavskä-
randets innebörd i anslutning till NJA 1995 s 367. 
1297 Förhärskande uppfattning är att tredje man måste kunna påvisa sakrättsligt skydd 
även vid utmätning. Se t ex NJA 1956 s 770; Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning 
s 119 f; Håstad, Sakrätt § 10.4 (6 uppl) s 106. Se även 9.4 nedan angående överlåtelse-
förbud. 
1298 Dvs tradition, registrering, denuntiation eller, beträffande egendom som kommer 
utifrån, förfogandeförbud. 
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9.4 Konkursgäldenärens rätt till konkursmassan
9.4.1 Konkursgäldenärens äganderättsförlust och restanspråk
Konkursen leder till att konkursgäldenären förlorar äganderätten1299 till 
allt som omfattas av konkursbeslaget (och inte avvisas av konkursboet). 
Konkursgäldenären har en tillhandahållandeplikt.1300 Hans rätt i kon-
kursen reduceras till en rätt att utfå de tillgångar som finns kvar när kon-
kursen avslutas. Ur konkursgäldenärens synvinkel är det alltid rättsligt 
slumpartat hur detta restvärde ser ut eller vilka tillgångar som inte har 
utnyttjats för konkursändamålen.

Konkursgäldenärens rätt till konkursmassans restvärde skall inte upp-
fattas så att alla tillgångar, säkra som osäkra, som tillkommer konkurs-
boet vid konkursavslutet blir konkursgäldenärens.1301 Förutom att det 
kan finnas värden i konkursboet som är personliga eller inte går att över-
låta1302 märks att tillgångar som inte har yppats före konkursens avslutan-
de omfattas av efterutdelningsreglerna och skall leda till att konkursboet 
återuppstår för fortsatt likvidation.1303 Kända tillgångar som inte har 
utnyttjats (eller enligt förbehåll skall utnyttjas) för konkursändamålen, 
tillfaller däremot konkursgäldenären.1304

9.4.2 Konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt

9.4.2.1 Allmänt
Konkursbeslagets juridiska karaktär beror på vilken grundsyn som anläggs 
på konkursen. Associationstanken klargör att konkursen inte är ett för-
farande mot, eller något slags tvångsbehandling av, konkursgäldenären, 
utan en associationsbildning som åtföljs av en omedelbar likvidation.1305 

1299 När exakt äganderätten går förlorad skall inte diskuteras närmare här. Det är mer 
belysande att tala om tillhandahållandeplikt och avvisningsrätt. 
1300 Se även JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.
1301 Jfr dock Gomard, Skifteret s 311: ”Kan skyldneren i eget navn råde over ethvert aktiv, 
hvis eksistens har været oplyst under bobehandlingen – – –” (min kurs).
1302 Se 9.3.1 ovan vid not 1275 f.
1303 Jfr Welamson, Konkursrätt s 196 f; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl) 
s 75; ävensom Gomard, Skifteret s 311 som, med hänvisning till UfR 1937 s 1099 VL, 
klargör att konkursgäldenären inte förvärvar rådighet över tillgångar vilkas existens för-
tigits för konkursboet. 
1304 Jfr NJA 1946 s 25; Welamson, Konkursrätt s 197 som talar om en abandonering 
liknande den som kan uppkomma under 3: 9 KL. 
1305 Se 4 ovan.
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Konkursbeslaget betyder att konkursboet ianspråktar konkursgäldenä-
rens förmögenhet (och annat som påkallas av konkursens sidofunktioner) 
med äganderättsövergång som följd.1306 I ekonomiskt hänseende innebär 
alltså konkursbeslaget en tvångsmässig förlust för konkursgäldenären.1307 
I personligt hänseende gäller däremot frihetsprincipen.1308 Frihetsprin-
cipens grundställning förklarar att det är rådighetsinskränkningar som 
fordrar särskilt stöd, inte regler som bekräftar konkursgäldenärens auto-
nomi.1309

Konkursbeslaget är inte en rätt att ta konkursgäldenären under tvångs-
förvaltning utan en rätt att ianspråkta det som omfattas av konkursgäl-
denärens tillhandahållandeplikt.1310 Grundregeln i fråga om vad som 
omfattas av konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt (eller konkurs boets 
beslagsrätt) beror på vilken grundsyn som anläggs på konkursen.1311 Enligt 

1306 Noga taget betyder konkursutbrottet att konkursboet får en fordring hos konkurs-
gäldenären som kan tvångsgenomdrivas på rättslig väg. Konkursboet kan därför avvisa 
tillgångar som konkursboet inte vill skall omfattas av konkursbeslaget, t ex tillgångar med 
negativt värde. Sådana tillgångar omfattas av tillhandahållandeplikten och beslagsrätten till 
skillnad från konkursbeslaget.
1307 Konkursgäldenärsautonomi gäller blott i frågor rörande tillgångar som inte omfat-
tas av konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt (eller som avvisas av konkursboet), 
tillgångar som kan separeras av konkursgäldenären (på sakrättslig nivå) samt, med de 
begränsningar som upplåtelseformen för anleder, tillgångar som har överlåtits eller aban-
donerats eller i annan form överlämnats från konkursboet till konkursgäldenären under 
konkursen.
1308 Se 5.4.2.3 ovan.
1309 Se 5.4.2.3 ovan. Notera alltså att det är försämringar av konkursgäldenärens rättsliga 
position som fordrar stöd i rättsreglerna inte, såsom när t ex tvångsförvaltningstanken 
appliceras, regler som utrustar konkursgäldenären med rättshandlingsförmåga etc, kort 
sagt jämställer konkursgäldenären med andra rättssubjekt.
1310 Äganderättsplaceringen är som sagt en grundsynsberoende fråga. Andra grundsyner, 
som placerar äganderätten hos konkursgäldenären, har inte utrymme för någon tillhan-
dahållandeplikt eftersom konkursgäldenären inte kan vara skyldig gentemot sig själv. I 
en rad rättsfall har sålunda fullgörelsetalan mot konkursgäldenären nekats och beslutet i 
stället omformulerats så att egendomen måtte förklaras skola tillhöra konkursboet. Se NJA 
1902 s 500; NJA 1915 s 480; NJA 1916 s 118; NJA 1931 s 676; Welamson, Konkursrätt 
s 302. Därigenom har konkursboet gått miste om en fullgörelsedom på att konkursgälde-
nären måste utge egendom som tillhör konkursboet. Se NJA 1908 s 111 (handräckning 
fick inte meddelas åt konkursbo för att från konkursgäldenären utfå ett för honom av 
utländsk myndighet utfärdat pensionsbrev).
1311 Enligt 3:1 KL gäller rådighetsförlusten egendom som hör till konkursboet. Enligt 
3: 3 KL skall all egendom som hör till konkursgäldenären när konkursbeslutet meddelas 
eller tillfaller honom under konkursen räknas till konkursboet (såvida inte utmätnings-
förbud råder). Bestämmelserna innehåller föreskrifter om vad som gäller beträffande 
tillgångar som omfattas av konkursbeslaget och förhindrar inte att konkursbeslagsrätten 
avser mer än tillgångar enligt gängse terminologi. 
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associationstankens grundantaganden omfattar beslagsrätten alla1312 kon-
kursgäldenärens tillgångar med övergripande ekonomiska verksamhet.1313

Skiftestanken delar antagandet med den modifikationen att även konkurs-
gäldenärens ekonomiska förvärvsförmåga torde ”ingå” i konkursen.1314 Så 
är under alla omständigheter fallet enligt processtanken/tvångsförvaltnings-
tanken. Exekutionstanken å andra sidan fokuserar intresset på enstaka till-
gångar.1315

Dessutom omfattas hela verksamheten av konkursboets beslagsrätt. 
Beslagsrätten är inte – såsom vid exekution – inskränkt till de tillgångar 
som kan förväntas behövas för konkursen. Man behöver inte ta hänsyn 
till konkursgäldenärens intresse av att slippa onödig värdeförstöring.1316

Beträffande de tillgångar som hör till verksamheten medför konkur-
sens kontrollfunktion att en tillgång inte med nödvändighet måste ha ett 
ekonomiskt värde för att ingå i konkursen. Även bokföringspapper o dyl 
omfattas av konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt.

Exekutionstankens grundsats å andra sidan torde vara att endast tillgångar 
som har ett ekonomiskt värde kan tas i beslag för konkursändamålen.1317

Skillnaden mellan olika grundsyner består ända fram till realisations-
stadiet. Med hänvisning till exekutionsrättsliga principer har det hävdats 
att ”försäljning bör ske endast om den kan förväntas ge ett positivt resul-
tat som inte är alltför bagatellartat.”1318 Bedömningen ter sig riktig under 
exekutionstanken men förutsätter då också att konkursen verkligen är en 
exekution. Utifrån associationstanken kan det inte krävas att överskott 
kan förväntas. Försäljning bör dock undvikas om försäljningssumman kan 
beräknas understiga de kostnader som belöper på försäljningen.1319

1312 Här bortses från de beslagsrättsundantag som kan föreligga med stöd av särskilda 
undantagsregler, t ex beneficiereglerna.
1313 Jfr Augdahl, Forelesninger s 98 och Deuntzer, Den Danske Skifteret s 122 vilka be -
tonar att konkursboets rätt går längre än vid exekution eftersom inte bara försäljningsrät-
ten övergår till konkursboet. – Att enskilda konkurstillgångar kan separeras ur konkurs-
boet är en annan sak. De omfattas av konkursboets anspråk i och för sig. 
1314 Grundsatsen kan få följdverkningar på t ex frågan vilka tillgångar som omfattas av 
konkursbeslaget, frågan när konkursgäldenären kan frigöra sig från sina personliga för-
pliktelser samt frågan om konkursgäldenären är underkastad konkurrensförbud. 
1315 I enlighet härmed infördes det regler i KL 1862 om vad som hör till konkursboet. 
Se Förslag 1859 s 74 f. 
1316 Jfr 4: 3 UB; Walin/Gregow/Löfmarck/Millqvist/Persson, Utsökningsbalken § 4.3 
(4 uppl s 130 f ). 
1317 Jfr 4: 3 UB. 
1318 Se Palmér/Savin, Konkurslagen II § 8:1 (s 8: 2) med hänvisning till Walin/Gregow/
Löfmarck/Millqvist/Persson, Utsökningsbalken. 
1319 Så Welamson, Konkursrätt s 367. Någon kan vilja invända att det, när inget över-
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Tillhandahållandepliktens utsträckning till tillgångar som tillfaller kon-
kursgäldenären under konkursen behandlas senare.1320

9.4.2.2  Förhållandet mellan tillhandahållandeplikt och sakrättsligt 
skydd

Associationstankens grundantaganden kräver att det görs skillnad på å 
ena sidan konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt (som ur konkurs-
boets synvinkel handlar om konkursboets beslagsrätt enligt 3: 3 KL), 
å andra sidan dels frågan vem av konkursgäldenären och konkursboet 
som har bäst rätt till en given konkurstillgång (sakrättsfrågan), dels 
konkursgäldenärens rådighetsförlust (3:1 KL). De andra grundsynerna 
varken kräver eller, på grundsynsnivå, har utrymme för samma uppdel-
ning. Grundantagandet att konkursgäldenären behåller äganderätten till 
konkursmassan medför sålunda att det inte finns något utrymme för att 
dela upp ägarrelationen mellan konkursgäldenären och konkursboet i en 
konkurs(associations)rättslig och en sakrättslig dimension. Huruvida en 
tillgång hör till konkursboet enligt 3: 3 KL (t ex omfattas av exekutionen)
blir en komplex frågeställning, som i sin tur bestämmer konkursgäldenä-
rens rådighetsförlust.1321

Associationstankens infallsvinkel ger upphov till en klar distinktion 
mellan den konkurs(associations)rättsliga frågan om konkursgäldenärens 
tillhandahållandeplikt och frågan om tillgången, sakrättsligt sett, ingår i 
konkursen. Konkursgäldenären kan därför sägas ha separationsrätt i sin 
egen konkurs, t ex avseende tillgångar som omfattas av ett konkursför-
bud som även står sig mot konkursboet. Även om ett överlåtelseförbud 
föreligger på det obligationsrättsliga planet, och därför (egentligen)1322 
också borde innebära ett lika omfattande utmätningsförbud, måste det 
alltså i konkursfallet göras en särskild sakrättslig bedömning av huruvida, 
och i vilken mån, förbudet står sig i konkursen och ger konkursgäldenä-
ren bättre rätt än konkursboet.

Distinktionen mellan tillhandahållandeplikt och sakrätt är särskilt vik-
tig för konkursboet. Associationstanken fångar upp att tillgångar kan vara 
konkursnyttiga även om de inte kan realiseras för konkursändamålen,1323 t ex 

skott kan förväntas, föreligger en konkursgäldenärsskyddande undantagsregel på regelpla-
net (jfr 8.5.3 ovan). Mot ett sådant antagande kan åberopas att, när frågan är om avskriv-
ningsgrund föreligger, konkursmassan skall utges till bäst berättigad borgenär (10: 4 1 
mom KL), inte till konkursgäldenären. 
1320 Se 9.4.2.5 nedan. 
1321 Beträffande rådighetsförlusten, se 9.4.2.3 nedan. 
1322 Se 9.3 ovan vid not 1297.
1323 Att det föreligger skillnader mellan konkurs och utmätning i detta hänseende, jfr t ex 
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när konkursboet behöver utnyttja en rörelsemaskin som konkursgäldenä-
ren hyr (utan lösningsrätt)1324 eller när vidaredrift kräver att konkursboet 
kan utnyttja en oöverlåtbar licens. Att ett överlåtelseförbud står sig mot 
konkursboet kan alltså inte tas till intäkt för att rättig heten faller utanför 
konkursbeslaget och kan separeras av konkursgäldenären.1325 Villkoret 
för att ett exekutionsförbud skall hindra att konkursboet utnyttjar rättig-
heten i och för konkursen måste vara att överlåtelseförbudet innefattar ett 
förbud att låta annan nyttja rättigheten och att det senare förbudet, vid en 
sakrättslig bedömning, även bör stå sig mot konkursboet. Associations-
tanken gynnar därigenom bl a konkursboets inträdesrätt, konkursända-
målens förverkligande och möjligheterna att hålla konkursgäldenärens 
rörelse i liv. Att, i det ovanstående exemplet, maskinen inte får överlåtas 
skall alltså inte betyda att maskinen inte får användas av konkursboet 
(för att återställas till konkursgäldenären vid konkursens avslutande eller 
säljas med rörelsen om detta är tillåtet), inte ens med nödvändighet om 
själva nyttjanderätten inte får överlåtas till tredje man.1326

Betraktas konkursen i stället som en kollektivutmätning i konkurs-
gäldenärens förmögenhet (exekutionstanken) ligger det farligt nära till 
hands att överlåtelseförbudets verkan mot konkursboet behandlas som 
en antingen-eller-fråga, vilken slår tillbaka på tillhandahållandeplikten 
och konkursboets möjligheter att använda tillgången under konkursen. 
Exekutionstanken implicerar med andra ord att 3: 3 KL skall tolkas så att 
ett överlåtelseförbud som står sig mot konkursboet innefattar ett utmät-
ningsförbud (5: 5 UB), som medför att tillgången faller helt vid sidan av 
konkursen (3: 3 KL).1327 En sådan tolkning tar inte hänsyn till att kon-

Brækhus, Materiell konkurs- og eksekusjonsrett s 3, 4; Sandvik, Lærebok i materiell kon-
kursrett s 85. Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 70 ff betonar skillnaderna 
på ett mer allmänt hållet plan. 
1324 Maskinen kan behövas för att konkursboet skall kunna färdigställa och förverkliga 
värdet på halvfärdiga rörelseprodukter eller för att rörelsen skall kunna rekonstrueras eller 
hållas i liv i avbidan på en rörelseförsäljning. – Nyttjanderättshavare får varken överlåta en 
hyresrätt eller upplåta den i andra hand utan medkontrahentens samtycke om inte annat 
är avtalat (se Hellner/Hager/Persson, SpA II:1 § 6-6.4.3 (4 uppl s 198 f )) eller följer av 
lag (se t ex 12: 36 angående lokalhyresrätt vid rörelseöverlåtelse).
1325 Själva konkursbeslaget är ingen överlåtelse. Äganderättsövergången till konkursboet 
är legal. Jfr Gomard, Skifteret s 121.
1326 Konkursboet kan sålunda ha rätt att inträda i ett avtal även om det saknar rätt att 
 realisera avtalsrättigheten genom överlåtelse. Jfr Augdahl, Forelesninger s 15; Brækhus, 
Konkursrett s 170 f som dock kan mena att konkursboet i en sådan situation har ”bättre 
rätt”; ävensom Gomard, Skifteret s 127 not 86 angående UfR 1947 s 812 H (konkurs-
boet får inträda i avtal om telefonabonnemang även om det enligt avtalsvillkoren är per-
sonligt och inte får överlåtas utan motpartens samtycke). 
1327 En utmätning är poänglös om den utmätta rättigheten inte kan säljas för fordrings-
täckning. – Någon kan vilja invända att det är lika lätt, kanske till och med lättare, att 
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kurs och utmätning utgör helt olika förfaranden, som fyller helt olika 
funktioner och därför ställer helt olika krav.

I rättspraxis görs inte önskvärd skillnad på överlåtelseförbud vid utmätning 
och överlåtelseförbud vid konkurs. Så t ex förutsätts det i skälen till NJA 
2007 s 455 vara en etablerad sakrättslig princip att överlåtelseförbud – varav 
följer utmätningsförbud – avtalade i samband med förvärv mot vederlag 
inte gäller mot förvärvarens borgenärer eftersom egendom annars lätt skulle 
kunna undandras borgenärerna.1328 Argumentationsmönstret är ännu tydli-
gare i NJA 1993 s 468 där HD talade om överlåtelseförbud som är ”gällande 
mot köparens borgenärer på så sätt att det utgör hinder mot utmätning … 
och medför att [tillgången] inte heller skall ingå i köparens konkursbo.”

I den sakrättsliga diskussionen görs skillnad på förfogandeförbud i 
onerösa avtal och förfogandeförbud i benefika.1329 Vid benefikt avtal anses 
förfogandeförbud kunna godtas bara det inte rör sig om ett rent exekutions-
förbud.1330 Det senare undantaget torde stå sig även efter HDs uttalanden 
i NJA 2007 s 455.1331

Beträffande onerösa avtal antog HD i utmätningsmålet NJA 1881 s 510 
att utmätning av varvsandel ej kunde ske då det i varvsandelsavtalet, varige-
nom varvsandelen hade upplåtits till gemensamt begagnande med säljaren, 
intagits villkor om att köparen inte fick förfoga över varvsandelen utan säl-
jarens samtycke. Bedömningen är, såvitt jag kan se, korrekt (se nedan)

Motsvarande bedömning gjordes i plenimålet NJA 1893 s 537, som även 
det gällde utmätning. I det kontrakt varigenom upplåtaren hade upplåtit 
arrende åt arrendatorn hade upplåtaren uppställt ett förbud för arrendatorn 
att förfoga över på fastigheten skördad hö utan upplåtarens samtycke. Efter-
som höet inte fick realiseras utan upplåtarens tillstånd, och något sådant 
inte hade meddelats, förelåg hinder mot utmätning. Även denna bedöm-
ning är, såvitt jag kan se, korrekt.

I utmätningsmålet NJA 1974 s 376 hade säljaren sålt 50 tavlor till köpa-
ren och uppställt villkor om att tavlorna inte fick säljas innan säljaren fått 
fullt betalt. Säljaren gav efter på sin rätt enligt villkoret genom att medge 
försäljning av tolv tavlor mot korresponderande värdeersättning, vilket var 
en obetydlig del av hela köpeskillingsskulden. Enligt HD gav varken köpe-

komma till det anbefallda resultatet om konkursboet inte förutsätts äga utan blott tvångs-
förvalta konkursmassan. Såvitt jag kan se håller inte invändningen. De andra grundsy-
nerna medför att en tillgång som inte tillhör konkursboet tillkommer konkursgäldenären 
personligen, dvs faller helt vid sidan av konkursen. Det är bara associationstanken som 
ger utrymme för en bedömning i flera led på grundnivå. 
1328 Rättsfallet kommenteras av Gregow, Fråga om sakrättslig verkan (JT 2007/08) 
s 443 f. 
1329 Se t ex Håstad, Sakrätt § 15.4 (6 uppl s 449 ff) och senast HD i plenimålet NJA 
2007 s 455. 
1330 Se Håstad, Sakrätt § 15.4.1 (6 uppl s 449 f ); NJA 1915 s 194. 
1331 ”Ett förbud mot offentlig försäljning bör därför inte binda samägarnas borgenärer 
annat än om det tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av andelen.”
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avtalets villkor eller utredningen i övrigt belägg för att i målet var fråga om 
ett äganderättsförbehåll som kunde tillerkännas verkan mot köparens bor-
genärer, varför förbehållet inte utgjorde hinder mot utmätning i och för sig. 
Rättsfallet har tolkats så att HD tog avstånd från den princip som tidigare 
antagits i NJA 1881 s 510 och NJA 1893 s 357, dvs att överlåtelseförbud i 
överlåtarens intresse utgör hinder mot utmätning.1332 Min tolkning är att 
HD inte frångick den anförda principen.

Dels bör det beaktas att överlåtarens intresse gällde köpeskillingens erläg-
gande och att överlåtaren inte hade förbehållit sig en rätt att återta tavlorna i 
händelse av försenad betalning. Problemet torde alltså inte ha varit att sälja-
ren gjort avkall på sin rätt enligt villkoret. Att bedömningen skulle ha utfal-
lit annorlunda om sådant återtagandeförbehåll hade gjorts har stöd i att HD 
fäste avseende vid köpeavtalets utformning. Dels bör det beaktas att HDs 
slutsats blev att tavlorna kunde utmätas i och för sig. Vid förfogandeförbud 
som skall trygga överlåtarens betalningsintresse är det inte oförenligt med 
ägarförbehållet (i avsaknad av återtagandeförbehåll) att tillåta utmätning 
och försäljning. Huvudsaken, som ligger på realisationsplanet, är att försälj-
ningslikviden ger överlåtaren full täckning för restskulden i enlighet med 
förfogandeförbudet. På vilka villkor försäljning fick ske efter utmätningen 
framgår inte av rättsfallet.

I utmätningsmålet NJA 1991 s 597 antog HD att ett avtal mellan från-
skilda makar, som föreskrev att samäganderättsförhållandet till av makarna 
samägda fastigheter inte skulle kunna upplösas genom begäran om försälj-
ning av hela egendomen på offentlig auktion (jfr 6 § SamägL), hindrade 
offentlig auktion vid utmätning (8: 8 UB innehåller inte något uttryckligt 
undantag för försäljning som begärs av utmätningssökanden). HDs beslut 
blev föremål för skarp kritik; det har gjorts gällande att bedömningen inte 
kan förenas med det sakrättsliga systemet.1333 För egen del känner jag sym-
pati för bedömningen eftersom annat utmätningsobjekt hade kunnat väljas 
(är gäldenären insolvent skall han sättas i konkurs) och gäldenären inte skall 
kunna kringgå en förfoganderättsinskränkning han själv har underkastat sig 
genom att utsätta sig för utmätning. Att försäljningsförbudet inte bör stå sig 
vid konkurs är en annan sak. Likväl har HD valt att, i plenimålet NJA 2007 
s 455, som även det gällde utmätning, frångå den ståndpunkt HD intog 
i 1991 års fall, dock med den reservationen att auktionsförbudet står sig 
om det har tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta 
samäganderättsandelen.

Nästa fall i serien är NJA 1993 s 468 som, till skillnad från de föregående, 
gällde konkurs. I fastighetsöverlåtelseavtalet hade säljaren intagit en klau-
sul om att fastigheterna inte fick säljas utan säljarens medgivande. Över-
låtelseförbudet var inte ovillkorligt. Säljaren var skyldig att samtycka till 

1332 Se närmare Håstad, Sakrätt § 15.4.2 (6 uppl s 450); HD i NJA 1993 s 468 med flera 
hänvisningar.
1333 Se hänvisningarna i NJA 2007 s 455. Gregow, Fråga om sakrättslig verkan (JT 
2007/08) s 445 menar att motiveringen är formell.
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överlåtelse när fastigheterna blivit bebyggda på visst i kontraktet beskrivet 
sätt och säljaren kunnat återuppta den bensinstationsrörelse som drivits på 
fastigheterna. Överlåtelseförbudet antecknades i fastighetsboken. Den fråga 
HD hade att bedöma var om fastigheterna fick säljas exekutivt i köparens 
konkurs,1334 inte vare sig om fastigheterna ingick i konkursen (dvs omfatta-
des av konkursgäldenärens separationsrätt) eller på vilka villkor tillåten för-
säljning kunde ske. Skillnaden mellan frågorna visar sig däri att en tillgång 
som inte ens anses ingå i konkursen får behållas av konkursgäldenären med 
äganderätt. Konkursgäldenären får – på sakrättslig nivå – ”separera” fastig-
heterna och deras värde i konkursen till nackdel för konkursborgenärerna, 
samtidigt som, ur omvänd synvinkel, konkursboet saknar möjlighet att 
rädda fastigheternas värde och använda dem för konkursändamålen genom 
att uppfylla de villkor för försäljningsmedgivande som anges i kontraktet. 
HD gjorde inte någon skillnad på konkursgäldenärens tillhandahållande-
plikt, konkursboets rätt att utnyttja avtalet, konkursboets realisationsrätt 
och villkoren för att ett försäljningsanbud skall få antas i konkursen. Att 
HD satte likhetstecken mellan alla frågorna återspeglar sig redan i att HD 
utgick från att konkursboets rätt att exekutivt försälja fastigheterna i kon-
kursen avgörs av 3: 3 KL jämförd med 5: 5 UB.1335 Konsekvensenligt gled 
argumenteringen i försäljningsfrågan över på temat om fastigheterna ”skall 
ingå i köparens konkursbo”.1336

HD började med att resonera kring utmätningsfallen NJA 1881 s 510, 
NJA 1893 s 357 och NJA 1974 s 376. Konklusionen blev att det sistnämn-
da fallet har kastat om huvudregeln beträffande överlåtelseförbud i säljarens 
intresse. Utmätningsfallen passar dock, som framgått, mindre väl för att 
bestämma under vilka förutsättningar konkursgäldenären har tillhandahål-
landeplikt och ”separationsrätt” i sin egen konkurs.1337 Att HD reducerade 
alla frågor till en, och sålunda förutsatte att en plikt för konkursboet att 
respektera förbudsvillkoren betyder att köparen får separera tillgången i 
konkursen, speglar sig även i det sakskäl som angavs för beslutet.

Enligt HD skulle det vara märkligt om – med min terminologi – ett 
överlåtelseförbud gav konkursgäldenären ”separationsrätt” i konkursen 
medan en förköpsklausul inte kan tilläggas sakrättsligt skydd.1338 Därmed 
kom argumenteringen att handla inte om huruvida ett överlåtelseförbud i 

1334 Ref s 472.
1335 Ref s 472.
1336 Ref s 472.
1337 Det föreligger en principiell skillnad mellan tillhandahållandeplikt och separations-
rätt även när det är konkursgäldenären som är sakrättsborgenär till konkursboet. En till-
gång kan ingå i konkursen, och omfattas av konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt, 
även om det i nästa led – på den sakrättsliga nivån – visar sig att konkursgäldenären har 
bättre rätt till tillgången än konkursboet. Villkoren (på regelplanet) för att konkursgäl-
denären skall ha bättre rätt än konkursboet medför dock att distinktionen minskar i 
betydelse (i anförd relation). 
1338 Se NJA 1984 s 673 samt not 1339 nedan. 
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överlåtarens intresse bereder skydd åt överlåtaren utan om konkursgälde-
närens rätt att njuta frukten av ett överlåtelseförbud i överlåtarens intresse. 
Egentligen besvarades inte ens frågan i målet. Det finns ju ett glapp mellan 
förhållandet att konkursboet har bättre rätt till fastigheten än konkursgälde-
nären och spörsmålet om och under vilka förutsättningar konkursboet har 
rätt att överlåta en fastighet som sålunda ingår i konkursen, vilket gäller 
rättsförhållandet mellan konkursboet och överlåtaren. Frågan i målet krävde 
en diskussion kring följande: 1) Har konkursboet en extraordinär rätt att 
återkräva köpeskillingen från överlåtaren om överlåtaren (avtalsenligt) läg-
ger veto mot en fastighetsöverlåtelse på det gamla avtalets villkor? 2) Har 
konkursboet en extraordinär rätt att ingå bindande optionsavtal1339 med 
den tilltänkte förvärvaren i avvaktan på att den senare gör det som krävs 
för att förfogandeförbudet skall släppa, eller 3) måste konkursboet nöja sig 
med möjligheten att, på egen kostnadsrisk, själv avhjälpa avyttringshindret? 
Frågan kan inte besvaras här. Konkursboets likvidationssituation kan tala 
för en viss kontraheringsplikt (eftergiftstvång) för överlåtaren.

Finns det något som kan åberopas till HDs försvar beträffande benägen-
heten att inte göra skillnad på olika frågor och relationer? En förmildrande 
omständighet är att – märkligt nog – även utmätningsfrihet vid utmätning 
anses ställa krav på sakrättsligt skydd.1340 Den bedömningen var mindre 
vansklig förr, då ”avtalsprincipen” gällde även vid konkurs. Vidare kan 
nämnas att uttrycket ”skall egendomen anses inte tillhöra konkursboet” i 
3: 9 KL har lagts på den sakrättsliga nivån med följd att konkursgäldenären 
gör en obehörig vinst på konkursboets bekostnad.

9.4.2.3  Förhållandet mellan tillhandahållandeplikt och 
 rådighetsförlust

Associationstanken klargör att rådighetsförlusten skall kopplas till till-
handahållandeplikten, inte till den sakrättsliga nivån, som bestämmer 
vilka tillgångar som sakrättsligt hör till konkursboet. En ordagrann tolk-
ning av lagtexten ger vid handen att det är konkursgäldenären, inte kon-
kursboet, som råder över tillgångar som omfattas av tredje mans rätt (jfr 
3:1, 3: 3 KL).1341 Det stämmer inte.

1339 Optionsavtal kan inte ingås med bindande verkan beträffande fastighet. Se NJA 
1977 s 509; NJA 1981 s 897; NJA 1984 s 673; NJA 1987 s 726; NJA 1990 s 18 samt 
JustR Håstads tillägg i NJA 1998 s 610 med flera hänvisningar. 
1340 Se 9.3 ovan vid not 1297 f. 
1341 T ex kommissionsgods eller tillgångar som registrerats enligt LKL.
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Att de andra grundsynernas äganderättsplacering vilar på bräcklig grund 
visar sig när konkursmassan innefattar tillgångar som inte kan utnyttjas 
av konkursgäldenären vare sig efter konkursens avslutande1342 eller om 
konkursboet ger upp sin rådighet till förmån för konkursgäldenären,1343 
t ex återvinningsfordringar. Om konkursgäldenären inte kan ianspråkta 
sina tillgångar ens när förvaltningshindret undanröjs är det ett gott tecken 
på att äganderätten tillkommer någon annan.1344 Det finns ju inte någon 
konkurssituation i vilken konkursgäldenärens äganderätt kan göras gäl-
lande, vare sig efter eller under konkursen. Restvärdesanspråket efter kon-
kursen behöver inte ens omfatta alla tillgångar. Så t ex är det tvivelaktigt 
om konkursgäldenären kan utfå restvärdet innan återvinningssvaranden 
(vid överskottskonkurs) har beretts tillfälle att lösa ut återvinningsobjek-
tet från konkursboet eller (vid underskottskonkurs) har fått sitt anspråk 
på värdeersättning täckt ur konkursmassan.1345

1342 Konkursgäldenären kan inte ens överta en vid konkursens avslutande pågående pro-
cess om sakrättsåtervinning. Se 9.3.1 ovan not 1276. 
1343 Att det är något speciellt med återvinningsfordringar återspeglar sig i lagtextens 
(3: 3 KLs) utformning. Till konkursmassan hör tillgångar som tillhörde konkursgäldenä-
ren när konkursen bröt ut eller tillfaller honom under konkursen och som är av sådan art 
att de kan utmätas. Därefter står att även återvinningsfordringar hör till konkursboet. För 
vad står ”även”? Palmér/Savin, Konkurslagen § 3: 3 (s 3: 7 f ) förklarar att det kan sägas fin-
nas en latent rätt till återvinning som inte kan göras gällande av konkursgäldenären själv 
men väl av hans konkursborgenärer. Det talar för associationstanken.
1344 Se 9.3.1 ovan.
1345 I det senare avseendet liknar återvinningsneutraliseringsanspråk anspråk som skall 
neutralisera effekterna av de associationsrättsliga kapitalskyddsreglerna. I bägge fallen 
utgör neutraliseringsanspråken s k bolagsanspråk (se 1.5.4.4 ovan). – Återvinningsfallet 
reser flera intressanta problem. Många av dem sammanhänger med det grundsynsladdade 
temat om återvinningsanspråket är en obligationsrätt eller sakrätt. Är återvinningsförut-
sättningarna (nackdelsrekvisitet) beroende av förväntad underskottskonkurs (så Lindskog, 
JF-ABL 12: 2-3.1.2 (2 uppl s 37 not 6) eller skall alla överskott hanteras vid konkursboets 
skifte, där återvinningsgäldenärernas anspråk blir ”bolagsanspråk” (relativt konkursgälde-
närens rätt till restvärdet)? Jfr 9.3.1 ovan not 1276 angående konkursgäldenärens möjlig-
het att överta en återvinningsprocess efter konkursens avslutande. Får återvinningsgälde-
nären rentav nöja sig med ett vindikationsanspråk mot konkursgäldenären, i västa fall den 
underliggande konkursfordringen? Har konkursförvaltaren en skadeståndssanktionerad 
plikt gentemot de borgenärer som utsätts för sakrättsåtervinning att påkalla sakrättsåter-
vinning mot alla borgenärer (även om det inte behövs för konkursfordringarnas förnöj-
ande)? Jag får återkomma till spörsmålen vid annat tillfälle.
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9.4.2.4 Personliga (konkursfredade) tillgångar och grunder
För såväl gamla som nya tillgångar gäller vissa beslagsundantag som sam-
manhänger med att tillgångar som inte kan tas i mät för gäldenärens 
skulder inte heller kan indras i konkurs, t ex beneficiereglerna. Rådighets-
problem kan uppstå i civila sammanhang men har större betydelse i 
processuella, då talerätt kan finnas utöver den materiella rätten bara den 
senare får bestämma rättsverkningarna.

Så t ex bör talan ogillas (utan rättskraft mot konkursboet), inte avvisas, om 
konkursgäldenären väcker talan om en tillgång som enligt konkursgäldenä-
ren är konkursfri men i verkligheten tillhör konkursboet.1346 Motsvarande 
bör gälla om konkursboet väcker talan om en tillgång som kan ”separeras” 
av konkursgäldenären men enligt konkursboets mening ingår i boet. Att 
konkursbeslaget och separationsrätten innefattar äganderättsförändringar, 
inte bara handlar om olika representationssituationer avseende en förmö-
genhetsmassa i konkursgäldenärens ägo, visar sig även i att rättegångsfull-
makt eller grund för kommissionstalan bör krävas för att konkursgäldenären 
skall ha rätt att föra talan för konkursboets räkning och vice versa (samtidigt 
som konkursförvaltaren inte är beroende av mer än sin organställning i kon-
kursboet för att ha rätt att föra talan för detsamma).

En annan kategori av fall, som ofta sammanfaller med den förra, gäller 
(latenta) tillgångar som fordrar åberopande av ”personlig” grund för att, om 
inte uppkomma, omedelbart eller senare omfattas av konkursgäldenärens 
tillhandahållandeplikt. Frågan inställer sig vem som råder över den grund 
som behövs för att tillgången skall omfattas av konkursboets beslagsrätt.

Ett exempel är ideellt skadestånd. Själva fordringen faller utanför konkurs-
beslagsrätten till skillnad från skadeståndet, som omfattas när det väl har 
fallit ut.1347 I alla fall bör det tillkomma konkursgäldenären att bestämma 
huruvida skadeståndskrav skall anställas under konkursen. Konkursboet 
skulle bli den stora förloraren på en tolkning som hindrade konkursgälde-
nären från att rädda värden som konkursboet självt inte kan komma åt.1348 
Möjligen är det rentav så att konkursgäldenären kan bestämma huruvida 
skadeståndsmedlen skall avskiljas för konkursgäldenärens egen del (med 
exekutionsförbud för konkursborgenärerna, jfr 3: 9 1 st 3 m KL) eller dras 
in i konkursboet.1349 Vad som gäller på regelplanet kan inte utredas när-

1346 Se NJA 1983 s 563. 
1347 Avskilda skadeståndsmedel får dock ej utmätas om skadeståndet skall tillgodose ett 
försörjningsbehov som alltjämt kvarstår eller mindre än två år har förflutit från utbetal-
ningen. Se 5: 7 2 st UB. 
1348 Att 3: 3 KL och rättegångens rättskraft till fördel för konkursboet talar för att kon-
kursboet skall kunna biträda konkursgäldenären som ordinär intervenient är en annan 
sak.
1349 Se dock 3: 3 KL (”tillfaller”).
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mare här. – Ett liknande exempel är de associations- och minoritetsskyddande 
”kompetens”reglerna. Det brukar antas att konkursboet ej kan grunda några 
rättigheter på att sådana handlingsregler har trätts för när, t ex återkräva kon-
kursgäldenärens prestation under åberopande av associationsrättsligt kom-
petensöverskridande.1350 Ståndpunkten är allt annan än given. Till skillnad 
från det ideella skadeståndet skall de associations- och minoritetsskyddande 
reglerna skydda ekonomiskt ideella intressen. Rimligen måste konkursboet 
kunna åberopa sådana grunder för ”återvinning” i och för konkursen. Det är 
inte mer kränkande för konkursgäldenären än att konkursboet, för samma 
konkursbegränsade rättsföljd, åberopar ogiltighetsgrunder som ocker eller 
svek. Beträffande associationer som är likvidationspliktiga vid avslutad kon-
kurs kan det rentav diskuteras om konkursförvaltaren inte bör anses (i vissa 
fall) ha ett legalt (sido)uppdrag att agera som tillfälligt förordnad likvidator 
för konkursgäldenärsassociationen under konkursen.1351

Ett annat exempel är lönefordringar, som inte är överlåtbara (och därmed 
utmätningsbara) innan de har tjänats in. Fanns inte löneutmätningsinsti-
tutet (jfr 7 kap UB, 3: 4 KL) förefaller det som att utgångspunkten skulle 
bli att det ankommer på konkursgäldenären att avgöra huruvida lön skall 
utgå och utbetalas under konkursen. Inte ens beträffande arbete som utförs 
under konkursen torde konkursgäldenären ha en sådan rätt. Frihetsprinci-
pen bör hindra att konkursgäldenären tvingas skaffa sig en förvärvsinkomst 
under konkursen, däremot inte att konkursgäldenären, om han frivilligt 
skaffar sig ett förvärv, tvingas tillhandahålla konkursboet sin faktiskt utfal-
lande lön.1352

9.4.2.5 Tillgångar som tillfaller konkursgäldenären under konkursen
I äldre svensk rätt (före KL 1862) omfattades endast ”gamla” tillgångar 
av konkursbeslaget (vilket betydde att utmätning eller parallellkonkurs 
kunde förekomma hos konkursgäldenären under konkursen).1353 Av 
3: 3 KL följer numera att konkursbeslaget även omfattar tillgångar som 
tillfaller konkursgäldenären under konkursen. Samma huvudregel gäl-
ler i våra grannländer och får betraktas som princip på det europeiska 

1350 Se t ex Andersson, Om vinstutdelning s 647 f; Lindskog, JF-ABL 12: 5-7.3 (2 uppl 
s 138 f ). Att konkursgäldenärsassociationens konkursbo inte kan göra gällande indivi-
duella rättigheter som tillkommer konkursgäldenärsassociationens delägare, t ex kräva 
skadestånd för medelbar skada, säger sig självt. 
1351 Se dock SvJT 1926 ref s 53. – Jfr 8.3.2 ovan.
1352 Jfr 5.2.3 not 603; 5.4.2.3 not 729; 10.3 nedan vid not 1413. 
1353 Se SOU 1970: 75 s 111. Associationstanken står för att parallellkonkurs bör vara 
möjligt i konkursfria tillgångar. Se 13.3.12 nedan.
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planet.1354 Löneintäkter som behövs för konkursgäldenärens försörjning 
o dyl undantas från beslaget (se närmare 3: 4 KL).1355

I dansk rätt finns ett lagstadgat undantag för ”indtægter ved egen virksom-
hed under konkursen, og hvad der træder i stedet derfor”.1356 Uttrycket 
”egen virksomhed” torde vara avsett att täcka allt som inte kan betraktas 
som tillfälliga förvärv, t ex lotterivinster.1357 Såväl löneintäkter som nya för-
värv är alltså konkursfredade.

Samma regel torde tidigare ha gällt i norsk rätt.1358 Numera har konkurs-
gäldenären ingen rätt att kräva att nya tillgångar avskiljs från konkursen 
(frånsett löneintäkter1359 till viss grad),1360 utan det ankommer på konkurs-
domstolen att, efter eget gottfinnande, bestämma i vilken utsträckning 
beslagsundantag skall medges.1361

1354 Se 5:1 § FiKL; 32 § DKL. Den norska lagstiftningstekniken är dock speciell. Enligt 
DeknL § 2-2 har borgenärerna rätt till täckning endast i ”formuesgode som tilhører 
skyldneren på beslagstiden”, om ”ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig bestem-
melse”. För att tillgångar som tillfaller konkursgäldenären under konkursen skall omfattas 
av beslaget krävs med andra ord särskild undantagsregel. Jfr Andenæs, Konkurs § 6.3 
(2 uppl s 48). Det finns i DeknL §§ 2-7, 2-11, som är omfattande. Enligt McBryde 
m fl, European Principles s 35 f är den allmänna principen (§ 3.1) att konkursförfarandet 
omfattar ”[a]ssets belonging to the debtor at the time of the opening of the proceeding 
and assets acquired thereafter…”.
1355 Här bortses från beslagsfrihetsgrunder som även äger tillämpning på gamla 
tillgångar.  
1356 Se 33 § DKL. 
1357 Jfr Bet 606/1971 s 97 f; Gomard, Skifteret s 123 f; Ørgaard, Konkursret § 3-2.2.2 
(9 uppl s 56 f ).
1358 Jfr Augdahl, Forelesninger s 16: Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 178 ff. I 
den urgamla rätten torde utgångspunkten ha varit att endast tillgångar som finns vid kon-
kursutbrottet omfattas av konkursen med undantag för arv (inte andra tillfälliga förvärv). 
Se Schweigaard, Den norske Proces III s 279 som betraktade arvsundantaget som en på 
sedvanan grundad, men sakligt omotiverad, undantagsregel. 
1359 Beträffande löneintäkter, se DeknL § 2-11. Av § 2-12 följer att arv och gåvor som 
huvudregel ingår i konkursen (låt vara att det står konkursgäldenären fritt att avvisa 
förvärv av sådan art). Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 178 ff. Den äldre 
uppfattningen torde ha varit att arvsavstående kunde göras under konkursen endast före 
arvsfallet. Se t ex Hagerup, a st. 
1360 Därmed är inte sagt att en sådan rätt inte kan uppkomma på annan grund. Kon-
kursboets övertaganderätt kan vara villkorad. Så t ex anför Hagerup, Konkurs og akkord-
forhandling s 184 att tillgångar som fordrat kapitalinsats för att uppkomma kan indras 
i konkursmassan endast om konkursgäldenären gottgörs för kapitalinsatsen. Augdahl, 
Forelesninger s 16 fastslår kort och gott att ”[d]et som erverves med konkursfri midler, 
er konkursfritt.” 
1361 Se DeknL §§ 2-13, 2-14. Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 178 talar om 
en medelväg. 
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I den nya finska konkurslagen har det införts ett undantag till förmån 
för fysiska personer avseende egendom eller inkomster som förvärvas under 
konkursen.1362

Ett annat undantag kan gå att pressa in under rekvisitet ”tillfalla”, som 
antyder att tillfälliga åtkomster omfattas av tillhandahållandeplikten 
medan tillgångar som fordrar insats faller utanför. Denna tolkning mot-
sägs dock av 3: 4 KL, om stadgandet inte skall uppfattas som en utvid-
gande undantagsregel. Förarbetena talar varken för eller emot. Konkurs-
beslagets omfattning motiveras med att det är opraktiskt och komplicerat 
att det skapas en särskild förmögenhetsmassa under konkursen i vilken 
särutmätning och parallellkonkurs kan ske.1363

Därmed är inte sagt att regleringen innebär – förutom att konkurs-
beslaget omfattar såväl gamla som nya tillgångar – att konkursboets 
beslagsrätt är exakt densamma i bägge fallen. Konkursbeslagets juridis-
ka innebörd i olika situationer har samband med vilken grundsyn som 
anläggs på konkursen.1364 Associationstankens grundsats bör vara att 
särskild undantagsregel krävs för att den konkurs(associations)rättsliga 
tillhanda hållandeplikten skall omfatta tillgångar som uppkommer under 
konkursen. Ytterligare insats kan inte fordras.1365 Likaså bör grundsynen 
vara till hinder för en grundsats av innebörd att konkursgäldenären måste 
arbeta av sina skulder (genom förmering av konkursmassan) under kon-
kursen.1366 Däremot finns det inga (grundsynsrelaterade) hinder för att 
pålägga tillgångar som faktiskt uppkommer under konkursen en kom-
missionsbindning till förmån för konkursboet, om en sådan befinns vara 
motiverad i och för sig.1367 Man kan säga att associationstanken föredrar 
att senare förvärvad egendom kommissionsbelastas om det inte går att undan-
ta dem helt från konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt. När det följer 

1362 Se 5:1 FiKL; RP 26/2003 s 73 f. Bestämmelsen sägs ha bättre förutsättningar än den 
gamla ordningen att förverkliga konkursens syfte, vilket då förutsätts vara att likvidera 
konkursgäldenärens förmögenhetsmassa, inte i lika hög grad att utnyttja konkursgälde-
närens förvärvsförmåga. 
1363 Se närmare SOU 1970: 75 s 111.
1364 Antas konkursen vara en exekution i enlighet med exekutionstanken bör konkursbe-
slaget endast omfatta tillgångar som ägdes av konkursgäldenären vid tidpunkten för kon-
kursutbrottet, om det inte finns någon särskild undantagsregel som anger annat. Under 
processtanken/tvångsförvaltningstanken och skiftestanken bör utgångspunkten vara den 
omvända, dvs att även sedermera förvärvad egendom omfattas av beslaget. Att arv tillföll 
konkursboet var särskilt motiverat i äldre rätt om kredit då medgavs lika mycket mot 
bakgrund av familjens ekonomi som utifrån den individuelle kredittagarens ekonomiska 
förhållanden.
1365 Jfr Hagerup i not 1360 ovan.
1366 Se 9.4.2.4 ovan not 1352.
1367 Se 5.2.3 ovan. 
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av 3: 3 KL att konkursbeslaget även omfattar senare förvärvad egendom 
ligger det alltså nära till hands att anta att konkursboets rätt till senare 
förvärvad egendom är annorlunda och svagare än konkursboets rätt till 
tillgångar som omfattas av det ursprungliga konkursbeslaget.

Frågan skall inte förväxlas med medkontrahentens möjligheter att förhindra 
att tillgången går upp i konkursboet. Möjligheterna därtill är stora när det 
råder konnexitet mellan avtalsparternas förpliktelser eftersom medkontra-
henten kan tillförsäkra sig hävningsrätt eller annan ömsesidighetspåföljd 
mot konkursgäldenären och konkursboet inte har bättre rätt till uppfyllelse 
än vad konkursgäldenären själv har.1368

Huvudmannens/konkursboets äganderätt (jfr 53 § KommL) påverkas 
då av att det är konkursgäldenären som ensamt partsansvarar gentemot 
tredje man (jfr 56 § KommL) och av att kommissionären/konkursgäl-
denären har legal säkerhetsrätt för sin insats i kommissionstillgångarna, 
dvs de nya konkurstillgångarna.1369 Skillnaderna visar sig framför allt på 
rådighetsplanet.

1368 Härom råder inte enighet. Jag återkommer till frågan i annat sammanhang.
1369 Se 5.2.3 ovan vid not 601. 
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10 Konkursboets anspråkshavare

10.1 Övergripande anmärkningar
När associationstanken appliceras på konkursen finns det ingen omedel-
bar koppling vare sig mellan konkursborgenärerna och konkursmassan 
eller mellan konkursborgenärerna och konkursförvaltaren (eller andra 
konkursboorgan). Alla kopplingar mellan konkursborgenärerna och kon-
kursboets förmögenhet, organ etc är medelbara (konkursboet såsom asso-
ciationsliknande gemenskap utgör transformator). Det är det ömsesidiga 
växelspelet mellan sådana och andra (associationsrättsliga) förhållanden som 
gör att det föreligger en associationsliknande gemenskap.1370

Så t ex är det konkursboet som äger (brutto)tillgångarna medan konkurs-
borgenärerna har (netto)andelsrätter i konkursboet och dess växlande för-
mögenhetsmassa.1371 Konkursborgenärerna har alltså inte, som t ex exeku-
tionstanken implicerar, någon individuell sakrätt (panträtt) i konkursboets 
(brutto) tillgångar (med sämre prioritet än massafordringarna). Nettoandels-
rätterna värdeskyddas av – förutom allmänna förmögenhetsrättsliga regler – 
de kon kurs(associations)rättsliga kompetensreglerna,1372 som kan ge upphov 
till påföljder som obligationsrättslig obundenhet och skadeståndsansvar.

Den medelbara kopplingen mellan konkursborgenärerna och konkurs-
förvaltaren betyder att, enligt associationstankens grundantaganden, kon-
kursförvaltaren är ett organ i konkursboet, inte en syssloman till borgenärer-
na.1373 Organställningen avtecknar sig i att konkursborgenärernas rättsliga 
möjligheter att styra upp förvaltningen medelst veto eller instruktion beror 
på om det finns en medlemsstämma med organställning i konkursboet. Att 
både konkursförvaltaren och medlemsstämman utgör organ visar sig bl a i 
grundsatserna att medlemsstämman, i likhet med andra konkursboorgan , 
inte får utnyttja sin ställning till konkursvidrigt inflytande, att även de 
enskilda organledamöterna bär ett associationsrättsligt ansvar för att så inte 
sker samt att konkursförvaltaren inte har vare sig rätt eller plikt att följa 
kompetensvidriga ”stämmoinstruktioner”.

1370 Se 6.2.5 ovan. 
1371 Se 11.3.1 nedan.
1372 Dvs verksamhetsföremålet, verksamhetsändamålen, likhetsprincipen etc.
1373 Se 7.2 ovan.
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Associationstankens grundantaganden medför att konkursboet blir den 
självfallna medelpunkten för konkursen och konkursrättens systema-
tik.1374 Associationstanken fångar inte bara upp att konkursboet framstår 
och behandlas som en associationsliknande gemenskap på regelplanet.1375 
Endast associationstanken formaliserar det system av sammanvävda rela-
tioner som gör att det finns skäl för att – på regelplanet – behandla kon-
kursboet som en associationsliknande gemenskap (och ge konkursen en 
associationsrättslig systematik, med följd att grundsatserna kommer när-
mare reglerna).1376

Antas, i enlighet med någon annan grundsyn, konkursboet sakna associa-
tionskaraktär på grundplanet, kan relationen mellan borgenärerna och kon-
kursförvaltaren uppfattas som en utomobligatorisk relation men också så att 
konkursförvaltaren är syssloman till de enskilda borgenärerna.1377 Grund-
antagandet att äganderätten till konkursmassan tillkommer konkursgälde-
nären bidrar till intrycket att det är konkursgäldenären – antingen konkurs-
gäldenären personligen eller konkursgäldenären i egenskap av konkursmas-
sans ägare – som är konkursens och konkursrättens formella nav.1378

Frågan vilken rättslig relation som föreligger mellan konkursmassan och 
dess olika anspråkshavare är, som framgått, grundsynsberoende. Därför 
beror innebörden hos termer som ”konkursborgenär”,1379 ”massaborgenär”, 
”sakrättshavare” och ”konkursboet” på vilken grundsyn som anläggs på 
konkursen.1380 Associationstankens grundantaganden är:

1374 Se 5.1 ovan.
1375 Hur konkursboet framstår och behandlas är förstås en (grundsynsberoende) tolk-
ningsfråga.
1376 Regelplansgrundade associationer är och förblir instabila eftersom det är grundnivån 
som ger det klister som behövs för att en associationsliknande gemenskap skall bli ett 
oupplösligt system av sammanvävda relationer som motiverar och förutsätter varandra. 
1377 Se 7.2.1 ovan.
1378 Se 5 ovan.
1379 Jfr Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 66 som påpekar att det ligger en 
dubbeltydighet i termen ”konkurskreditorer”. Ibland syftar den på borgenärerna. Andra 
gånger förutsätter den att vederbörande intar särskild ställning i konkursen, närmast 
utgör en medlem i konkursboet. 
1380 Så t ex kan ”konkursboet” uppfattas som en associationsliknande gemenskap (asso-
ciationstanken), men också som den konkursmassa vari konkursborgenärerna har oper-
sonliga skiftesandelar (jfr skiftestanken) eller som den förmögenhetsmassa som är föremål 
för exekution (exekutionstanken). 
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•	 	att	konkursborgenärerna	är	medlemmar i konkursboet såsom asso-
ciationsliknande gemenskap (10.2 nedan);
Deras ekonomiska anspråk i konkursen (utdelningsanspråken) utgör följ-
aktligen associationsrättsliga andelsrätter i konkursboet (nettoandelar i kon-
kursboet och dess växlande förmögenhetsmassa), vilket bl a betyder att de 
är efterställda alla anspråk – sakrättsanspråk och massaanspråk – som riktar 
sig mot konkursboet.

•	 	att	konkursgäldenären	har	en	blott	medlemsliknande ställning i kon-
kursboet (10.3 nedan);
Konkursgäldenärens anspråk i konkursen är (utöver skuldminskning) 
att utfå konkursboets eventuella överskott (vid konkursboets skifte efter 
avslutad likvidation). Detta restanspråk ligger på ett annat plan än kon-
kursborgenärernas andelsrätter i konkursboet (och alla anspråk som dessa 
är efterställda). Man skulle kunna tala om ”superefterställning” bara det 
observeras att konkursgäldenären inte är medlem i konkursboet.

•	 	att	 massaborgenärerna	 utgör	 vanliga	 fordringsborgenärer till kon-
kursboet (10.4 nedan) samt
Massaskulderna, som belastar konkursboets passivsida, minskar (vid en 
isolerad bedömning) värdet på konkursborgenärernas andelsrätter i kon-
kursboet (se ovan).

•	 	att	 sakrättshavarna	 utgör	 just	 sakrättsborgenärer till konkursboet 
(10.5 nedan).
Även sakrättsanspråken, som belastar konkursboets aktivsida, minskar 
(vid en isolerad bedömning) värdet på konkursborgenärernas andelsrätter 
i konkursboet. Samtidigt är sakrätterna, i den mån de åtnjuter sakrättsligt 
skydd, ett hot mot massaborgenärerna, eftersom sakrättsligt skyddade till-
gångar inte får tas i anspråk för massafordringarnas förnöjande.

Associationstanken klargör sålunda att det redan på grundnivå föreligger 
en rättslig artskillnad inte bara mellan olika borgenärer som har anspråk 
mot konkursboet, t ex massaanspråken och sakrättsanspråken. Samma 
artskillnad föreligger mellan anspråk mot konkursboet och anspråk i 
detsamma (konkursborgenärernas andelsrätter och konkursgäldenärens 
restvärdesanspråk, vilka i sin tur artskiljer sig från varandra). I angivna 
hänseenden är associationstanken unik.
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10.2  Konkursborgenärerna är medlemmar i 
 konkursboet

Associationstanken tillerkänner konkursborgenärerna en associations-
rättslig position i konkursboet. Konkursborgenärerna är medlemmar i 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap.1381 Medlemsskapet 
är ett odelbart helt som kan delas upp i två (på grundnivå oupplösliga) 
dimensioner. Den ena aspekten är att medlemmarna har ekonomiska rät-
tigheter i konkursboet, i allt väsentligt ekonomisk andelsrätt i konkurs-
boet och dess växlande förmögenhetsmassa. Den andra aspekten är att 
medlemmarna har (balanserande)1382 medlemsrättigheter i konkursboet 
som dels kan ge medlemmarna rätt att, såsom organledamöter i konkurs-
boet, utöva aktivt inflytande över konkursboets förvaltning, dels innebär 
att konkursborgenärerna tillhör den krets som (medelbart) skyddas av 
de konkursrättsliga reglerna. Själva skyddsställningen är bättre än den 
skyddsställning som tillkommer anspråkshavare utan medlemsställning i 
konkursboet, men skillnaden tonas ned av att skyddet i första hand till-
kommer konkursboet (så att medlemmarnas rättsskydd inträder genom 
den värdereparation som sker via andelsrätterna).1383

Att utdelningsrätten är en andelsrätt betyder omvänt att den inte utgör en 
fordringsrätt – vare sig mot konkursgäldenären eller mot konkursboet.1384 
Däremot konverteras den till en skiftesfordring hos konkursboet när kon-
kursbolikvidationen har gått så långt att konkursboets förmögenhet skall 
skiftas ut på medlemmarna.1385

1381 Annan grundinställning Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 110.
1382 En andelsrätt ger inga fordringshavarbefogenheter mot konkursboet (anspråken 
är efterställda och ger ingen utmätningslegitimation, konkurslegitimation och rätt till 
dröjsmålsränta mot konkursboet, se vidare 11.3 nedan). Medlemsrättigheterna balanserar 
denna risk. 
1383 Konkursborgenärernas rätt att åberopa (primärt) associationsskyddande handlings-
regler för egen räkning måste alltså – till följd av associationsförhållandet – vara subsi-
diär. 
1384 Enligt processtanken är utdelningsrätten en rätt till tvångsfullgörelse mot konkurs-
gäldenären (av konkursfordringen). Under exekutionstanken är utdelningsrätten en sam-
panträtt i konkursgäldenärens (till konkurs avträdda) förmögenhetsmassa. Skiftestankens 
grundantaganden gör utdelningsrätten till en opersonlig fordring eller förmånsrätt mot 
konkursgäldenären (i egenskap av konkursmassans ägare).
1385 Konkursboets likvidationssituation medför att det är likvidationskvoten i konkurs-
boet som är det centrala, inte – såsom i levande associationer – rätten till löpande avkast-
ning (”vinstutdelning”). I enlighet härmed torde den likvidationsrättsliga grundsatsen 
vara att medlemsstämman förlorar kompetens att fatta beslut om vinstutdelning under 
pågående tvångslikvidation. Jfr t ex Lindskog, JF-ABL 13: 8-4.2.1 (2 uppl s 303) med 
flera hänvisningar. 
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Konkursborgenärernas medlemsbefogenheter kan bestå i en rätt att utöva 
makt över konkursboets angelägenheter via medlemsstämman, alternativt 
i en rätt att agera som konkursboets kommissionär.1386 Gäller förvaltar-
autonomi, som i svensk rätt, har medlemsbefogenheterna mer principiell 
än praktisk betydelse.1387 Medlemsskyddet tillgodoses i stället genom att – i 
enlighet med allmänna tvångslikvidationsrättsliga principer – konkursboets 
förvaltning sköts av ett halvoffentligt organ (under det allmännas insyn och 
kontroll) samtidigt som konkursborgenärerna tillhör den krets som skyddas 
av de konkurs(associations)rättsliga handlingsreglerna.1388

Konkursborgenärernas medlemsskap i konkursboet, och den närmare 
innebörden av att fråga är om en andelsrätt i (inte fordringsrätt mot) 
konkursboet, behandlas mer ingående i kapitel 11 nedan.

10.3  Konkursgäldenären är blott kvasimedlem i 
konkursboet

Enligt associationstanken intar konkursgäldenären varken medlemsställ-
ning eller organställning i konkursboet.1389 Han är en säregen (tredje-
mans)intressent som står med ena benet i, andra benet utanför konkurs-
boet.1390

En bakgrundsfaktor till konkursgäldenärens speciella position är att kon-
kursboets förmögenhet i allt väsentligt kommer från konkursgäldenären.1391 
Konkursgäldenären är (som grundregel) skyldig att tillhandahålla konkurs-

1386 Beträffande frågan om kommissionsbefogenheterna utgör organbefogenheter, se 7.3 
ovan. 
1387 De andra grundsynerna ger inga principiella medlemsbefogenheter på grundnivå, då 
konkursmassan ägs av konkursgäldenären och är föremål för ett förfarande i det allmän-
nas regi. Konkursborgenärernas principiella tredjemansställning i relation till konkurs-
massan medför således att det krävs ett ingrepp på regelplanet för att konkursborgenärer-
nas skyddsbefogenheter skall uppgraderas till medlemsbefogenheter i konkursen. Jfr 7.3 
vid not 980; 10.3 nedan vid not 1401. Stödet behöver inte med nödvändighet finnas i 
lag. Jfr NJA 1984 s 215 angående processkommission.
1388 Se härom 8.4 ovan. 
1389 Jfr 6.2.4; 8.4.1; 8.5 ovan. Annorlunda uttryckt: Konkursgäldenärens avsaknad av 
besluts- och representationskompetens för konkursboet är en grundsats, inte en följd av 
en särskild undantagsregel på regelplanet (jfr 3:1 KL). Konkursgäldenären omfattas inte 
heller av 5:1 KL, som klargör att fordringsrätt på gäldenären är ett villkor för medlems-
ställning i konkursen. Visst är konkursgäldenärens framtida restfordring hos konkursboet 
en fordring hos konkursboet, men tidsmässigt uppkommer den under – och på grund 
av – konkursen.
1390 Jfr Augdahl, Forelesninger s 97 f.
1391 Undantaget avser de (nya) värden som konkursboverksamheten alstrar under kon-
kursen.
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boet allt han äger vid konkursutbrottet och erhåller under konkursen.1392 
Associationstankens (unika) grundantagande är att tillgångarna genom ett 
konkursbeslag övergår med äganderätt till konkursboet medan konkurs-
gäldenärens rätt reduceras till ett anspråk på att – vid konkursens avslu-
tande – utfå alla tillgångar som inte har utnyttjats för konkursändamålen 
(jfr superefterställning).1393 Att detta anspråk inte innebär att konkursgäl-
denären behåller äganderätten till konkursmassan sammanhänger med att 
konkursgäldenärens anspråk inte avser konkreta tillgångar och att även till-
gångar som konkursboet skapar under konkursen omfattas av konkursgäl-
denärens rätt.1394

En annan bakgrundfaktor är att konkursgäldenären tjänar ekonomiskt 
på konkursen – även om det inte blir några tillgångar kvar. Konkursgälde-
närens skuldbörda minskas av den konkursrättsliga regeln att konkursbor-
genär som väljer att utnyttja sin rätt till utdelning i konkursen har att finna 
sig i att utdelningen går i avräkning mot konkursfordringen (om sådan 
finns).1395

För att medlemsskap skall föreligga måste, bildligt talat, bägge fötterna 
vara i konkursboet.1396 Det räcker alltså inte att – på regelnivå – kon-
kursgäldenärens restvärdesanspråk ser ut att vara ett andelsrättsanspråk 
(eftersom anspråket är efterställt, kvittningsodugligt, inpreskriptibelt 
etc). Att bitar saknas visar sig i att konkursgäldenärens restanspråk inte 
har samma grund som konkursborgenärernas andelsrätter i konkursboet 
samt att konkursgäldenären saknar en medlems skydd och rättigheter i 
konkursboet. Konkursgäldenärens ställning kan närmast jämföras med 
den som tillkommer beneficienten under ett tredjemanslöfte, innehava-
ren av ett bolagsanspråk1397 eller de intressenter som utpekas i en stiftel-
ses, ett ideellt aktiebolags eller en ideell förenings konstitution.1398 Tiden 
innan konkursgäldenärens restvärdesanspråk evalveras till en fordrings-
rätt på konkursboet (vilket sker vid konkursens avslutande) behöver alltså 
inte beskrivas så att restvärdesanspråket inte har uppkommit eller är en 
äganderätt till boet.1399

1392 Se 9 ovan. 
1393 Se 9.4.1 ovan.
1394 Se 9.3.1 ovan.
1395 Se 11.4 nedan.
1396 Medlemsskapet är ju odelbart. 
1397 Se 1.5.4.4 ovan. 
1398 Jämförelse kan även göras med testamentstagare (även testamentsanspråk uppkom-
mer först i och med testators död). Parallellen är dock mindre träffande eftersom förord-
nandet är fritt återkalleligt tills testators sista andetag. 
1399 Det är inte helt ovanligt att utomobligatoriska anspråk, som inte hunnit evalveras till 
fordringsanspråk, betraktas som sakrättsanspråk därför att de avser species. 
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Av det sagda följer att konkursgäldenärens relation till konkursboet är ”utom-
obligatorisk” med den modifikationen att konkursgäldenärens särintressen 
i vissa avseenden åtnjuter särartat skydd under de konkurs(associations)-
rätts liga reglerna.1400 De andra grundsynerna, som bl a förutsätter att 
konkursgäldenären äger konkursmassan, ger andra inkörsportar. Det blir 
konkursborgenärerna, inte konkursgäldenären, som intar tredjemansställ-
ning (på grundnivå), varför en rättssystematisk undantagsregel föreligger så 
snart konkursgäldenären negativt särbehandlas i medlemshänseende eller 
konkursborgenärerna tillerkänns en medlemsliknande position i konkurs-
boet.1401

Associationstankens grundantagande att konkursgäldenären saknar med-
lemsställning innebär och vinner stöd av att konkursboets verksamhets-
ändamål är att befrämja borgenärernas gemensamma rätt och bästa (1:1, 
7: 8 KL), inte konkursgäldenärens intressen.1402

Detta hindrar inte att konkursen även kan vara till hjälp för konkursgälde-
nären, som typiskt sett drar nytta av att konkursboets verksamhetsändamål 
förverkligas.1403 För det första kommer en ekonomiskt fördelaktig konkurs-
förvaltning konkursgäldenären till del i form av större skuldavveckling (eller 
större överskott). Är konkursförvaltaren en bättre förvaltare eller verksam-
hetsledare än konkursgäldenären kan konkursen rentav ge vinst. För det 
andra innebär en snabb konkurs att konkursgäldenären inte behöver utstå 
långdragna frihetsinskränkningar. För det tredje medför konkursinstitutets 
existens (och konkursgäldenärens konkurslegitimation) att konkursgälde-
nären får visst skydd mot hårdföra indrivningsmetoder. För det fjärde kan 
de konkursrättsliga ackordsreglerna tvinga fram en ”skuldsanering” till för-
mån för gäldenären (även om syftet med ackordsreglerna inte är att hjälpa 
konkursgäldenären utan att förhindra att en borgenärsminoritet låser möj-
ligheterna att få till stånd en lönsammare skuldavveckling än konkurs).1404 
Slutligen bör kanske tilläggas att konkursen kan komma som en räddning 
i gäldenärens ekonomiskt pressade situation om en god konkursförvaltning 
gör att gäldenären känner sig trygg med att hans problem hanteras på bästa 
sätt.

Ur konkursrättslig synvinkel innebär detta att konkursgäldenärens kon-
kursrättsliga skydd beror på, om inte förhandenvaron av en särskild 

1400 Se 8.4.5; 8.5 ovan.
1401 Jfr 7.3 vid not 980; 10.2 ovan not 1387.
1402 Se 6.2.4; 8.4.1; 8.5 ovan. 
1403 Jfr 2.4.1 ovan not 266.
1404 Jfr Welamson, Konkursrätt s 4. Syftet avspeglar sig i att ackordsfastställelse skall väg-
ras om ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna (12:19 1 st 4 mom KL) därför 
att konkursutdelning ger bättre fordringstäckning än det erbjudna ackordet (se Förslag 
1859 s 61; Welamson, Konkursrätt s 727 med flera hänvisningar; Welamson/Mellqvist, 
Konkurs § 13.2 (10 uppl) s 230).
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undantagsregel,1405 rena tillfälligheter.1406 Konkursgäldenärens intressen 
kan avvika från det kollektiva borgenärsintresset.1407

Inflikas bör att det finns rättsfall från HD som tyder på att HD kan utgå 
från att konkursgäldenärs- och konkursborgenärsintresset inte bara kan 
sammanfalla utan är ett intresse på den grunden att de brukar sammanfal-
la.1408 Argumenteringen i rättsfallet NJA 2004 s 777 är svårtolkad.1409 HD 
anförde: ”Under en konkurs råder emellertid gäldenären inte över sin egen-
dom, och konkursboet och konkursgäldenären kan redan av detta skäl inte 
betraktas som två skilda parter med möjlighet att utan lagstöd träffa bin-
dande förmögenhetsrättsliga avtal sinsemellan. Utan sådant stöd kan därför 
en abandonering inte betraktas som en rättshandling som blir bindande för 
boet i förhållande till gäldenären medan konkursen fortfarande pågår”.

Antingen menade HD att konkursgäldenärens rådighetsförlust handlar 
om konkursboets rättshandlingsförmåga eller annat relativt konkursgäldenä-
ren. Den tolkningen bör kunna uteslutas.

Eller så menade HD att konkursgäldenärens rådighetsförlust är en tvångs-
förvaltning i konkursborgenärernas intresse, så att konkursgäldenären och 
konkursboet – även om de rent faktiskt kan ha olika intressen – rättsligt 
sett skall anses ha det kollektiva borgenärsintresset. Denna tolkning förkla-
rar dock inte hur det kom sig att konkursboet ansågs obundet av sin egen 
disposition (givet att en disposition ansågs ha företagits), ej heller varför 
HD tog ytterligare ett steg och underkände konkursgäldenärens och/eller 

1405 T ex reglerna om konkursgäldenärens rätt till underhåll ur boet. 
1406 I konsekvens härmed är gäldenärens konkursvilja inte tillräckligt för konkurs (se 
2:14, 2:18 KL). Jfr 9.2.2 ovan not 1241. 
1407 Konkursborgenärernas intresse kan vara fortsatt drift (kan hända för att konkursen 
innebär en förädlingschans utan annan konkurrens än den som kommer från massabor-
genärerna), medan konkursgäldenären, som bedömer sig ha lika eller bättre skuldavveck-
lingsutsikter utom konkurs, vill att näringsfriheten återvinns så snabbt som möjligt. I ett 
annat läge kan det vara konkursgäldenären som önskar fortsatt konkurs (t ex när kon-
kursboets utdelningspotential ser bättre ut på sikt), medan konkursborgenärerna föredrar 
snabb konkursboavveckling (t ex för att deras privata avkastningsmöjligheter är bättre). 
– Borgenärernas intresse av att konkursen hålls igång i avbidan på att ny egendom (t ex 
ett arv) skall tillfalla konkursgäldenären (konkurrensfriheten kan locka!) saknar självfallet 
relevans. Se 8.5.2 ovan vid not 1215.
1408 Jfr å andra sidan JustR Håstad i NJA 1999 s 131: ”Till att börja med innebär prio-
riteringen av borgenärernas gemensamma rätt och bästa att konkursförvaltaren inte skall 
låta förvaltningen styras av att gäldenären, om han är en fysisk person, efter konkursen 
ansvarar för kvarstående skulder och därför önskar att driften blir så vinstgivande som 
möjligt, utan sidoblickar på om en vinstmaximering skulle påverka borgenärernas inbör-
des rätt.” Se även Förslag 1911 s 300 om att det inte skall ha någon särskild betydelse 
för bedömningen huruvida t ex vidaredrift skall ske att konkursgäldenären kan påräkna 
ackord  och vill att rörelsen skall drivas vidare utan avbrott till dess att han återfår rådig-
heten över densamma. Konkursgäldenärens intressen får tillgodoses på annat sätt, t ex 
genom regler om tvångsackord utom konkurs (numera FrekL).
1409 Se 5.4.4.3; 6.3.4 ovan.
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konkursboets rättssubjektivitet (”konkursboet och konkursgäldenären kan 
redan av detta skäl inte betraktas som två skilda parter med möjlighet att 
utan lagstöd träffa bindande förmögenhetsrättsliga avtal sinsemellan”).

En tredje tolkningsvariant är att HD ville säga att det inte krävs mer än 
att konkursboets och konkursgäldenärens intressen ofta sammanfaller för 
att de skall vara att rättsligt betrakta som ”ett”.1410 Att det finns fler tolk-
ningsvarianter kan inte uteslutas.

Ur konkursrättslig synvinkel innebär konkursgäldenärens avsaknad av 
medlemsställning att de konkursrättsliga medlemsreglerna, som utgångs-
punkt, saknar tillämpning på konkursgäldenären. Ett exempel är, som 
nämnts, att konkursgäldenären inte har någon (medlemsskapsgrundad) 
rätt under vinstpåbudet. Han får hålla till godo med det rättsskydd som 
kan följa av konkursboorganens ”semiobligatoriska” handlingsplikter till 
förmån för konkursgäldenären. Även påföljderna skiljer sig då åt.1411

Omvänt betyder konkursgäldenärens avsaknad av medlemsställning att 
konkursgäldenären inte heller har någon associationsrättslig plikt under 
konkursboets verksamhetsändamål. Frågans praktiska betydelse är liten 
eftersom det – när associationstanken appliceras – krävs en särskild undan-
tagsregel för att konkursgäldenären skall kunna inta organställning i kon-
kursboet. I andra positioner medför associationstanken att konkursgälde-
nären inte ens har en dåligt sanktionerad associationsrättslig plikt att verka 
för konkursändamålen. Konkursgäldenärens ”lojalitetsplikt” gentemot kon-

1410 Referenten Lennanders tillägg (ref s 784) talar för att i alla fall Lennander kan ha 
menat att sådan intressegemenskap föreligger: ”Det är inte i vanlig mening fråga om två 
parter med motstridiga intressen. Konkursförvaltarens uppgift är att utreda och avveckla 
gäldenärens konkurs med så gott resultat som möjligt. Att borgenärerna får högsta möj-
liga utdelning måste emellertid också vara något som är önskvärt ur gäldenärens egen 
synvinkel.” Ett liknande uttalande gjordes i NJA 1996 s 46, då under temat huruvida ett 
taleavstående enligt 3: 9 1 st KL får återkallas (vilket är en annan fråga än konkursgälde-
närens rättshandlingsförmåga). Förklaringen till HDs argumentering i 1996 års mål kan 
vara att HD velat indirekt upphäva tolkningen att en ”abandonering” enligt 3: 9 1 st KL 
som utgångspunkt innebär att äganderätten till den omtvistade tillgången övergår till 
konkursgäldenären. 
1411 Se 8.5 ovan. Associationsrättsliga påföljder (obundenhet för konkursboet och skade-
stånd intill det positiva intresset) kan som utgångspunkt inte tillgripas. Den naturliga 
sanktionen är i stället (utomobligatoriskt) skadeståndsansvar för konkursförvaltaren – 
på utomobligatorisk grund och med begränsning till det negativa intresset. En annan 
tänkbar sanktion är att konkursboet kan hävda obundenhet på grund av legalt förbud (i 
tredje mans intresse). Den skadeståndsrättsliga grundregeln att skadeståndsansvar för ren 
förmögenhetsskada förutsätter antingen uttryckligt lagstöd (vilket i och för sig finns i 
17:1 KL), avtal (relationen blir avtalsliknande) eller brott kan dock tänkas vara lättare 
att övervinna (i frågor som gäller konkursgäldenärens särintressen i konkursboet) än den 
avtalsrättsliga grundsatsen, dvs avtalsfriheten.
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kursboet får i stället, i avsaknad av särskilda undantagsregler, bestämmas 
av allmänna (utomobligatoriska inklusive semiobligatoriska) regler. Sålunda 
kan konkursgäldenären ha en utomobligatorisk plikt att avstå från konkur-
rerande verksamhet när det finns skäl för konkurrensförbud enligt allmänna 
regler.1412 Vidare kan noteras att, enligt särskild undantagsregel, konkurs-
gäldenären måste finna sig i att konkursbeslaget även omfattar tillgångar 
som tillfaller konkursgäldenären under konkursen,1413 kanske även veder-
laget för arbete som konkursgäldenären utför under konkursen.1414 Någon 
allmän plikt att ”arbeta av skulderna” kan dock inte antas föreligga.1415 Det 
hindrar inte att konkursgäldenären har kontraheringsplikt gentemot kon-
kursboet enligt allmänna obligationsrättsliga regler.1416 Har konkursgälde-
nären (bildligt talat) varit arbetstagare hos sig själv före konkursen torde han 
ha samma plikt som vanliga arbetstagare att – mot konkursfredat vederlag 
– fullfölja rörelsearbetet för konkursboets räkning under konkursen, oansett 
att naturafullgörelse inte kan genomdrivas på rättslig väg och ett skade-
ståndskrav mot konkursgäldenären sällan har något större värde (om det 
ens kan anställas). Associationstankens grundantagande (frihetsprincipen) 
hindrar endast att konkursgäldenären åläggs arbetstvång i den meningen 
att han är skyldig att vederlagsfritt förmera konkursboets aktivsida genom 
arbete för konkursboet eller den som konkursboet anvisar under konkur-
sen.1417

1412 Gomard, Skifteret s 117, jfr Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 33 (10 
uppl s 296 f ) med hänvisningar, utgår från att konkursboet inte kan ålägga konkursgäl-
denären att avstå från konkurrens med rörelsens nya innehavare (i vidare mån än det 
föreligger konkurrensförbud enligt allmänna regler). Bedömningen torde vara korrekt. 
Den praktiska betydelsen minskar av att ekonomiska sanktioner mot konkursgäldenären 
till förmån för konkursboet (skadestånd, vite) är tandlösa (om ens möjliga, se NJA 1902 
s 500; NJA 1908 s 111; NJA 1915 s 480; NJA 1916 s 118; NJA 1931 s 676; jfr 9.4.2.1 
ovan) i avsaknad av konkursfri egendom. Vidare medför det konkursrättsliga näringsför-
budet (6:1 KL) indirekt visst konkurrensförbud för fysiska konkursgäldenärer. Jfr Prop 
1986/87: 90 s 239 f.
1413 Se 9.4.2.5 ovan.
1414 Se 9.4.2.4 ovan.
1415 Jfr 5.2.3 not 603; 5.4.2.3 not 729; 9.4.2.4 ovan not 1352. – Omfattas konkurs-
gäldenärens arbetsvederlag av konkursen, och skrivs regeln tillbaka på att borgenärerna 
i slutänden tjänar på att konkursgäldenären själv får välja hur han skall ”arbeta av” sina 
skulder under konkursen, får beslagsregeln en arbetstvångsliknande karaktär – i strid mot 
frihetsprincipen. Se 5.4.2.3 ovan not 729. 
1416 Att det inte finns något hinder mot att konkursgäldenären engageras i konkursen, se 
5.4.4.3 ovan not 820.
1417 Jfr Wrede, Konkursrätt s 89 som klargör att olika länders lagar står på olika stånd-
punkter ifråga om gäldenärens skyldighet att befrämja konkursens fortgång. Den finska 
rätten (som bygger på den ursvenska) sägs – i likhet med de flesta andra – innebära 
att konkursgäldenären inte åläggs någon aktiv skyldighet att positivt medverka till kon-
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Ett annat exempel är att konkursgäldenären inte heller omfattas av den 
krets som måste likabehandlas enligt likhetsprincipen.

Antas konkursgäldenären vara medlem i konkursboet är varje regel som 
tvingar konkursgäldenären att stå tillbaka för konkursborgenärerna ett 
undantag från likhetsprincipen som fordrar särskilt stöd. En sådan grund-
regel är inte ändamålsenlig.

Ett sista exempel är att konkursgäldenärens restanspråk mot/i konkurs-
boet inte är ett anspråk som – i likhet med andelsrätterna i konkursboet 
– fastställs genom utdelningsförslaget. Följaktligen bör konkursgäldenä-
ren (redan på grundnivå) kunna hållas för återbäringsskyldig (om utdel-
ningsförslaget innebär eller förutsätter en kränkning av konkursboets 
borgenärer) utan att utdelningsförslaget formenligt måste rivas upp (efter 
klander). Likhetsprincipen är inte något hinder om återbäringsanspråk 
framställs mot konkursgäldenären eftersom den, som nyss nämnts, sak-
nar tillämpning på konkursgäldenären.1418

10.4  Massaborgenärerna är vanliga 
 fordringsborgenärer till konkursboet

Massaborgenärerna är inte medlemmar i konkursboet.1419 De är helt van-
liga fordringshavare till konkursboet såsom associationsliknande gemen-
skap, vilket betyder att de har anspråk på konkursboet, inte i detsamma. 
Förhållandet mellan massaborgenärerna och konkursboet motsvarar kort 
sagt förhållandet mellan borgenärerna till ett aktiebolag (eller annan asso-
ciation) och bolaget.1420 Associationstanken är unik även i fråga om detta 
grundantagande. Under de andra grundsynerna, som inte rättsligt ut -
pekar konkursborgenärerna som associationsrättsliga medlemmar i kon-
kursboet, föreligger blott gradskillnader – prioritetsskillnader – mellan 
alla anspråk som riktar sig mot den av konkursgäldenären ägda och till 
konkurs avträdda massan. Ett massaanspråk kan t ex framträda som en 

kursändamålens förverkligande. Den nöjer sig med att ålägga konkursgäldenären en plikt 
att lämna upplysningar. Det är skillnad mellan plikt att – genom positivt arbete – maxi-
mera utdelningen och plikt att vidta åtgärder (handlingar eller underlåtenheter) till för-
hindrande av att konkursboet lider skada, t ex att lämna upplysningar och tillhandahålla 
konkursboet egendom som omfattas av konkursbeslaget. 
1418 Likhetsprincipen begränsar möjligheten att rikta återbäringskrav mot konkursbor-
genär. Se 8.4.5.2 ovan.
1419 Jfr 8.4.1 ovan.
1420 Se 7.1 ovan vid not 895.
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extraordinärt prioriterad (allmän) förmånsrätt (superförmånsrätt) i kon-
kursmassan.1421

Att massafordringarna är vanliga fordringsrätter på konkursboet har 
flera konsekvenser. Till att börja med måste massafordringarnas uppkomst 
bedömas i enlighet med allmänna regler om förpliktelsernas uppkomst 
(inklusive grundsatsen om obehörig vinst) – på förpliktelsens primat.1422 
Har en massafordring väl uppkommit bestäms dess rättsliga öde av den 
allmänna obligationsrättens grundsatser, inte av de grundsatser som gäller 
för associationsrättsliga andelsrätter.1423

Massaborgenärerna omfattas alltså inte av det konkursrättsliga särexeku-
tionsförbudet. De kan begära utmätning i konkursboets egendom under 
konkursen, till och med begära konkursboet i konkurs. Tidigare antogs 
såväl särexekutionsförbud som konkursförbud föreligga.1424 Konsekvensen 
blev att man fick ”baka in” en informell konkursbokonkurs i primärkon-
kursen, utrusta massaborgenärerna med extraordinära skyddsbefogenheter 
i primärkonkursen1425 samt tillämpa de konkursrättsliga (t ex förmånsrätts-
liga) reglerna analogt på frågor rörande massaborgenärernas inbördes för-
hållanden.1426

Omvänt innebär det förhållandet att massafordringarna inte utgör 
konkurs(associations)rättsliga andelsrätter i konkursboet att det inte är 
massaborgenärernas intressen som avses med och skyddas under konkurs-
boets verksamhetsändamål och likhetsprincipen (vare sig relativt konkurs-
borgenärerna eller inbördes), dvs borgenärernas gemensamma rätt och 
bästa enligt 7: 8 KL.1427

Konkursdomstolen skall besluta om konkursens avskrivning om den, efter 
att ha hört konkursförvaltaren, finner att konkursboets skulder (upplupna 
och förväntade konkurskostnader inkluderade) överstiger konkursboets 
tillgångar (10:1 KL). Konkursförvaltaren har dock ingen plikt att upp-

1421 Se 14.3 nedan.
1422 Se 14 nedan. Frågan är alltså inte om massaborgenären, på rättighetens primat, för-
tjänar dels bättre rätt till konkursmassan än senare tillkomna gäldenärsfordringsborgenä-
rer, dels bättre förmånsrätt än konkursborgenärerna.
1423 Associationstanken innebär sålunda att massaskulderna, som utgångspunkt, förfal-
ler till betalning enligt allmänna regler, ger rätt till dröjsmålsersättning enligt allmänna 
regler, är lika kvittningsdugliga och preskriptibla som andra förpliktelser samt utrustar 
massaborgenären med utmätnings- och konkurslegitimation mot konkursboet etc. Se 
14.5 nedan. 
1424 Se 6.1 ovan not 844.
1425 Se härom Welamson, Om massafordran i konkurs s 414 i och vid not 2.
1426 Se härom t ex Welamson, Om massafordran i konkurs s 404 f, 409 ff, 412, 428 ff, 
437; SOU 1970: 75 s 72 f; SOU 1974: 6 s 106 med vidare hänvisningar.
1427 Se 8.1 ovan. Beträffande likhetsprincipen, jfr 14.2.3 nedan not 2056. Beträffande 
tolkningen av 14: 2 KL, se 14.3.1 nedan. 
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märksamma konkursdomstolen på att kapitalbrist (för konkursboet) förelig-
ger.1428 I äldre rätt1429 kan det inte uteslutas att konkursförvaltaren hade en 
(utom obligatoriskt) skadeståndssanktionerad plikt (till förmån för befint-
liga massaborgenärer)1430 att – när kapitalbrist uppkommit – inte belasta 
konkursboet med ytterligare (osäkrade) förbindelser.1431 Nu medför mas-
saborgenärernas konkurslegitimation att det kan te sig berättigat att anta 
att inte ens en sådan handlingsplikt föreligger. Kan konkursboet inte betala 
sina egna likvidationskostnader skall det i stället sättas i konkurs. Konkurs-
förvaltaren har förvisso en plikt att sätta konkursboet i konkurs men denna 
plikt torde vara begränsad till att ge skydd åt konkursborgenärerna och 
konkursgäldenären.1432 Gamla massaborgenärer skyddas om konkursboet 
åtnjuter reparativt skydd, endast eventuellt om de, det sagda till trots, har 
en egen rätt att föra talan mot konkursförvaltaren för s k indirekt skada.1433 
Nya massaborgenärer, som vilseletts om konkursboets ekonomiska situa-
tion, får hålla till godo med det skadeståndsskydd som kan föreligga enligt 
allmänna regler. Något (striktare) associationsrättsligt bristtäckningsansvar 
för konkursförvaltaren (i analogi med briststäckningsansvaret enligt 25:18 
ABL) föreligger alltså inte.1434

Att det är konkursborgenärerna, inte massaborgenärerna, som skyddas 
av de konkurs(associations)rättsliga reglerna betyder att det krävs särskilt 
stöd – undantagsregel eller analogi – för att även massaborgenärerna skall 
åtnjuta skydd under de konkursrättsliga reglerna.

1428 Konkursförvaltarens plikt är att snarast upprätta en förvaltarberättelse som, 
om anstånd inte medges, snarast eller senast inom sex månader från konkursbeslutet 
skall skickas till bl a konkursdomstolen (7:15 KL), varefter konkursdomstolen har att 
bedöma avskrivningsbehovet utifrån förvaltarberättelsens bouppteckning. I äldre rätt 
(186 § KL 1921) var konkursförvaltaren skyldig att anmäla kapitalbrist till konkursdom-
stolen i och för sig, även om anmälningsplikten närmast förefaller ha varit en ordnings-
fråga. Konkursen skulle i princip fortgå i vanlig ordning till dess att avskrivning ägde 
rum. Som Welamson, Konkursrätt s 684 vid not 4 påpekat låg det dock i sakens natur att 
konkursförvaltaren hade att vara återhållsam med kostnadskrävande åtgärder. 
1429 Närmare bestämt när de befintliga massaborgenärerna saknade det skydd som kon-
kursboets konkurssubjektivitet numera kan erbjuda.
1430 Gentemot blivande massaborgenärer var en sådan (allmän) handlingsplikt utesluten. 
Jfr SvJT 1937 ref s 64; Welamson, Konkursrätt s 668 not 3. A fortiori gäller detsamma i 
dag. Jfr NJA 2006 s 420 (angående blivande massaborgenärs rätt till bristtäckande med-
ansvar) i not 1435 nedan.
1431 Till frågan vad säkerheten enligt 186 § KL 1921 skulle täcka (endast konkurskostna-
der eller även alla eller vissa massaskulder?), se t ex Lawski, Konkurs- och ackordslagarna 
s 278, 279; Welamson, Konkursrätt s 668 f. 
1432 Jfr 25: 36 ABL. 
1433 Jfr NJA 1979 s 157 angående indirekt skada i den allmänna associationsrätten. Av 
rättsfallet framgår att det gäller ett krav på att kreditupptagande görs trots insolvens eller 
förvärrad insolvens.
1434 Jfr not 1430 ovan angående NJA 2006 s 420. 
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Så t ex omfattas inte massaborgenärerna av konkursförvaltarens (kon-
kursrättsliga) skadeståndsansvar enligt 17:1 KL. Massaborgenärerna utgör 
tredje män som har att falla tillbaka på allmänna utomobligatoriska skade-
ståndsregler.1435

En annan konsekvens blir att massafordringarnas existens och storlek (som 
grundregel) varken kan eller skall prövas inom ramen för konkursen.1436

Uppfattas konkursen i enlighet med t ex skiftestanken blir grundregeln 
den omvända. Som exempel kan nämnas att den danska skiftesdomstolen 
(numera) antas ha exklusiv kompetens att pröva massaansvarstvister.1437

1435 Att allmänna skadeståndsregler skall tillämpas beträffande skadestånd till massa-
borgenär, se t ex SOU 1977: 29 s 186; Prop 1986/87: 90 s 413 f; Håstad, Ansvaret för 
köprättsliga fel s 111 f; Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 277. Se även NJA 1977 
s 816 varav framgår att massaborgenärs skadeståndsanspråk inte omfattas av vare sig (den 
associationsrättsliga, här konkurs(associations)rättsliga) regeln om klanderpreskription 
eller den sysslomannarättsliga preskriptionsregeln i HB 18: 9. Jfr Prop 1986/87: 90 s 413, 
417; Welamson/Mellqvist, Konkurs (10 uppl) s 206 f, 234. Se även NJA 2006 s 420, som 
gällde frågan om konkursförvaltaren (vid talan om bristtäckningsansvar enligt ABL) är 
skyldig att ställa säkerhet för obemedlat konkursbos rättegångskostnadsansvar vid äventyr 
av skadeståndsansvar gentemot (den blivande) massaborgenären. HD konkluderade helt 
korrekt (jfr Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång s 332) att konkursförvaltaren inte 
har någon sådan generell skyldighet. Jfr FiHD 2005: 9; UfR 1999 s 1195 H; ävensom NJA 
2001 s 144. I enlighet med associationstanken, som räknar med att massaborgenärerna 
inte ens tillhör den analoga skyddskretsen för 17:1 KL, konstaterade HD att massaborge-
när inte kan kräva skadestånd med stöd av 17:1 KL, eftersom 17:1 KL skall läsas tillsam-
mans med 7: 8 KL och massaborgenären inte lider skada i egenskap av konkursborgenär. 
I princip bör det fordras uttryckligt stöd i lag (2: 2 SkL) för att konkursförvaltaren skall 
vara skyldig (på grundnivå) att ta hänsyn till tredjemansintressen. Se även Lindskog, a a 
s 333 not 11. HD var inte lika klar i denna del. Nog uppställdes det i praktiken ett lag-
stödskrav för att konkursförvaltaren skall kunna bli skadeståndsansvarig för motpartens 
skada i angiven situation. Men det antogs föreligga en plikt, grundad i konkursförvaltarens 
halvoffentliga ställning, att vid övervägande av frågan om talan skall väckas beakta risken 
att konkursboet kan förpliktas att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader då 
det kan förutses att konkursboet inte har förmåga att fullgöra denna skyldighet. Det 
är intressant att konkursförvaltarens halvoffentliga ställning bröt igenom den inledande 
ansvarsspärren för ren förmögenhetsskada (även om det, som HD gjorde, är märkligt att dis-
kutera handlingsplikten – inte bara ansvarsgränsen – utifrån normskyddsläran; det kan ha 
varit ansvarsgränsen som HD åsyftade). Det var inte bara en brottsliknande situation (pro-
cesstorpedri) som diskuterades (jfr 1:1, 2: 2 SkL). Det avtalsrättsliga momentet (jfr 1:1 SkL) 
är svagt när massaborgenärerna, i synnerhet de blivande massaborgenärerna, inte är med-
lemmar i konkursboet. Ansvarsspärren synes alltså ha forcerats på grund av situationens 
myndighetsliknande karaktär (jfr 3: 2 1 mom SkL om ansvar för ren förmögenhetsskada). 
Själva grunden för den utsträckta handlingsplikten är dock diffus. Rättsfallet analyseras ur 
skadeståndsrättslig synvinkel av Andersson, Processrisker och skadeståndsansvar. 
1436 Se 14.5.4 nedan.
1437 Se Bet 1971/606 s 271; Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 242 (10 uppl 
s 974). Gomard, Skifteret s 294 ff kan mena att kompetensen inte är exklusiv. Rättsläget har 
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Följdriktigt måste grundregeln vara att massaborgenärerna inte heller 
binds av utdelningsförslaget.1438 Utdelningsförslaget, som avser rättsför-
hållandet mellan konkursboets medlemmar – inte rättsförhållandet mel-
lan konkursboet och dess borgenärer – skall kort sagt vara massaborgenä-
rerna ovidkommande.1439 Massaskulderna måste uppfyllas helt (eller ges 
betryggande säkerhet) innan konkursboets förmögenhet får skiftas ut till 
konkursborgenärerna och konkursgäldenären (jfr 11:1 KL).1440

Skiftesregeln i 11:1 KL har ansetts innefatta en utomobligatorisk hand-
lingsplikt för konkursförvaltaren gentemot massaborgenärerna som kon-
kursförvaltaren har att iaktta vid påföljd av utomobligatoriskt skadestånds-
ansvar.1441 Skadeståndsansvaret har samband med frågan om förbigången 
massaborgenärs rätt och ”plikt” att klandra utdelningsförslaget (se nedan). 
Det brukar antas att, i enlighet med äldre rätt, såväl klanderrätt som klan-
derplikt föreligger – utan anmärkning om att den rättsliga omgivningen har 
förändrats.1442

inte alltid varit stabilt. Det torde ha stabiliserats först i och med retsplejelovens tillkomst. 
Jfr Munch-Petersen, Skifteretten s 299. Före tillkomsten av DKL 1872 antogs det (i såväl 
rättspraxis som doktrin) ligga i konkursens natur att skiftesdomstolen saknar kompetens 
i massaansvarstvister då massafordringarna har boet som sådant som gäldenär och därför 
står utanför skiftesbehandlingen. Så Hansen, Systematisk Fremstilling s 201; Bang/Lar-
sen, Systematisk Fremstilling s 209; Schweigaard, Om concurs og om skifte s 110. Annan 
mening Schlegel, Skifteretten s 83 f. Se närmare Deuntzer, Den Danske Skifteret s 778 
med flera hänvisningar. Med tiden kom det att antas (i förarbeten och doktrin) att pröv-
ningskompetens, till och med exklusiv sådan, förelåg (se Deuntzer, a a s 779; Munch-Peter-
sen, Skifteretten s 299). Rättsläget var dock inte säkert då det hände att massa kravstvister 
avvisades även under DKL 1872 (se UfR 1890 s 372 H; UfR 1908 s 498 SH; UfR 1912 
s 484 GKS, jfr Gomard, Skifteret s 294 ff). – I norsk rätt har skiftes domstolen ansetts ha 
inexklusiv prövningskompetens allt sedan NKL 1863. Se 89 § NKL 1863; 145 § NKL; 
NOU 1972: 20 s 223; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 63; Huser, Gjeldsfor-
handling og konkurs II s 187; Schweigaard, Den norske Proces III s 211.
1438 Jfr 12.4 nedan. 
1439 Jfr HDs principuttalande i NJA 1977 s 816 om att KL allmänt sett reglerar den 
ställning som tillkommer konkursborgenärerna men ej massaborgenärernas ställning. Jfr 
även NJA 2006 s 420, dock att rättsfallet fördunklas av att HD i princip ålade konkurs-
förvaltaren en (osanktionerad) handlingsplikt till förmån för blivande massaborgenär.
1440 Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen § 13: 7 (s 13: 8).
1441 Se NJA 1929 s 415; Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 112; Lindskog, Om kon-
kursförvaltares ansvar s 281 f; Rodhe, Handbok i sakrätt s 342 not 38; Welamson, Om 
massafordran i konkurs s 420. Jfr i sammanhanget NJA 1929 s 67 (otillåtet skifte av döds-
bo); NJA 1932 s 32 (otillåtet skifte av aktiebolag). Jfr även NJA 1939 s 216 där, såvitt jag 
kan se, rättens ombudsman ansågs ha plikt att tillse att massaborgenär inte förbigås vid 
konkursboets skifte. Ansvaret föll på att försummelsen inte ansågs vara ansvarsgrundande 
med hänsyn till omständigheterna i det konkreta fallet (”av beskaffenhet att – – – föran-
leda ersättningsskyldighet i omstämt hänseende”), särskilt att ombudsmannen haft skälig 
anledning anta att massaborgenären var nöjd.
1442 Se närmare 12.4 nedan. Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 283 f noterar att, 
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Att massaanspråken inte utgör efterställda andelsrätter i konkursboet 
betyder i sin tur att massaborgenärerna, på grundnivå, varken behöver 
eller förtjänar medlemsbefogenheter i konkursboet.1443 Deras fordrings-
havarbefogenheter mot konkursboet är till fyllest.

I äldre rätt fanns, som nämnts, behov av en särskild undantagsregel, som 
gav massaborgenärerna extraordinär (medlems)befogenhet att klandra 
utdelningsförslaget. Det brukar antas att sådan klanderrätt föreligger än i 
dag, vilket kanske inte skall tas helt för givet.1444 Förutsättningarna har för-
ändrats genom konkursboets konkurssubjektivitet och massaborgenärernas 
fordringshavarbefogenheter mot konkursboet.

10.5  Sakrättshavarna är sakrättsborgenärer till 
 konkursboet

Givet att rätten till medlemsskap i konkursbo beror på om borgenärens 
fordring hos konkursgäldenären utgör en personlig fordring hos konkurs-
gäldenären, har sakrättsborgenärerna, i likhet med massaborgenärerna, 
endast anspråk på konkursboet, inte andelsrätter i detsamma.1445 Alltså 
utgör inte heller sakrättsborgenärerna medlemmar i konkursboet (i denna 
egenskap),1446 inte ens de sakrättsborgenärer som har särskilda förmåns-
rätter som kan eller måste bevakas i förfarandet.

Bedömningen förändras inte av att sakrättsborgenär händelsevis har en kon-
kursfordring hos konkursgäldenären som säkerställs av sakrätten. Så kan 
vara fallet när sakrättsborgenären har en pantfordring eller redovisningsford-
ring hos konkursgäldenären och hävdar panträtt respektive separationsrätt 

om konkursförvaltaren alltjämt skall kunna hållas skadeståndsansvarig gentemot förbi-
gången massaborgenär, synen på skadeståndsansvarets grund måste revideras.
1443 Jfr 10.2 ovan angående medlemsskapets balanserande beståndsdelar.
1444 Jfr 12.4 nedan samt NJA 1977 s 816 vid not 1439 ovan. 
1445 Jfr 8.4.1 ovan. Att fordringsrekvisitet i 5:1 KL skall tolkas så att det refererar till en 
personlig fordringsrätt hos konkursgäldenären kan inte tas för givet. Även opersonliga 
fordringsrätter (av typen sakrätter) kan innefattas. Tolkningen är grundsynsberoende och 
har samband med konkursgrunden och konkursens grundläggande funktion. Antas (i 
enlighet med skiftestanken) konkursens uppgift vara att fördela konkursmassan på alla 
anspråkshavare faller det sig naturligare att hänföra även de opersonliga borgenärerna 
till den medlemsskapsberättigade kretsen och, i den mån anspråkens särart så kräver, 
undanta dem från de konkursrättsliga reglernas/principernas tillämpning på (undantags)-
regel planet. – Här bortses från att opersonliga fordringshavare (t ex panträttsborgenärer) 
kan vara medlemmar i konkursboet på grund av den personliga fordringsrätt som säkras 
av den opersonliga rätten.
1446 Möjligen betraktade Schrevelius, Civilprocess s 446 f sakrättshavarna som ”del-
tagare”. Se dock not 1450 nedan. 
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för sitt krav. Ingenting hindrar att sakrättsborgenären söker medlemsskap i 
konkursboet för pantfordringen eller redovisningsfordringen på konkursgäl-
denären (i den mån sakrätten inte förslår).1447 Är sakrättsborgenärerna inte 
medlemmar i konkursboet i denna deras egenskap bör de som grund regel 
inte heller kunna ha någon konkursrättsligt grundad plikt att ianspråkta sak-
rätten i första hand.1448 Inte heller bör de ha medlemsbefogenheter, t ex allmän 
anmärkningsrätt och (återvinnings)kommissionstalerätt i konkursen. Gäl-
ler annat är det på och till följd av regelplanet. Frågeställningens praktiska 
betydelse minskas av att en panträttsbevakning in dubio är att tolka som en 
bevakning av jämväl den pantsäkrade fordringen.1449

Att sakrätten inte är en medlemsrätt i konkursboet betyder bl a att sakrät-
tens uppkomst och rättsverkan under konkursen har att bedömas enligt sak-
rättens grundsatser och principer. Konkursrättens grundsatser, som gäller 
konkursborgenärernas andelsrätter i konkursboet, saknar tillämpning.

En sakrättsborgenär är alltså inte beroende av de konkursrättsliga utdelnings-
reglerna för att utfå sin sakrätt i konkursen.1450 Han får utöva sin sakrätt 
bäst han vill i enlighet med sakrättens regler, t ex själv ombesörja pantens 
realisation eller omedelbart separera konkurstillgången (så snart sakrättens 
egna villkor så tillåter). Sakrättsborgenärens ställning påverkas inte ens av 
att konkursboet ikläder sig massaskulder som krymper bo   behållningen.1451

Att sakrättsanspråken inte utgör (efterställda) andelsrätter i konkursboet 
betyder i sin tur att sakrättsborgenärerna varken behöver eller förtjänar med-
lemsbefogenheter och annat medlemsskydd i konkursen. Så t ex bör (i enlighet 
med associationstanken) grundsatsen vara att skadelidande sakrättsborge-
när inte tillhör den krets som skyddas av de konkursrättsliga skadestånds-
reglerna (17 kap KL). Konkursförvaltningens sakrättskränkningar faller 
under de utomobligatoriska skadeståndsreglerna.1452

Eftersom det, när associationstanken appliceras, är konkursborgenärer-
nas ekonomiska medlemsrätter som prövas och fastställs i konkursen bör 
utgångspunkten vara att sakrättsanspråken varken kan eller måste prövas 
inom ramen för konkursen.1453 Alla prövningsmöjligheter (t ex möjlig-
heten att pröva särskild förmånsrätt i utdelningsförfarandet) har alltså, 
rättssystematiskt sett, sin grund i en särskild undantagsregel på regelpla-

1447 Se 12.1 nedan.
1448 Jfr NJA 1984 s 815. 
1449 Se 12.1 nedan.
1450 Jfr Schrevelius, Civilprocess s 486 med tillägget att 3 § 2 mom KL 1773 möjligen 
kunde leda till sådan mening. 
1451 Det gäller även sakrätter som utgör särskilda förmånsrätter. Jfr 14:18 KL; NJA 1997 
s 485. 
1452 Se Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 277, 285. Se dock den märkliga hän-
visningen till 3: 3 KL i NJA 1996 s 700.
1453 Se 12.2, 12.3 nedan.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   366 09-10-19   15.22.31



367

net. Sakrättsborgenärerna bör som utgångspunkt inte ens betraktas som 
särskilt berörda tredjemän, som – om sakrätten kränks av utdelningsför-
slaget – har rätt att klandra utdelningsförslaget, kanske rentav plikt att göra 
det vid äventyr av exstinktion.

Ingen verkar vilja göra gällande att sakrättsborgenärerna har samma extra-
ordinära rätt som massaborgenärerna att klandra ett utdelningsförslag (som 
inte tar hänsyn till sakrättsanspråket).1454 Det är inte särskilt konstigt. Dels 
kan massaborgenärernas klanderrätt ha sin grund i speciella förhållanden i 
äldre rätt. Dels torde det höra till ovanligheterna att det finns sakrättsligt 
otillfredsställda sakrättsborgenärer kvar när utdelningsförslaget skall upp-
rättas och konkursmassan skiftas ut. Dels har sakrättsborgenärerna (givet 
att klanderrätten inte tillika är en klanderplikt vid äventyr av exstinktion) 
bättre skingringsskydd än förbigångna massaborgenärer. De kan skydda sig 
medelst vindikationsanspråk mot tredje man (utan föregående utmätning 
e dyl mot konkursboet).

Sakrättsligt sett finns det sakrättsborgenärer av olika slag. Det samman-
fattande temat är att frågan gäller konkurrerande borgenärsintressen till en 
sak (eller annat förmögenhetsobjekt).

Redan denna formulering utesluter vissa traditionella sakrättstvister från 
den sakrättsliga matrisen.1455 Så t ex är frågan huruvida en gäldenärens 
motpart (som kan ha en fordring i konkursen) har uppfyllelseplikt mot 
konkursgäldenären och dennes successor (konkursboet) en vanlig fordrings-
rättslig konflikt. Tvisten har att lösas med hjälp av fordringsrättsliga regler 
och principer, i detta fall 27 § SkbrL och avtalsfrihetens princip, inte de 
sakrättsliga reglerna.1456

1454 Beträffande massaborgenärer, se 10.4 ovan vid not 1442.
1455 Den sakrättsliga matrisen ges vidsträckt tillämpning i den sak- och/eller konkurs-
rättsliga diskussionen, senast i NJA 2009 s 41 där HD talade om sakrättsligt skydd till ett 
hyresvärdens krav på att återfå förhyrd lokal i avtalat skick. Är inte det en märklig termi-
nologi? Ett annat exempel är NJA 1993 s 641 där HD anförde att kapitalskyddsreglerna 
har ”ett systematiskt nära samband med en sakrättslig konflikt avseende borgenärsskydd”, 
varför en förlikning mellan aktiebolaget och mottagaren ”sålunda ej [blir] gällande gent-
emot bolagets borgenärer.” På den grunden konkluderade HD: ”En för bolaget bindande 
skiljeklausul bör då inte heller vara bindande för bolagets konkursbo”. Det enda samband 
som HD preciserade var att kapitalskyddsfrågor ofta aktualiseras i samband med konkurs. 
Hur ofta och i vilka sammanhang frågor aktualiseras verkar dock inte vara någon tillför-
litlig grund för slutsatser på rättssystematisk nivå (då det, såvitt jag kan se, bör fordras 
ett (på grundnivå) inre samband mellan reglernas syften och funktioner). Frekvensargu-
ment har dock förekommit i flera fall. Se t ex NJA 2004 s 777; NJA 1997 s 503; NJA 
1999 s 777. Lindskog, Skiljeklausul i avtal som innebär olovlig kapitalanvändning (JT 
1993/94) s 833) har kritiserat HDs resonemang. – För fler exempel på den sakrättsliga 
matrisens vidsträckta tillämpning, se 13.5 nedan vid not 2027.
1456 Se 13.5 nedan.
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Associationstanken ger därvidlag dels att alla sakrättsliga konflikter 
omfattas av den sakrättsliga grundsatsen att konkursboet som utgångs-
punkt har bäst rätt (undantag, sakrättsligt skydd, kan föreligga på regel-
planet), dels att ingen sakrätt är en härledd ”obligationsrättslig sakrätt”. 
De sakrättsliga reglernas obligationsrättsliga aspekt är att frånvaron av 
en giltig fordringsrätt mot konkursgäldenären (inte förhandenvaron av en 
obligationsrättslig äganderätt gentemot konkursgäldenären) har relevans 
vid tillämpning av de sakrättsliga reglerna. Föreligger sakrättsligt skydd 
redan i och med avtalet, är skyddet en följd av att de sakrättsliga reg-
lerna inte kräver mer än att ett giltigt fordringsförhållande föreligger, inte 
någonting som ligger inbakat i eller rättsföljer av den obligationsrättsliga 
sakrätten gentemot konkursgäldenären.1457

1457 Se 5.2.4 ovan.
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11  Konkursborgenärernas 
 andelsrätter i konkursboet

11.1 Andelsrättens uppkomst
11.1.1 Fordrings- och tidsrekvisitet i 5:1 KL
Associationstankens grundantagande är att rätten att delta i konkurs är 
en rätt till medlemsskap med bl a ekonomisk andelsrätt i konkursboet 
såsom associationsliknande gemenskap.1458 Medlemsskapsförutsättning-
arna regleras i 5:1 KL, som klargör att två rekvisit – fordringsrekvisitet 
och tidsrekvisitet – måste vara uppfyllda.

Fordringsrekvisitet innebär att borgenären måste ha en fordring hos 
konkursgäldenären (5:1 1 st).1459 Att fordringen är suspensivt villko-
rad1460 eller inte har förfallit till betalning skall sakna betydelse (5:1 2 st), 
så även att fordringen är till beloppet ofixerad1461 eller avser ett mindre 
belopp.1462

1458 Annan grundinställning Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 110 (jfr Sakrätt 
(6 uppl) s 97).
1459 Till frågan om fordringsrekvisitet avser personliga eller personliga och opersonliga 
fordringar, se 10.5 ovan vid not 1445. 
1460 Resolutiva fordringar är att betrakta som ovillkorade. Jfr NJA 1989 s 57 (borgen); 
Lindskog, Kvittning § 7-1: 3 och 1: 4 (2 uppl s 157 f ). – Rättsfallet RH 1989: 20 gällde 
deltaganderätt för ett anspråk på ersättning för ett patentintrång som påstods ha skett före 
konkursutbrottet. Ersättningen var beroende dels av att sökt patent beviljades (jfr 60 § 
patentlagen 1967: 837), dels av att patentintrång visade sig föreligga. Enligt HovRn var 
tidsrekvisitet inte uppfyllt. Bedömningen kan ifrågasättas (givet att patentansökan gjorts 
före konkursutbrottet och det inte föreligger alldeles och av mig förbisedda särskilda skäl 
för att särbehandla patenträttsliga krav). Fordringen var väl ändå uppkommen före kon-
kursutbrottet men suspensivt villkorad (jfr 5:10 KL) och oklar? Liknande synpunkter kan 
framföras mot HDs resonemang i NJA 2005 s 11 (jfr Lindskog, Kapitalbrist § 11.1.2 
(1 uppl s 165 not 8)), som skulle ha varit mer övertygande om HD hade klargjort explicit 
att bedömningen gällde fordringens uppkomst blott och bara i förmånsrättshänseende. 
1461 Jfr t ex Heuman, Specialprocess (6 uppl) s 248, 254 f. 
1462 Jfr Prop 1990/91: 22 s 7. En annan sak är att skiftesfordringar som understiger 
100 kronor inte behöver betalas ut. Se 11:13 a KL; 8.4.5.2 ovan vid not 1191. Ytterligare 
en annan sak är att det kan finnas regler som möjliggör inlösen genom förtidsutdelning 
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Tidsrekvisitet innebär att fordringen måste ha uppkommit före kon-
kursutbrottet. Uppkomsttiden för en fordring kan ha betydelse i många 
rättsliga sammanhang, men går inte att (slutligt) bestämma generellt, om 
rätten förutsätts vara relativ och rättstillämpningens ändamålsrationalitet 
skall maximeras. Tidsrekvisitet brukar inpassas under temat ”fordringens 
väsentliga grund”, vad nu det skall innebära.1463

Fordrings- och tidsrekvisitets rättsliga hemvist/karaktär beror på vilken 
grundsyn som anläggs på konkursen. Under associationstanken är såväl 
fordrings- som tidsrekvisitet associationsrättsliga fragment.

För fordringsrekvisitet betyder detta att en fordring kan anses föreligga 
enligt 5:1 KL oaktat att konkursborgenären inte har någon personlig ford-
ring hos konkursgäldenären, t ex när anmärkning uteblir eller felaktigt 
underkänns i konkursen. På motsvarande sätt kan borgenärskollektivet (vid 
konkursgäldenärens och konkursförvaltarens passivitet) förfoga över tids-
rekvisitet, trots att de saknar rättslig möjlighet att åstadkomma motsvarande 
ekonomisk effekt genom att t ex fulländiga en ansvarsgrund som gäldenären 
lagt grunden till före konkursen.1464 Tvivelaktigt är dock om de angivna 
exemplen betyder att fordrings- och tidsrekvisitet inte är uppfyllda. Med-
lemsskapet kan uppkomma ipso jure med konkursutbrottet, utifrån för-
hållandena vid konkursutbrottet, och formaliseras (med retroaktiv verkan) 
under konkursen.1465 I sådana fall handlar exemplen mer om förändringar 
av formaliseringsförutsättningarna än om medlemsskapets uppkomst.

Att inte ens fordringsrekvisitet är en utbrytbar obligationsrättslig preju-
dicialfråga betyder att det uppkommer en egenartad parallellitet mellan 
konkursfordringen och medlemsandelen i konkursboet.1466 I enlighet med 
associationstanken gäller t ex att ett bevakningsavgörande avseende ford-
ringsrekvisitet saknar rättskraft utom konkursen beträffande borgenärens 
fordringsrätt mot konkursgäldenären.1467 Andra exempel är att andelsrät-
ten som utgångspunkt består även om den personliga fordringen (kon-
kursfordringen) preskriberas1468 samt att fordringsrekvisitet inte skall 

av (enligt konkursförvaltarens prognos) obetydliga andelsrätter. Se 8.4.5.2 ovan vid not 
1185 angående finsk rätt. 
1463 Se 11.1.2 nedan.
1464 Se härom kapitel 14 nedan. Som ett mindre ingripande alternativ till massaansvar 
kan dock konkursförvaltarens beteende tänkas fulländiga en extraordinär utdelningsrätt 
i konkursmassan. 
1465 Jfr 11.1.3 nedan.
1466 En annan sak är att det, konkursrättsligt sett, kanske inte finns några bärande skäl 
att ge fordringsrekvisitet annan referens än borgenärens fordringsrätt mot konkursgälde-
nären personligen. 
1467 Se 9:19 KL. Jfr 12.5.1 nedan. 
1468 Se t ex NJA 2007 s 280 (efterutdelning för preskriberad konkursfordring) och 
11.3.3.5 nedan. 
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kunna prövas i annan ordning än den i KL föreskrivna.1469 Fler exempel, 
som även belyser kontrasterna mellan de olika grundsynerna, ges sena-
re.1470

11.1.2 Tidsrekvisitet

11.1.2.1 Fordringens väsentliga grund (relativt gäldenärsfordringarna)
Ett av villkoren för att borgenär skall ha rätt till medlemsskap i konkurs-
boet är att den fordring som åberopas till grund för utdelning har upp-
kommit före konkursutbrottet. Detta rekvisit kallas här tidsrekvisitet.

Uppkomsttiden för en fordring kan ha betydelse i en rad olika sam-
manhang – i en rad olika saker eller intressekonflikter. Grundregeln måste 
då vara att varken uppkomsttiden eller den förklaringsram som används 
till att beskriva rättsregeln (”fordringens väsentliga grund”)1471 kan bestäm-
mas generellt.1472 Bestämningen måste relativiseras med hänsyn till kon-
fliktens art.1473

1469 Se vidare 12.5 nedan. 
1470 Se 11.3 nedan.
1471 Se t ex Prop 1986/87: 90 s 123 ff; Ekdahl, Om fordran i konkurs s 5 f (som är prin-
cipens fader); Heuman, Specialprocess (6 uppl) s 247; Lennander, IT-Karnov § 5:1 not 
193; Lindskog, Kvittning § 7-1: 5, § 7-3:1 (2 uppl s 159 f, 162 f, riskprincipen); Palmér/
Savin, Konkurslagen I § 5:1; Welamson, Konkursrätt s 441 f; Welamson/Mellqvist, Kon-
kurs § 8. 2 (10 uppl s 156); Öberg, Mervärdesbeskattning (2 uppl) s 34 samt HD/AD 
i t ex AD 1979 nr 19; NJA 1979 s 253; NJA 1990 s 110; NJA 1998 s 834; NJA 1997 
s 787; NJA 2005 s 510. Principen åberopades inte i NJA 2009 s 41.
1472 Här förutsätts en relativ eller rättssystematiskt grundad rättsuppfattning.
1473 Jfr Håstad, Sakrätt § 12: 8 (6 uppl) s 386, dock utan nämnande av ”fordringens 
väsentliga grund” (ett direkt avståndstagande görs i Sakrätt s 419); Lindskog, Kapital-
brist § 11.1.2 (1 uppl s 165 f ); densamme, Kvittning § 7-3.1.3 (2 uppl s 167); Möller, 
Konkurs och kontrakt s 749 f; Öberg, Mervärdesbeskattning (2 uppl) s 35 ff. Se även 
JustR Palm i NJA 1989 s 185 om att en fordrings uppkomsttid kan ha betydelse i vitt 
skilda sammanhang och att utgångspunkten måste vara att uttryckets innebörd är relativ 
med hänsyn till ändamålet hos den bestämmelse tolkningen gäller samt, numera, Högsta 
domstolens dom den 27 maj 2009 Mål nr T 443-08 (ProCell) (där HD klargjorde att 
fordringens uppkomttid är i hög grad beroende av ändamålet med den aktuella regeln 
och att det inte finns någon allmän princip som avgör fordringarnas uppkomsttid; när 
det sägs att fordringen har uppkommit när den ”väsentliga grunden” för den förelåg, 
skall det närmast förstås som ett sätt att legitimera eller bekräfta en slutsats som vilar på 
de överväganden som det särskilda fallet föranleder). Se dock NJA 1997 s 787 i 14.5.1.4 
nedan. I polemiserande ton har Walin, Materiell konkursrätt s 25 not 8 (jfr Palmér/Savin, 
Konkurslagen I § 5:1 (s 5: 7)) intagit ståndpunkten att det är rimligt att tolka begreppet 
enhetligt åtminstone inom en och samma lag. Även Mellqvist, Fordringars uppkomst 
s 188 f har uttalat sig för en generell, rättsföljdsöverspännande, bestämning, dock inte 
utifrån lagtexten utan allmänna fordringsrättsliga principer. 
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Tidsrekvisitet markerar gränsen mellan fordringar som har uppkom-
mit före konkursutbrottet och fordringar som har uppkommit under 
konkursen.1474 Med gäldenärsfordring avses då en fordring som är dis-
kvalificerad från utdelningsrätt eftersom den har uppkommit till följd av 
konkursgäldenärens beteende efter konkursutbrottet.1475 En konkursford-
ring utmärks av att den har uppkommit före konkursutbrottet.1476

Denna avhandling är inte rätt plats för en bestämning av tidsrekvisitets 
innebörd i konkursfallet.1477 Några anmärkningar är dock på sin plats. Tids-
rekvisitet handlar om vilka borgenärer som skall komma i åtnjutande av 
en fördel genom konkursen (utdelningsrätt), inte om vilka borgenärer som 
skall påtvingas rättsförlust (jfr tvångsackord). Vidare kan det t ex tänkas att 
deltaganderätten i konkursen (5:1 KL) är mer vidsträckt eller kringskuren 
än rätten att kvitta i densamma (5:15 KL).1478 Tidsrekvisitet i 5:1 KL hand-
lar om att skilja ut de borgenärer som skall berättigas och underkastas de 
konkursrättsliga reglerna.

Att tala om en ”gräns” mellan gäldenärs- och konkursfordringar är helt 
berättigat när det är skillnad beträffande uppkomsttid hos olika fordring-
ar mot konkursgäldenären som skall illustreras. Inläggs även en normativ 
värdering av vilka fordringar som ger rätt till utdelning i konkursen, så att 
det antas finnas en gräns mellan fordring och utdelningsrätt, blir infalls-
vinkeln desto farligare. Oavsett vilken grundsyn som väljs är uppkomst-

1474 I denna fråga kan man verkligen tala om en gräns, om en tidsmässigt grundad skilje-
linje mellan olika förpliktelser som ansvarsbärs av konkursgäldenären (personligen). 
1475 Se t ex Wilhelmsson, A, Skatten dominerar ej längre konkursen s 336 (som myntade 
begreppsparet); Håstad, Sakrätt § 13-4 (6 uppl) s 420 med hänvisningar. – Lindskog, 
Kvittning § 7-3.1.1 (2 uppl s 162) talar om ”icke-konkursfordring”. 
1476 Se t ex, utöver rubriken till 5 kap KL (fordringar i konkurs), Welamson/Mellqvist, 
Konkurs § 8.2 (10 uppl s 156); Hessler, Allmän sakrätt s 507; Heuman, Specialprocess 
(6 uppl) s 246 f; Håstad, Sakrätt § 10.6.1 (6 uppl s 124); Lindskog, Kvittning § 7-3.1.1 
(2 uppl s 162). – Walin, Materiell konkursrätt s 24 (jfr även Palmér/Savin, Konkurslagen 
§ 5:1 (s 5: 4) talar i stället om ”bevakningsgill fordran”, ibland om konkursfordran (s 5: 6). 
Rodhe, Handbok i sakrätt s 379 begagnar termen ”vanlig boets gäld”. 
1477 Som exempel kan nämnas att kontraktuella anspråk anses ha uppkommit i samband 
med avtalets ingående. Se t ex AD 1979 nr 19; NJA 1957 s 197; NJA 1966 s 241; NJA 
1979 s 253; NJA 1989 s 185; NJA 1990 s 110; NJA 2005 s 510; NJA 2009 s 41. Se 
vidare t ex Palmér/Savin, Konkurslagen § 5:1 med flera exempel och hänvisningar. I NJA 
1998 s 834 konkluderade HD att staten inte har rätt till utdelning för fordring avseende 
arbetsgivaravgifter på garantibelopp som utbetalats enligt lönegarantin. Grunden verkar 
inte ha varit fordringens uppkomsttid enligt 5:1 KL utan att det – i avsaknad av föreskrift 
om att regressrätten enligt 28 § LGL även täcker erlagda arbetsgivaravgifter – saknades 
regressrätt mot konkursgäldenären på personlig nivå. Lagstödskravet känns inte helt givet 
men kan inte utredas närmare här.
1478 Kvittningsrätten innebär att borgenären får en pant i egen skuld.
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tiden en normativ avvägningsfråga, som inte låter sig förklaras under ett 
argumenteringstema som tid.1479

Principen att utdelningsrätten beror på ”fordringens väsentliga grund” 
får särskild betydelse när ansvarsgrunden inte har fulländigats vid kon-
kursutbrottet. Det kan t ex hävdas rimma dåligt med 3:1 KL att kon-
kursgäldenären kan grundlägga eller fulländiga ansvarsgrunder genom 
åtgärder efter konkursutbrottet (såvida inte förpliktelsen har uppkommit 
under sådana omständigheter att medkontrahenten bör åtnjuta godtros-
skydd enligt 3: 2 1 st 1 m KL),1480 om nu detta skall beaktas redan vid 
den grundläggande medlemsrättsbedömningen. Särskilt problematisk 
blir bedömningen om fordringen har sin grund i en efter konkursutbrott-
et meddelad dom, i synnerhet om även själva rättegången (eller skilje-
avtalet till rättegången) har inletts under konkursen (11.1.2.3 nedan). 
Beträffande konkursfordringar som så att säga ”växer” med tiden under 
konkursen (t ex löne- och hyresfordringar) fordras några anmärkningar 
rörande förhållandet mellan tidsrekvisitet och de konkursrättsliga efter-
ställningsreglerna (11.1.2.4 nedan).

11.1.2.2 Fordringens väsentliga grund (relativt massaskulderna)
I litteraturen brukar det talas om en ”gräns” mellan konkurs- och massa-
fordringar.1481 Gränstänket är märkligt av flera skäl, en vinkel av det hela 
är att skulderna har olika ansvarssubjekt. Det är troligare att det är utdel-
ningsrätten och inte konkursfordringen som skall ställas i motsatsförhål-
lande till massaansvaret.

Infallsvinkeln kan vara en konsekvens av grundsyner som bygger på att 
massa ansvaret inte är en förpliktelse för konkursboet utan innebär att borge-
nären har ett anspråk mot den av konkursgäldenären ägda konkursmassan,  
t ex en opersonlig fordring hos konkursgäldenären med extraordinär (all-
män) förmånsrätt i konkursen.1482 Under sådana förhållanden föreligger det 

1479 Endast under processtanken föreligger anspråksidentitet mellan personlig fordrings-
rätt mot konkursgäldenären och utdelningsrätt i konkurs. Skiftestanken utgår ju från 
att utdelningsrätten är en opersonlig fordringsrätt (för den personliga fordringsrätten) 
medan exekutionstanken framhåller utdelningsrätten som en sampanträtt i konkursmas-
san. Associationstankens utdelningsrätt är en medlemsrätt i konkursboet såsom associa-
tionsliknande gemenskap. – Tilläggas bör att talet om en tidsmässig gräns mellan olika 
anspråk är ännu märkligare när det handlar om konkursfordringar och massafordringar. 
Se 11.1.2.2 nedan. 
1480 Jfr Lindskog, Kvittning § 7-3.1.1 (2 uppl s 163) med hänvisningar. 
1481 Se t ex Lennander, IT-Karnov § 5:1 not 193, som härleder gränsdragningen till 
5:1 KL.
1482 När en massaskuld är en förpliktelse för konkursboet finns det ingen gräns mellan de 
anförda anspråken. Konkursfordringarna/gäldenärsfordringarna och massafordringarna 
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blott en ”gräns” mellan konkurs- och massafordringarna, mellan massa- och 
gäldenärsfordringarna samt, vilket är mindre anmärkningsvärt i samman-
hanget (bara en ansvarsbedömning inte glöms bort), mellan konkurs- och 
gäldenärsfordringarna. Var gränsen går beror på hur anspråken definieras 
mot varandra.

När associationstankens grundantaganden appliceras är massaansvarets 
uppkomst ingen antingen-eller-fråga. Dels kan det inträffa att massaford-
ringspretendenten inte får någon fordring över huvud.1483 Dels kan 
det arta sig så att han får flera anspråk mot konkursmassan (med olika 
ansvarssubjekt).1484

Man kan tänka sig en differentiering mellan (i) regelrätta massaskul-
der för konkursboet; (ii) ”massafordringar” som utgör superförmånsrät-
ter; (iii) ”massafordringar” som utgör oprioriterade utdelningsrätter;1485 
(iv) vanliga utdelnings- och förmånsrätter samt (v) konkursfordringen. I 
massaskuldfrågor har konkursförvaltaren legalt mandat att binda konkurs-
boet. A fortiori bör hans beteende kunna utlösa ett mindre ingripande 
ansvar för borgenärskollektivet (utan att konkursboet eller konkursgälde-
nären ådrar sig ett personligt ansvar för fordringen).1486 För att konkursför-
valtaren skall kunna ikläda konkursgäldenären förbindelser måste han som 
utgångspunkt ha ett dispositivt bemyndigande.1487

En och samma åtgärd kan alltså få rättsverkan mot såväl konkursgäldenä-
ren som borgenärskollektivet och konkursboet.

11.1.2.3 Omprocessade fordringar
På regelplanet är det givet att en borgenär, som har en fordring hos kon-
kursgäldenären, har rätt att delta i konkurs om gäldenären sedermera 
blir insolvent. Deltaganderättens grund är inte lika given. Anläggs asso-

blir då helt väsensskilda fenomen, som inte har någon annan given beröringspunkt med 
varandra än att de förekommer i samband med konkurs. Se kapitel 14 nedan.
1483 Så är fallet om konkursförvaltarens beteende inte uppfyller ansvarsgrunden enligt 
allmänna regler och konkursförvaltaren inte får agera för konkursgäldenärens räkning. 
1484 Så kan bli fallet om konkursförvaltaren inte bara kan åberopa sin organställning i 
konkursboet utan även t ex ett bemyndigande från konkursgäldenären personligen och 
ett förlikningsuppdrag från borgenärskollektivet enligt 9:13 eller 17 KL. Vilken kompe-
tens ett förlikningsuppdrag kan ge är dock inte givet. 
1485 Gränstänket kan ha en poäng om det uppfattas så att konkursförvaltarens åtgärder 
efter konkursutbrottet in dubio innebär att borgenären får en extraordinär, opersonlig 
fordring i form av oprioriterad utdelningsrätt i konkursen, inte en massafordring hos 
konkursboet. Problemet är bara att det måste finnas något skydd för borgenärskollektivet 
och konkursgäldenären så att det opersonliga utdelningsansvaret inte blir helt strikt. 
1486 Det gäller oaktat att konkursförvaltaren inte företräder konkursborgenärerna. 
1487 Se 5.4.2.5 ovan.
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ciationstanken bör grunden vara att det följer av de vid var till gällande 
konkurs(associations)rättsliga reglerna att – bland alla tänkbart deltagan-
deberättigade subjekt (konkursen är ju flerfunktionell!) – borgenärer har 
rätt till medlemsskap när ett konkursbo skall bildas för likvidation. Grun-
den kan grundsynsalternativt vara att det följer av de exekutionsrättsliga 
reglerna att bindande förpliktelser skall kunna tvångsuppfyllas med sta-
tens hjälp (exekutionstanken) eller att rätten till konkursdeltagande är ett 
innehåll hos eller en naturlig rättföljd av själva fordringsrätten (process-
tanken, skiftestanken). Skillnaderna i utgångspunkt återspeglar sig bl a i 
rättskraftshänseende (eller, som associationstanken vill se det, i synen på 
tidsrekvisitet).

Under associationstanken bör utgångspunkten vara att ett särskilt (dvs vid 
sidan av konkursen meddelat) avgörande rörande gäldenärens förpliktelse 
gentemot borgenären saknar rättskraft i konkursen.1488 Tidsrekvisitet hind-
rar att den processgrundade fordringen åberopas till grund för utdelning om 
avgörandet kommer efter konkursutbrottet. Föreligger rättskraft – i alla fall 
när processen har inletts före konkursutbrottet – beror det, rättssystematiskt 
sett, på en undantagsregel, en undantagsregel som gör att rättskraften träffar 
flera saker än frågan i målet (här rätten till medlemsskap vid gäldenärens 
konkurs). Under grundsyner som processtanken och skiftestanken torde 
rättskraft inte ens fordra särskild undantagsregel, vad avser processtanken 
knappast ens om processen inleds under konkursen.1489

Att antydda skillnader gör att omprocessade fordringar väcker särskilda 
problem kan lättast illustreras med ett exempel. Frågan tillhör komplexet 
”särskild rättegångs rättskraftsverkan i konkursen”, som brukar diskute-
ras i anslutning till reglerna i 3: 9 och 9:16 1 st in fine KL.

Antag att borgenären B anser sig ha en viss fordring X mot gäldenären G 
och väcker talan därom mot G. Därefter försätts G i konkurs. Den särskilda 
rättegången fortgår under konkursen. Vid en materiellt korrekt bedömning 
har B en fordring hos G med innehållet X1. Till följd av Gs undermåliga, 
rentav konkursskadliga processföring får B en processgrundad fordring hos 
G med innehållet X2.

Borgenärskollektivet menar dels att X2, som har sin grund i den särskilda 
rättegången, faller på tidsrekvisitet i 5:1 KL (bedömningen att X utgör X2 
och inte X1 saknar rättskraft under fordringsrekvisitet i konkursen).1490 B 
invänder med hänvisning till 9:16 KL och samma paragraf att tidsrekvisi-
tet endast förutsätter att rättegången har inletts före konkursen (dvs att en 
processgrundad fordring har sin väsentliga grund i rättegångens inledande). 

1488 Se 5.3.2.1 ovan.
1489 Möjligt är dock att – i sådana fall – borgenärens rätt till dom får ge vika för attrak-
tionsprincipen. Det kan bero på vilken rättegång som inleds först.
1490 Tidsrekvisitet och rättskraften har egentligen samma referens. 
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Han menar att den särskilda rättegången har rättskraft under fordrings-
rekvisitet i konkursen.1491

Borgenärskollektivet replikerar att det inte spelar någon roll när proces-
sen inleds. Enligt borgenärskollektivet är det uppenbart att en rättegång 
som inleds under konkursen saknar rättskraft under fordringsrekvisitet till 
nackdel för borgenärskollektivet. Så bör vara fallet även när den särskilda 
rättegången har inletts före konkursen.1492 Till stöd för ståndpunkten åbe-
ropas, utöver konkursgäldenärens rådighetsförlust i 3:1 KL, likhetsprinci-
pen och allt annat som medför att tvistiga fordringar skall avgöras i den 
ordning som KL föreskriver.1493 Att rättegången pågår när konkursen bry-
ter ut kan endast, på sin höjd, ha den begränsade betydelsen att domen 
får s k bevisverkan i konkursen avseende de anmärkningar som framförts i 
processen,1494 men inte ens en sådan begränsad verkan bör uppkomma.1495

Associationstankens grundsatser bör vara att processgrundade fordringar 
alltid faller på tidsrekvisitet (om dom inte meddelats före konkursutbrot-

1491 Borgenärens rätt till rättskraftig dom för sin processinvestering kan åberopas till stöd 
för att en processgrundad fordring skall anses uppkomma i och med processens inledande. 
Relevansen av denna aspekt begränsas dock av att – i enlighet med associationstanken – sär-
skild rättegång kan fullföljas mot konkursgäldenären personligen med allsidig rättskrafts-
verkan utom konkursen oaktat att borgenären deltar i konkursen. Det uppkommer alltså 
inte någon kritisk processkollision. Deltaganderätt i konkurs är en konkurs(associations)
rättslig rättighet som följer av de konkurs(associations)rättsliga  reglerna, inte en rättsföljd 
av fordringsrätten. Se 5.3.2.1 ovan.
1492 Villkoret för att processgrundad fordring skall anses ha uppkommit före konkur-
sen måste vara, utöver att rättegången har rättskraft till nackdel för borgenärskollektivet, 
dels att borgenärskollektivet har rätt till självständig intervention i den pågående proces-
sen (jfr 3: 9 2 st KL samt HDs argumentering i NJA 2003 s 3), dels att det kan krävas 
att borgenärskollektivet utnyttjar denna rätt (jfr 3:1 KL). Skall processgrundad fordring 
anses ha uppkommit före konkursutbrottet har borgenären samma rätt till avsättning (jfr 
9:16 KL) som borgenärer med villkorade civilgrundade fordringar (jfr 5:10 KL). 
1493 Konkursgäldenärens rådighetsförlust enligt 3:1 KL kan åberopas till stöd för att en 
processgrundad fordring skall anses uppkomma först i och med att dom meddelas, efter-
som konkursgäldenären i annat fall ges möjlighet att råda över borgenärernas andelsrätter 
i konkursboet. Emot detta argument kan åberopas att borgenärerna kan ha eller utrustas 
med ett skydd mot negativa reflexverkningar. Ett sådant finns i den mån borgenärskol-
lektivet har rätt till självständig intervention i den pågående rättegången med fullständigt 
skydd mot konkursgäldenärens konkursskadliga processhandlingar. Borgenärskollektivet 
skall dock inte behöva vara aktivt och ådra sig kostnader eller kostnadsrisker för att få ett 
skydd mot konkursgäldenären och dennes förehavanden under konkursen, i alla fall inte 
för att slippa fullständig rättskraftsverkan till nackdel för borgenärskollektivet. – Beträf-
fande prövning av medlemsfråga utom konkursen, se 12.5 nedan.
1494 Jfr 5.3.2.1 ovan not 680; ävensom Håstad, Något om skiljedomsavtals verkan mot 
tredje man s 178. Beträffande NJA 2003 s 3, se 14.4.2.1 nedan not 2156.
1495 Vad som avses med bevisverkan är inte alldeles klart. Är verkningen beroende av 
tyngden i den rättsliga argumentationen i avgörandet, finns det egentligen ingen bevis-
verkan. 
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tet); att (eller därför att) särskild rättegång saknar allsidig rättskrafts-
verkan mot borgenärskollektivet (oavsett inledningstidpunkt) samt att 
domen inte ens har bevis- eller presumtionsverkan i konkursen, om det 
inte föreligger en undantagsregel som anger annat. En sådan undantags-
regel är mer motiverad beträffande pågående rättegångar än rättegångar 
som inleds mot konkursgäldenären under konkursen. Typiskt för associa-
tionstanken blir med andra ord att en processgrundad fordring uppkom-
mer först i och med att domen faller; det blir domen – inte rätte gångens 
inledande eller parternas processrättshandlingar – som avgör rättskraften 
och tidsrekvisitet.1496

För säkerhets skull kan tilläggas att det, när associationstanken applice-
ras, inte föreligger någon skillnad i fråga om rättskraft och uppkomsttid 
bara för att domen utgör en skiljedom och skiljeavtalet har ingåtts före 
konkursen.

Uppkomsttiden för en skiljeprocessgrundad fordring kan bero på tidpunk-
ten för skiljeavtalets ingående; skiljeprocessens inledande; den relevanta 
(parts)processhandlingens vidtagande; domens avgivande eller tidpunkten 
då domen vinner laga kraft. Såvitt jag kan se måste utgångspunkten vara att 
det saknar betydelse i vilken form fordringsprövningen har skett – i vanlig 
rättegång eller i skiljeförfarande utom konkursen. Bedömningen försvåras 
av att HD har negligerat (eller förbisett?) skillnaden mellan å ena sidan 
skilje bundenhet för borgenärskollektivet och å andra sidan tidsrekvisitet 
eller frågan om ett skiljeförfarandes rättskraftsverkan i konkursen (NJA 
2003 s 3). Rättsfallet bör förmodligen tolkas så att borgenärskollektivet 
binds av en skiljedom som meddelas under konkursgäldenärens skiljeavtal 
– även om skiljeprocessen inleds under konkursen och även om borgenärs-
kollektivet (endast) har bemyndigat konkursförvaltaren att ingå förlikning 
om den ifrågavarande bevakningen.1497 En reservation uppställs för fallet 
att gällande rätt skulle vara att borgenärskollektivet saknar interventionsrätt 
i skiljemålet,1498 därvid det enligt HD kan tänkas att skiljedomen binder 
endast om motparten inte har förvägrat borgenärskollektivet intervention. 
HDs resonemang innebär i praktiken att en skiljeprocessgrundad fordring 
uppkommer redan i och med skiljeavtalets (kanske rentav det materiella av -
talets) ingående.

Särbehandlas skiljeprocessgrundade fordringar inställer sig frågan vad 
som gäller beträffande prorogationsavtal och avtal om att alla tvister som 
härflyter ur parternas avtalsförhållande skall avgöras av domstol enligt RBs 
allmänna regler.1499 Finns det, som HD verkar ha antagit, ett samband mel-

1496 Till de andra grundsynernas grundsatser, se 5.3.2.1 ovan.
1497 Att det är skillnad mellan förlikningsuppdrag och skiljeavtal eller annat taleuppdrag, 
se 12.5.2.8 nedan. 
1498 Jfr not 1492 ovan.
1499 Jfr Lindskog, LSF 1: 0-5.3.2 (1 uppl s 178 not 303).
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lan tidsrekvisitet och rätten till rättsskydd1500 bör alla fordringar som fast-
ställs i en efter konkursutbrottet meddelad dom anses uppfylla tidsrekvisitet 
i 5:1 KL (dvs ha rättskraftsverkan i konkursen) – till men för tidsändamålet 
i 7: 8 KL.1501 Det kan rentav hävdas vara tidpunkten för borgenärens födelse 
(som rättsskyddsberättigat subjekt) som avgör tidsrekvisitet eftersom rätts-
skyddsrätten härflyter ur borgenärens rättssubjektivitet, inte ur fordrings-
förhållandet. Skälen för att särbehandla skiljeförfaranden är dunkla.1502

Motpartens intresse av att få fordringsfrågan prövad i skiljeförfarande 
enligt avtalet bör inte göra någon skillnad i sak. Detta intresse tillgodoses 
fullt ut genom rätten att påkalla skiljeförfarande mot konkursgäldenären 
om konkursgäldenärens personliga ansvar, dvs om det rättsförhållande 
som skiljeavtalet gäller. Denna rätt och möjlighet består ograverad under 
konkursen. Fordringsprövningen i konkursen har inte ens rättskraft utom 
konkursen (9:19 KL). Är motparten missnöjd med att hans rätt till med-
lemsskap i konkursboet skall bedömas enligt KLs regler, inte enligt skilje-
avtalet, får han avstå från sin rätt att delta i konkursen. Det föreligger 
inget tvång i det avseendet. Vill han utnyttja sin rätt att delta i konkurs 
får han acceptera de villkor som då gäller – för honom och för alla.1503

11.1.2.4 Efterställning av växande konkursfordringar
Tidsrekvisitet har samband med frågan vad som gäller beträffande perio-
diska förpliktelser som växer med tiden, period för period, under konkur-
sen. Är sådana förpliktelser uppsägningsbara, och gäller associationstan-
kens grundantagande att konkursboet eller borgenärskollektivet inte kan 
säga upp konkursgäldenärens avtal på obligationsrättslig nivå,1504 instäl-
ler sig frågan hur tillväxten skall hanteras under konkursen. Ett alternativ 
är att betrakta varje uppsägningsbar period som en ny förpliktelse varför 
tidsrekvisitet villkorar utdelningsrätten från den tidpunkt då förpliktel-
sen tidigast kan sägas upp. Mer förenligt med associationstanken är att 
konkursrättsligt efterställa alla uppsägningsbara perioder med hänvisning 
till 3:1 KL och 5:1 KLs tidsrekvisit – att så att säga ”häva avtalet i och för 
konkursen”. Att konkursförvaltaren kan ha konkursgäldenärens impli-
cita samtycke att säga upp avtalet för konkursgäldenärens räkning är en 
annan sak. Då faller utdelningsrätten på den uppsagda fordringsrätten.

1500 I rättsfallet, rätten till rättskydd i form av skiljeförfarande.
1501 Konkursen kan avslutas (jfr 9:16, 11:18 KL) men måste efterföljas av efterutdel-
ningar. 
1502 Jfr även Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 177 i och vid not 298 f ).
1503 Jfr 12.5 nedan.
1504 Se 5.4.2.5 ovan.
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11.1.3 Tidpunkten för andelsrättens uppkomst
Tidpunkten för medlemsskapets uppkomst var mer betydelsefull i äldre 
rätt än den är idag, då det inte längre finns någon medlemsstämma på 
vilken borgenärerna skall utöva makt i och för konkursboet.1505 Man kan 
tänka sig en rad olika lösningar. Medlemsskapet kan uppkomma från och 
med att borgenär gör gällande sin rätt till medlemsskap eller erkänns som 
konkursborgenär i konkursen. Men det kan också tänkas att medlems-
skapet uppkommer retroaktivt vid erkännandet, i praktiken resolutivt 
ipso iure i och med konkursutbrottet, vid anmärkningstidens utgång eller 
utdelningsförslagets fastställelse eller fullgörelse etc. Även om det måste 
beredas plats för en del undantag på regelplanet (t ex när konkursford-
ringen interventionsinfrias av tredje man) är konkursens inledande den 
mest tilltalande varianten under associationstanken.

11.2 Olika grader av andelsrätt
11.2.1 Stamandelsrätt (oprioriterad utdelningsrätt)
I konkursboet finns det olika slags andelsrätter. Utgångspunkten är att en 
andelsrätt är en stamandelsrätt i konkursboet, dvs ger rätt till oprioriterad 
eller likaberättigad utdelning i konkursen, pari passu (jfr 1, 18 §§ FRL).

11.2.2 Preferensandelsrätt (ungefär allmän förmånsrätt)
I preferenshänseende kan avsteg från likhetsprincipen ske såväl uppåt som 
nedåt. Föreligger sakliga skäl för undantag, och finns det stöd i lag,1506 
kan ett positivt avsteg ske genom att konkursborgenär tillerkänns prefe-
rensandelsrätt i konkursboet, dvs (i grova drag)1507 allmän förmånsrätt i 
konkursen (10–14 §§ FRL).

Notera att särskilda förmånsrätter som endast förutsätter att borgenä-

1505 Se 7.3 ovan.
1506 Jfr 1, 18 §§ FRL; 14.2.4 nedan vid not 2063. Skälen för ett lagstödskrav uppluckras 
om förmånsrätten är en extraordinär förmånsrätt till följd av konkursförvaltarens föreha-
vanden under konkursen. Sådana anspråk kan utgöra mindre ingripande alternativ till 
massaskulder för konkursboet. Jfr 11.1.2.2 ovan not 1485. 
1507 Reservationen sammanhänger med att distinktionen mellan allmänna och särskilda 
förmånsrätter är lagstiftarbestämd. Teoretiskt sett kan en förmånsrätt som är särskild 
enligt lagstiftarens terminologi vara en preferensandelsrätt, nämligen om den är avhäng-
ig av att andelsrätt finns men inte av en sakrättsligt giltig sakrätt mot konkursboet. Jfr 
5.3.2.2 ovan not 599. Omvänt kan en preferensandelsrätt vara begränsad till en viss sak. 
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ren har en sakrättsligt giltig sakrätt mot konkursboet inte utgör andelsrät-
ter enligt associationstankens terminologi.1508

Notera vidare att, enligt associationstankens grundantaganden, massa-
fordringar riktar sig mot konkursboet som sådant och inte – vilket de 
andra grundsynerna annars innebär eller implicerar – utgör extraordinära 
allmänna förmånsrätter i konkursmassan.1509 Det utesluter inte att det 
också kan finnas extraordinära utdelningsrätter och förmånsrätter i kon-
kursboet, rättigheter som är extraordinära därför att de uppkommer på 
rättighetens primat och med utgångspunkt från borgenärens täcknings- 
och skyddsintressen relativt de övriga borgenärerna. Sådana anspråk utgör 
inga regelrätta massafordringar hos konkursboet.1510

11.2.3 Efterställd andelsrätt
Även åt andra hållet kan avsteg göras. Borgenär som uppfyller villko-
ren för en stamandelsrätt i och för sig (dvs tids- och fordringsrekvisitet i 
5:1 KL) kan frånkännas (likaberättigad) andelsrätt i konkursboet.

11.2.3.1 Uteslutning
Den mest ingripande avvikelsen är att borgenär utesluts från allt del-
tagande i konkursen (även i händelse av överskottskonkurs). Avsteget 
från 5:1 KL är då så uppenbart att det torde ställas ganska stränga krav 
på stöd i lag.1511

Uteslutningsreglerna finns i 4: 5 KL (actio pauliana). Relationen mellan 
4: 5 KL och (den ofta förgiventagna) grundsatsen om avtal i syfte att skada 
borgenärskollektivet eller konkursboet (utdelningsavtal) tarvar en mer djup-
gående analys än den som här låter sig genomföras.1512 Bedömningen beror 
inte bara på om den eftersträvade rättsföljden är uteslutning eller ekono-
misk efterställning utan även på vilka avtal som låter sig inordnas under 
gåvobegreppet (jfr 1 § 2 st GåvoL).1513 Sålunda har det gjorts gällande att 

1508 Se 5.2.2.3 ovan. 
1509 Se härom kapitel 14 nedan.
1510 Se 14.4 nedan.
1511 Åtminstone i svensk rätt brukar det antas att återvinningsreglerna är uttömmande. 
Se t ex Förslag 1911 s 208; Welamson, Konkursrätt s 270 not 23. 
1512 Utdelningsavtalen berörs i 12.6.1.3 nedan.
1513 Det obligationsrättsliga gåvobegreppet förutsätter (i) förmögenhetsöverföring; (ii) att 
förmögenhetsöverföringen är frivillig (t ex inte sker till uppfyllelse av en laglig förplik-
telse) samt (iii) att gåvoavsikt har förelegat. Se närmare Bengtsson, Om gåvobegreppet i 
civilrätten s 694 f. Vad som ligger i kravet på gåvoavsikt är omdiskuterat. Det kan vara 
att handlingen åtminstone utåt framstår som en akt av givmildhet (så t ex Lassen och 
Ussing), att parterna är eniga om att inget vederlag skall utgå (så t ex Ekeberg/Benckert) 
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gåvoregeln är tillämplig även på en benefik transaktion som varken framstår 
som en akt av givmildhet eller dikteras av affärsmässiga intressen bara trans-
aktionen har det bakomliggande motivet att skada givarens borgenärer.1514

Är 4: 5 KL den enda utvägen för att åstadkomma uteslutning eller efter-
ställning har möjligheterna att komma till rätta med utdelningsavtal för-
ändrats.1515 I och för sig krävs det inte längre att gäldenären har haft för 

eller att handlingen inte är kommersiellt betingad – allt enligt Bengtsson, a st. Såvitt 
gäller relationen till givarens borgenärer har det hävdats sakna betydelse vilket motiv 
som typiskt ligger bakom transaktionen. Se Bengtsson, a a s 695. Borgenärerna skall inte 
behöva finna sig i att gäldenären ingår benefika avtal av frikostighet eller för att främja 
affärsrörelsen, i alla fall inte i några mer betydande skänk. – Redan den omständigheten 
att gåvobegreppet antas skifta innebörd beroende på situationen är ett indicium på att det 
inte görs önskvärd skillnad på olika rättsfrågor och relationer. Att gåvobegreppet kan vara 
rättsfrågerelativt är alltså en annan sak. 
1514 Se Bengtsson, a a s 695.
1515 Återvinningsinstitutet brukar sägas ha sitt ursprung i den romerska rättens actio 
pauliana som innebar att en rättshandling skulle gå åter i och för konkursen om gäl-
denären handlat i avsikt att skada sina borgenärer och borgenären känt till gäldenärens 
uppsåt. Det fordrades rättsstridigt beteende på gäldenärens sida och att borgenären varit 
delaktig däri, vilket var fallet vid vetskap om gäldenärens rättsstridiga uppsåt. Se För-
slag 1911 s 210; Lawski, Konkurs- och ackordslagarna s 104; Welamson, Konkursrätt 
s 270; Lennander, Återvinning i konkurs (3 uppl) s 132 med flera hänvisningar. – I KL 
1862 fanns ingen särskild regel om utdelningsavtal och actio pauliana. Återvinningsreg-
lerna, som var placerade i kapitlet om konkursboets aktivsida (3 kap), avsåg i huvudsak 
sakrättsåtervinning. Utöver gåvoavtal kunde endast avtal som ingåtts inom tre månader 
från konkursens början återvinnas (se 36 § 3 mom), nämligen om avtalet inneburit att 
gäldenären avhänt sig egendom, fordran eller annan rättighet borgenärerna till förfång, 
fråga ej var om handel på marknad eller i öppen salubod samt avtalet hade ingåtts under 
sådana omständigheter att borgenären haft skälig anledning att anta att avtalet var borge-
närerna till förfång. Eftersom återvinningsreglerna ansågs vara uttömmande, var det allt 
annat än givet att utdelningsavtal kunde angripas. Jfr Welamson, Konkursrätt s 270. – I 
förarbetena till KL 1921 anfördes att det kan vara hänt att en regel om actio pauliana har 
begränsad praktisk betydelse, men att en lag, som inte medger återvinning vid faktiskt 
illojala dispositioner, kan ifrågasättas. Se Förslag 1911 s 210 f (jfr Lawski, a st; Welamson, 
Konkursrätt a st): ”Utgör ifrågavarande princip en giltig grund för återvinning förefaller 
det föga rimligt att väl medgifva återvinning efter vissa särskilda regler, i hvilka man för 
att lätta bevisbördan för konkursbo bygger på presumtioner för förefintligheten af just de 
betingelser för återvinning, som principen innebär, men icke i öfrigt med godkännande 
av själva principen medgifva återvinning, då samma betingelser bevisas vara för handen”. 
Utan en rättssats, som uttalar denna princip, saknar återvinningsinstitutet ”sin de enskil-
da delarna förenande tanke”. Därför infördes två bestämmelser om konkursboskadliga 
avtal, 32 och 34 §§ KL 1921. Den senare, som var mest actio-pauliana-liknande, tillät 
återvinning om (i grova drag) (i) gäldenärens avtal lett till (direkt eller indirekt) skada 
för konkursborgenärerna; (ii) gäldenärens avsikt vid avtalets ingående varit att tillskynda 
borgenärerna skada; (iii) borgenären haft kännedom om gäldenärens avsikt samt (iv) det 
inte förflutit mer än fem år från det att avtalet ingicks i vilket fall återvinningstalan fick 
anställas endast mot gäldenärens make (jfr tidsfristsrekvisitet). 
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avsikt att skada borgenärerna.1516 ”Otillbörligheten” kan rentav vara helt 
hänförlig till medkontrahentens förehavanden.1517 Inte heller krävs det att 
medkontrahenten har haft kännedom om gäldenärens skadeavsikt.1518 Men 
har skadeavsikt förelegat, och har medkontrahenten varit i ond tro härom 
(den onda tron påverkar otillbörlighetsbedömningen), inställer sig ett nytt 
problem – insolvensrekvisitet.1519 Någon större vikt behöver dock inte fästas 
vid det. Syftet med återvinningsreformen var att utvidga, inte kringskära, 
återvinningsmöjligheterna.1520 Förändringarna av 4: 5 KL antogs leda till 
att återvinningsmöjligheterna blev ”betydligt mer omfattande” än under 
bestämmelsens närmaste motsvarighet i 34 § KL 1921.1521 Till det sagda 
kommer att möjligheten att komma till rätta med utdelningsavtal inte ver-
kar ha hängts upp på återvinningsinstitutet.1522

1516 Se härom SOU 1970: 75 s 161 hsp; Prop 1975: 6 s 205; Lennander, Återvinning i 
konkurs § 5: 3 (3 uppl s 148). Enligt 34 § KL 1921 gällde ett krav på direkt eller indirekt 
skadeuppsåt, möjligen kan det i viss utsträckning ha räckt med eventuellt skadeuppsåt. 
Se SOU 1970: 75 s 161 med hänvisning till Welamson, Konkursrätt s 217 f. Regeln i 
32 § KL 1921 förutsatte inte skadeavsikt (jfr NJA II 1921 s 450). Det räckte att avtalet 
ingåtts inom den i lagen stipulerade 60 dagarsfristen.
1517 Jfr Lennander, Återvinning i konkurs § 5:1 a, § 5: 5 (3 uppl s 134, 159); SOU 
1970: 75 s 161 (jfr Prop 1975: 6 s 205): ”Det kan t ex tänkas, att en okunnig eller lätt-
sinnig gäldenär mer eller mindre aningslöst låter sig ledas av en förslagen medkontra-
hent.” 
1518 Se SOU 1970: 75 s 162. Jfr Prop 1975: 6 s 205 f; Lennander, Återvinning i konkurs 
§ 5:1 a (3 uppl s 134).
1519 Återvinning enligt 4: 5 KL förutsätter att gäldenären var insolvent eller blev det 
genom rättshandlingen. Rekvisitets avsedda funktion kommenterades inte närmare i för-
arbetena (ur den synvinkel som här är intressant). Se SOU 1970: 75 s 161, Prop 1975: 6 
s 209; Prop 1986/87: 90 s 214 ff. 
1520 Se Prop 1975: 6 s 133 f, 137: ”För egen del finner jag att förslaget är ägnat att avsevärt 
öka återvinningsinstitutets betydelse. Jag ansluter mig därför till förslaget.”
1521 Se Prop 1975: 6 s 134, 137, 208. 
1522 Jag återkommer till diskussionen rörande hävningsklausuler för konkursfallet (och 
andra avtal som har sin udd riktad mot boet, se t ex Möller, Civilrätten vid finansiell 
leasing s 139) i annat sammanhang. Olivecrona åberopar inte återvinningsreglerna i sitt 
yttrande i NJA 1941 s 169 där han förutsätter att ett avtal om att borgenär med gälde-
närspant skall få beräkna utdelning på konkursfordringens hela belopp utan avdrag för 
den täckning han erhåller via panten saknar rättsverkan. Tillades avtalet rättsverkan skulle 
det innebära ”att gäldenären utan att göra någon uppoffring i fråga om sin egen rättsställ-
ning gåve en bland borgenärerna en bättre ställning än de andra vid konkurs.” Jfr 12.7 
nedan vid not 1778, 1788.
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11.2.3.2 Efterställning
En mindre ingripande åtgärd än uteslutning är att endast efterställa bor-
genärens andelsrätt i konkursboet.1523 En grupp av efterställda andelsrät-
ter regleras i 19 § FRL, nämligen andelsrätter för olika typer av fordringar 
som tillkommer staten såsom rättsverkan av brott.1524 Andra exempel kan 
vara ersättningar enligt 5: 2 KL i den mån anspråken överstiger skälig-
hetsgränsen1525 samt de i 18 § FRL omförmälda fallen av efterställda 
fordringar (vilka utmärks av att det följer av fordringsavtalet att borgenä-
ren har rätt till betalning först efter övriga borgenärer).

Oavsett vilket lagstöd en efterställning kräver (om något) är i alla fall 
klart att det inte fordras stöd i just FRL.1526 Sålunda följer det av 1 § 2 st 
GåvoL att obligationsrättsligt giltiga gåvolöften endast ger rätt till efter-
ställd andelsrätt i konkurs.1527

1523 I SOU 1999:1 s 85; Prop 2002/2003: 49 s 62, 76 noteras endast att det, före åter-
införandet av den nu gällande 19 § FRL, inte fanns några i lag reglerade efterställningar 
frånsett 1 § 2 st GåvoL. 
1524 Efterställningen sammanhänger med att borgenärskollektivet inte skall behöva 
avtjäna konkursgäldenärens straff och att fordringarna är vederlagsfria. Jfr SOU 1999:1 
s 196 f, 336; Prop 1978/79: 40 s 17; Prop 2002/03: 49 s 76.
1525 I princip bör även svartlöner vara likaberättigade fordringar (oskälighetsrekvisitet i 
5: 2 KL är inte ett allmänmoraliserande moment, se dock Prop 1986/87: 90 s 135). Där-
med är inte sagt att de också är allmänt förmånsberättigade enligt FRL och åtnjuter 
lönegaranti enligt LGL. I frågan, se Svea HovR Dom 2008-09-08 Mål nr T 8659-07 (ej 
prövningstillstånd, möjligen beroende på att det var tvistigt huruvida fråga var om svart-
lön). Även i Hovrätten över Skåne och Blekinge Dom 2000-10-11 Mål nr T 471-97 har 
lönegaranti vägrats för svartlön. 
1526 Naturligt är därför att det i FRL, till skillnad från t ex DKL, inte finns några före-
skrifter om prioritetsordningen mellan olika typer av efterställda andelsrätter (utöver att 
det följer av paragrafernas ordningsföljd att efterställningar enligt 19 § har ännu sämre 
rätt än avtalade efterställningar enligt 18 §, se Prop 2002/03: 49 s 152). Likhetsprincipen 
gäller mellan de andelsrätter som omfattas av 19 § FRL (a Prop a st). – Ekdahl, Om for-
dran i konkurs s 13 diskuterar prioritetsförhållandet mellan efterställda bötesfordringar 
och fordringar som efterställts med stöd av rabattregeln i 196 § KL 1921. 
1527 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s 538; Håstad, Sakrätt § 10: 6.1 (6 uppl s 127); Walin, 
Materiell konkursrätt s 29; densamme, Lagen om skuldebrev (2 uppl) 230 vid not 7; 
SOU 1999:1 s 85, 196; Prop 2002/2003: 49 s 62. Hellner/Hager/Persson, SpA II:1 
§ 8-8.4.1 (4 uppl s 274). Marks von Würtemberg/Sterzel, Lagen om skuldebrev (3 uppl) 
s 159 uppfattar bestämmelsen så att gåvotagaren inte ens kan bevaka sin gåvofordring i 
konkursen. Det måste vara en missuppfattning. Med hänvisning till de meningsskiljak-
tigheter som yppat sig i doktrinen sammanfattar Rodhe, Handbok i sakrätt s 488 att det 
är oklart vad som gäller. – Beträffande gåvobegreppet, se not 1513 ovan. – Gåvolöften 
antas vara efterställda även i dansk (98 § 3 mom DKL) och norsk rätt (7–13 § DeknL). 
Den konkursrättsliga efterställningsregelns betydelse beror på i vilken mån borgenärskol-
lektivet kan åberopa konkursgäldenärens obligationsrättsliga intressen – t ex att insolvens 
är ett relevant ändrat förhållande för ett gåvolöfte – till stöd för efterställd andelsrätt 
(dvs i rättsförhållandet mellan konkursborgenärerna). – Det brukar antas att gåvolöften 
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Kravet på lagstöd får skattas i ljuset av efterställningsgrundens art. Så 
t ex bör rena och förtäckta utdelningsavtal kunna efterställas utan stöd 
i 4: 5 KL (i vilket fall efterställningen innebär att borgenären i alla fall 
får företräde till eventuellt överskott vid konkursens avslutande framför 
konkursgäldenären och nya borgenärer). Att konkursgäldenären inte 
var (eller blev) insolvent vid (eller genom) genom utdelningsavtalets in -
gående torde alltså inte ha någon avgörande betydelse – insolvensrekvisi-
tet i 4: 5 KL till trots.1528

11.2.4 Andelsrätterna är beloppsbegränsade
Konkursborgenärernas andelsrätter är beloppsbegränsade redan på stam-
nivå. Att beloppsbegränsningen medför att andelsrätterna till det yttre 
liknar fordringsrätter (som ofta, utan att det är ett krav, lyder på nomi-
nellt belopp) är inte tillräckligt för att utdelningsrätterna skall omvandlas 
till fordringsrätter och konkursboet förlora sin karaktär av associations-
liknande gemenskap.1529 Utdelningsanspråkets karaktär av (associations-
rättslig) andelsrätt är en följd och beståndsdel av att konkursboet är en 
associationsliknande gemenskap, dvs innesluter ett mikrosystem av rätts-
liga relationer som ömsesidigt förutsätter och motiverar varandra.1530

är efterställda alla andra efterställda andelsrätter. Se Hessler, a st; jfr 98 § 3 mom DKL. 
Prioritetsordningen mellan 19 § FRL och 1 § 2 st GåvoL berörs inte i förarbetena till den 
förstnämnda paragrafen.
1528 Se 11.2.3.1 ovan vid not 1519.
1529 Även i ”levande” associationer kan stamandelarna vara beloppsbegränsade. Att över-
skottet skall gå till annan än medlemmarna medför dock att associationen regelmässigt 
blir att betrakta som, om inte ett kommissionärsbolag, ”ideell”. 
1530 Viktigare är sålunda t ex att det ligger i anspråkens natur att de är efterställda alla 
anspråk som tillkommer konkursboets egna borgenärer (konkursboets tillgångar får t ex 
inte skiftas ut till konkursborgenärerna eller konkursgäldenären innan samtliga massa-
borgenärer fått fullt betalt), att den associationsrättsliga (inte bara allmänna) likhetsprin-
cipen gäller mellan konkursborgenärerna i denna deras egenskap samt att konkursboets 
verksamhetsändamål är att tillgodose konkursborgenärernas ekonomiska intressen. Se 
närmare 6.2 ovan. 
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11.3 Andelsrättens rättsliga karaktär
11.3.1  Andelsrätten är inte en sakrätt eller fordringsrätt mot 

konkursgäldenären
Gemensamt för alla olika grader av utdelningsrätt är att de utgör andels-
rätter i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap. Uttrycket 
”andelsrätt” är att föredra framför ”utdelningsrätt” eftersom det inrik-
tar uppmärksamheten på anspråkets associationsrättsliga karaktär, dvs 
att anspråket ingår i ett system av associationsrättsliga grundantaganden 
som ömsesidigt förutsätter och motiverar varandra. Dessutom klargör 
uttrycket att utdelningsanspråket inte är:
•	 	en	opersonlig	 fordringsrätt	mot	konkursgäldenären	 (jfr	 skiftestan-

ken);
•	 	en	sampanträtt	i	konkursgäldenärens	till	konkurs	avträdda	förmö-

genhetsmassa (jfr exekutionstanken) eller
•	 	en	 personlig	 och	 med	 konkursfordringen	 sammanfallande	 ford-

ring hos konkursgäldenären (jfr processtanken/tvångsförvaltnings-
tanken).

I utdelningsrättens andelsrättskaraktär ligger att den är ett nettoanspråk 
på en kvotdel i en växlande förmögenhetsmassa.1531

Utdelningsrätten (inklusive skifteskvoten) kan därför skifta i värde av fler 
orsaker än att det utfaller avkastning från eller uppdagas dolda värden på 
konkursmassans aktivsida. Det kan uppkomma förfarandekostnader som 
belastar konkurstillgångarna och måste bestridas. Konkursboet kan förvärva 
eller producera helt nya tillgångar, särskilt när konkursgäldenärens rörelse 
drivs vidare i konkursboets regi. I samband därmed kan konkursboet även 
komma att ikläda sig nya skulder (av annan sort än konkurskostnader) för 
vidaredriften som måste fullgöras innan utdelning sker.1532

En associationsrättslig andelsrätt är per definition ett anspråk som inte 
korresponderar mot någon förpliktelse. Konsekvensenligt är det vilse-

1531 Nettoanspråket talar för associationstanken, se 9.2.3.1; 10.1 ovan.
1532 Utdelningsrättens associationsrättsliga karaktär innebär att det är de konkurs-
(associations)rättsliga reglerna som avgör i vilken mån konkursboorganen kan och får 
ikläda konkursboet sådana (andelsvärdeminskande) förpliktelser. Förpliktelser som krän-
ker de borgenärsorienterade konkursändamålen (vinstpåbudet, likhetsprincipen etc) kan 
t ex bli oförbindande för konkursboet på grund av kompetensöverskridande eller föran-
leda till skadeståndsansvar för eller entledigande av konkursförvaltaren. Se 8.4 ovan.
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ledande att beskriva utdelningsrätten som en ”vanlig boets gäld”.1533 De 
enda fordringsrätter som följer med medlemsskapet enligt associations-
tankens grundantaganden är konkursborgenärernas skiftesfordringar hos 
konkursboet. Dessa uppkommer när konkursboet skall upplösas, för-
mögenheten skiftas ut på de andelsägande medlemmarna samt andels-
rätterna konverteras till skiftesfordringar på konkursboet. Följaktligen 
tydliggör associationstankens terminologi att frågor som har att göra 
med utdelningen (t ex frågan vid vilken tidpunkt konkursborgenärerna 
har rätt att lyfta utdelning) är associationsrättsliga till sin karaktär och 
underkastade konkurs(associations)rättens – inte den allmänna fordrings-
rättens – grundsatser och principer.

Visst utgår även skiftestanken från att konkursen är ett skifte (om än inte av 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap). Det är då konkurs-
gäldenärens förmögenhetsmassa som utgör likvidationsobjekt (egentligen 
bara skiftesobjekt). Associationstankens terminologi minimerar risken för 
att konkursborgenärernas andelsrätter i konkursboet förväxlas med den 
personliga fordringsrätten på konkursgäldenären (konkursfordringen) eller 
med alla andra anspråk som riktar sig mot konkursmassan, huvudsakligen 
massafordringarna och sakrättsanspråken. Även om exekutions- och skiftes-
tanken (i olikhet med processtanken) står för att utdelningsrätterna och 
konkursfordringarna är till grunden skilda anspråk, medför grundantagan-
det att bägge anspråken (i likhet med massafordringarna och sakrättsansprå-
ken) riktar sig mot konkursmassan att det föreligger blott gradskillnader, 
gränser, inte artskillnader, mellan dels konkursfordringarna och utdelnings-
rätterna, dels konkursfordringarna, sakrättsanspråken och massafordring-
arna. Utgångspunkten skapar problem. Ett exempel är vid bedömningen 
av huruvida konkursboet har ådragit sig ett massaansvar i anslutning till 
ett av konkursgäldenären (före konkursen) ingånget avtal. Ett annat är vid 
valet av infallsvinkel på, och struktureringen av, frågan om konkursboets 
rätt att säga upp konkursgäldenärens avtal (vilken förutsätter att det finns 
olika nivåer på vilka en uppsägning kan ske).1534

Medan andelsrätterna avser rättsförhållandet mellan konkursborgenärer-
na och därför utgör medlemsfrågor gäller konkursfordringarna, som från 
konkurssynpunkt utgör konkursgäldenärsfrågor, rättsförhållandet mellan 
å ena sidan enskilda borgenärer och å andra sidan konkursgäldenären 
personligen. Massa- och sakrättsanspråken, vilka utgör konkursbofrågor, 

1533 Det förekommer. Se t ex Rodhe, Handbok i sakrätt s 379. En sådan beskrivning, 
som har samband med tvångsförvaltningstanken eller skiftestanken, utgår från att boet 
endast är en av konkursgäldenären ägd förmögenhetsmassa, inte en associationsliknande 
gemenskap. 
1534 Jag återkommer härtill i annat sammanhang.
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avser rättsförhållandet mellan å ena sidan massaborgenärerna eller sak-
rättsborgenärerna och å andra sidan konkursboet som sådant.

Andelsrätten i konkursboet måste alltså skiljas inte bara från kon-
kursfordringen. Lika viktigt är att utdelningsrätten, i enlighet med asso-
ciationstanken, just systemsätts som en associationsrättslig andelsrätt i 
 konkursboet och inte som en, i enlighet med skiftestanken eller exeku-
tionstanken, opersonlig fordringsrätt (eller förmånsrätt) respektive sak-
rätt mot konkursgäldenären.

11.3.2 Associationsrättsliga grundsatser äger tillämpning

11.3.2.1 Efterställning (relativt massafordringarna)
Associationstanken förutsätter att utdelningsrätten är en associationsrätts-
lig andelsrätt i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap.1535 
Detta grundantagande betyder att det ligger i konkursens natur att kon-
kursborgenärerna är efterställda alla anspråkshavare som har anspråk mot, 
inte i, konkursboet. Följaktligen gäller efterställning enligt 11:1 KL även 
utan stöd i lag. När en bestämmelse nu finns i ämnet medför grundsatsen 
att bestämmelsen inte behöver tolkas restriktivt. Skillnaden i utgångs-
punkt visar sig om sakrättsborgenär eller massaborgenär inte har gott-
gjorts under konkursen och dessutom förbigås i utdelningsförslaget.1536

11.3.2.2 Medlemsbefogenheter och inflytande i medlemsfrågor
Innebörden av att en bevakning inte underkänns i konkursen är att bor-
genären erhåller medlemsskap i konkursboet såsom associationsliknan-
de gemenskap.1537 En associationsrättslig andelsrätt kompletteras som 
utgångspunkt av medlemsbefogenheter (eller annat förvaltningsskydd) 
vilka balanserar den ekonomiska risk som efterställningen för med sig. 
Samma grundsats gäller i konkursfallet.1538 Föreligger några (grundsats-

1535 Jfr 11.1.1 ovan vid not 1458.
1536 Se 10.4; 10.5 ovan.
1537 Som kontrast kan nämnas att Olivecrona, Rätt och dom s 171 f hänför fallen då 
borgenär erhåller utdelningsrätt efter underkänd anmärkning eller underkänt utdelnings-
klander till fallen av anordningsdomar, då det – nära med vad som gäller vid betalnings-
fastställelse och annan exekution – anordnas att utdelning skall utges för visst belopp med 
viss prioritet (utan åläggande för konkursgäldenären som saknar rådighet över konkurs-
massan). Det är konkursförvaltaren som åläggs att göra något. I enlighet med associations-
tanken passar det bättre att se domen som ett slags statusdom i associations(likvidations)-
miljö. – Beträffande betalningsfastställelse, se 3.1.2 ovan not 406; 5.2.4.1 vid not 632. 
1538 Se 10.2 ovan. 
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enliga) medlemsbefogenheter för konkursborgenärerna är det i konkurs-
bofrågorna.1539

Även i medlemsfrågorna, som gäller rättsförhållandet mellan konkursbor-
genärerna, har konkursborgenärerna (eller medlemspretendenterna) grund-
satsenlig rätt till inflytande, närmast en rätt till skydd (anmärkningsrätt) 
mot negativa reflexverkningar.1540 Deras skifteslotter i konkursboet beror ju 
på hur många som får vara med och dela på kakan samt med vilken prioritet 
det får ske. Grunden, ansvaret och innebörden av detta inflytande är dock 
en annan än den som motiverar konkursborgenärernas eventuella inflytan-
derätt i konkursboets konkursbofrågor. Konkursborgenärerna får bevaka 
sina personliga intressen.1541

Omvänt betyder associationstanken att medlemsbefogenheterna är exklu-
siva för konkursboets medlemmar (dvs konkursborgenärerna enligt asso-
ciationstankens terminologi).1542 Under de andra grundsynerna förefaller 
det vara mer grundsatsenligt att antingen alla anspråkshavare (sakrätts- 
och massaborgenärerna inräknade) eller ingen har medlemsbefogenheter 
etc i konkursen.

11.3.2.3 Bundenhet av konkursförvaltarens utdelningsförslag
Associationstanken klargör att utdelningsförslagets konkursrättsliga  
funktion är att avgöra vissa medlemsfrågor mellan medlemmarna. 
Grundsatsen blir därmed att utdelningsförslaget berättigar och binder 
konkursborgenärerna i denna deras egenskap men är ovidkommande för 
alla anspråkshavare som saknar medlemsskap i konkursboet, dvs för alla 
som har anspråk på (inte i) konkursboet.1543 Att de senare kan beröras av 
skiftet föranleder ingen annan bedömning. De andra grundsynerna kan, 
som nämnts, ge andra grundsatser i denna del.1544

11.3.2.4 Likhets- och otillbörlighetsgrundsatsen värdeskyddar
I enlighet med allmänna associationsrättsliga grundsatser betyder 
associationstanken att konkursboet och dess medlemmar, men inga 
utomstående,1545 har rätt att (på grundnivå) dels kräva strikt likabehand-

1539 Jfr 7.3 ovan. Skiljelinjen mellan konkursbofrågor och medlemsfrågor är inte skarp. 
Se 5.2.1 ovan not 583. 
1540 Se 5.3.1 ovan.
1541 Se 5.3.1 ovan vid not 670.
1542 Se 10 ovan.
1543 Se 10.4; 10.5 ovan. Beträffande förbigångna massaborgenärer och sakrättsborgenä-
rer, se 12.4 nedan. 
1544 Se 11.3.2.1 ovan.
1545 Se 8.4.1 ovan.
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ling av medlemmarna avseende de ekonomiska rättigheterna i konkurs-
boet, dels kräva att likhetsprincipen inte kringgås genom förtäckt utdel-
ning i något slags form.1546

En första skillnad mellan associationstanken och andra grundsyner är 
att det endast är associationstanken som – på grundnivå – har utrymme 
för en likhetsprincip av associationsrättsligt snitt mellan konkursborgenä-
rerna.1547

En andra skillnad är att det är konkursboet såsom associationsliknande 
gemenskap, inte de enskilda medlemmarna, som är likhetsprincipens och 
otillbörlighetsgrundsatsens omedelbara sakägare och, i den egenskapen, har 
rätt att ställa krav på associationsrättsliga påföljder i händelse av överskri-
dande.1548 Det följer av konkursboets förvaltningsordning och det asso-
ciationsrättsliga rättsförhållandet (mellan konkursborgenärerna sinsemel-
lan och konkursboet) att konkursborgenärernas rätt att påtala och beivra 
pliktöverträdelse för konkursboets räkning eller för egen del är subsidiär, 
om någon påtalanderätt ens föreligger. Grundsatsen är alltså inte, som de 
andra grundsynernas grundantaganden ger vid handen, att de enskilda 
medlemmarna har kravrätt/talerätt för egen del varför det blir beivran-
den i konkursboets regi, och för konkursboets (då konkursgäldenärens) 
räkning, som fordrar stöd i särskild undantagsregel.

Likhetsprincipen gäller just mellan medlemmarna. Den gäller inte 
mellan – eller i relation till – anspråkshavare som, enligt associationstan-
ken, har anspråk på konkursboet, dvs sakrätts- och massaborgenärerna.1549 
Konkursboet, som får tillfredsställa sina sakrätts- och massaborgenärer i 
vilken ordning det vill, skall alltså betraktas som vilket rättssubjekt som 

1546 Se 8.4.5 ovan.
1547 Se 3.1.3.5; 3.2.3.5; 3.3.3.5; 3.4.3.5; 8.4.5 ovan.
1548 Under associationstanken kan pliktöverträdelsen sålunda innebära att konkursboet 
inte binds på grund av kompetensöverskridande (obundenhet fordrar alltså inte ett legalt 
förbud i konkursborgenärernas intresse) eller att konkursförvaltaren ådrar sig associa-
tionsrättsligt skadeståndsansvar (inte utomobligatoriskt skadeståndsansvar med de speci-
ella ansvarsförutsättningar som då, grundsatsvis, gäller) gentemot i första hand konkurs-
boet. – En konsekvens av att likhetsprincipen skyddar (i första hand) associationen är 
att medlemmarnas subsidiära skydd som utgångspunkt är en härledd, inte självständig 
rätt, som följaktligen kan ge förfördelad medlem ett skydd för det negativa intresset (inte 
förmånen!). I enlighet med avtalsfrihetens princip och likhetsprincipens karaktär av asso-
ciationsskyddande regel bör alltså utgångspunkten vara att likhetsprincipen inte kan göra 
mer än ogiltigförklara givna förmåner. Skall, av preventiva skäl, associationen tvingas att 
ge samma förmån även till den förfördelade medlemmen krävs en särskild undantagsregel. 
I princip bör då associationen ha rätt att välja mellan denna påföljd och ogiltigförklaring. 
Frågan kan komma upp på HDs bord (se PT Mål nr T 4916-08 an  gående balkongbygge 
i bostadsrättsförening).
1549 Se 8.4.1 ovan.
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helst i detta avseende.1550 Konkursboets rättssubjektivitet gör att det inte 
längre finns behov av särskilda undantagsregler i denna del.1551

11.3.3 Fordringsgrundsatser äger inte tillämpning

11.3.3.1 Förfallotid, dröjsmålsränta och andra modaliteter
Endast fordringsrätter förfaller till ”betalning” och ger rätt till dröjsmåls-
ränta e dyl vid försenad uppfyllelse. Associationstankens grundantagande 
att utdelningsrätten är en andelsrätt i konkursboet gör förfallotid och 
dröjsmålsränta till icke-frågor i konkursfallet (innan andelsrätten har 
konverterats till en skiftesfordring hos konkursboet). Frågan när utdel-
ning (skifte) skall ske bestäms helt av de konkurs(associations)rättsliga 
reglerna – oavsett om frågan gäller slutlig utdelning, förskottsutdelning 
eller bara en oförbindande (förskotts)betalning i konkursen.

Även grundsyner som utgår från att utdelningsrätten är en fordrings-
rätt har att acceptera att utdelningsrätten inte kan behandlas som en ford-
ringsrätt på regelplanet. Rättssystematiskt blir det dock fråga om undan-
tagsregler varför det uppkommer ett onödigt glapp mellan regelplan och 
teori. Ytterligare en skillnad är att, när utdelningsrätten evalveras till en 
fordringsrätt, associationstankens grundantagande klargör att fordrings-
rätten är en ny fordringsrätt och så mot konkursboet varför modalite-
terna har att bestämmas därefter.1552 De andra grundsynerna omfångas 
av konkursfordringen och dess modaliteter.

11.3.3.2 Saklegitimation och jurisdiktion
Fordringsrekvisitets karaktär av medlemsfråga medför att det omfattas 
av speciella grundsatser i rådighetshänseende. Associationstanken klargör 
att fordringsrekvisitet skall prövas av konkursdomstolen i den ordning 
som KL föreskriver.1553 Saklegitimationen och jurisdiktionen skall alltså 
inte bestämmas som om fordringsrekvisitet gällde konkursgäldenärens 
personliga ansvar.1554

1550 Se 14.5.4 nedan. Här bortses från skadeståndsnivån.
1551 Jfr 10.3 ovan.
1552 Jfr 11: 9 KL beträffande tid och plats för skiftesskuldernas uppfyllelse. Se vidare 11.4 
nedan.
1553 Se 12.5 nedan.
1554 Annorlunda dock i NJA 2003 s 3. Beträffande äldre rätt, då medlemsfrågan och 
konkursgäldenärsfrågan utgjorde en sammanhållen fordringsfråga, se 12.5.1 nedan.
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11.3.3.3 Uppfyllelsebarhet
Fordringsrätter kan upphöra medelst uppfyllelse. Så är inte fallet med en 
andelsrätt (innan andelsrätten har konverterats till en skiftesfordring hos 
associationen). En andelsrätt, som inte går att sära från alla andra till med-
lemsskapet hörande rättigheter och plikter (odelbarhetsprincipen),1555 
måste bringas till upphörande i enlighet med associationsrättsliga grund-
satser, t ex genom uteslutning eller inlösen.1556

I enlighet med allmänna associationsrättsliga principer måste ett konkursbo 
vara förhindrat att köpa andelsrätter i sig själv. Det finns inget undantag på 
regelplanet. Kan konkursfordringar inte överlåtas utan vidhängande andels-
rätt träffar förbudet även köp av konkursfordringar.

Associationstankens grundantagande att utdelningsrätten är en associa-
tionsrättslig andelsrätt i konkursboet betyder därvidlag att det inte ligger 
i konkursens natur att konkursborgenärens medlemsskap i konkursboet 
upphör i samma ögonblick som konkursfordringen går i uppfyllelse.1557 I 
vilken mån en betalning (ändrad förutsättning) inverkar på medlemsska-
pet beror på vilka inlösenregler som gäller på regelplanet utifrån rättsför-
hållandet mellan borgenärerna. Man kan mycket väl tänka sig att – om 
betalningen är konkurs(associations)rättsligt verksam i och för sig (jfr 
likhetsprincipen, otillbörlighetsgrundsatsen), men konkursborgenären 
av någon anledning inte vill ge upp sitt medlemsskap i konkursboet – 
medlemsskapet består (liksom andelsrätten) med den modifikationen att 
någon (ytterligare) utbetalning inte kan väntas vid skiftet.1558 Åtmins-
tone skiftestanken och processtanken/tvångsförvaltningstanken kan ge 
en annan utgångspunkt i denna del. Exekutionstankens panträtt kan 
däremot bestå.

11.3.3.4 Kvittningsduglighet
Endast fordringar kan användas till kvittning. Associationstanken klar-
gör därmed att utdelningsrätten som sådan är kvittningsoduglig – lika 
kvittningsoduglig som associationsrättsliga andelsrätter i allmänhet.1559 

1555 Jfr 10.2 ovan.
1556 Jfr 8.4.5.2 ovan.
1557 Jfr Ekdahl, Om fordran i konkurs s 9 vid not 10. På s 36 anförs att borgenär som 
blivit utlöst givetvis ej längre anses såsom konkursborgenär. Vad som avses med ”utlöst” 
och förutsättningarna för att utlösen skall få ske framgår inte. Numera, när bindande 
förskottsutdelning inte kan ske, är det i praktiken vanligt att förmånsrättshavare formlöst 
löses ut medelst full betalning. Deras krav återkommer dock i slututdelningsförslaget. Se 
11:14 KL.
1558 Jfr 9.2.2 ovan not 1235.
1559 Se härom Lindskog, Kvittning § 6-4.4.3 (2 uppl s 145) med hänvisningar. Jfr även 
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Kvittningsmöjligheten förutsätter att utdelningsrätten har utvecklats till 
en skiftesfordring hos konkursboet.1560

Sålunda gäller att en konkursboet tillkommande fordring som har upp-
kommit efter konkursutbrottet (t ex återvinningsfordring1561 eller bankräk-
ningsfordring) inte kan/skall kvittas mot vare sig andelsrätten i konkursboet 
eller konkursfordringen på konkursgäldenären.1562 Avräkningen måste gälla 
konkursborgenärens skiftesfordring hos konkursboet (oavsett om det är 
konkursborgenären eller konkursboet som kvittar).1563

Även exekutionstanken bör innebära att det föreligger kvittningshinder  
på grundnivå. Inte heller sakrätter (panträtter) är ju kvittningsdugliga. 
Skiftestanken å andra sidan bör föreskriva kvittningsduglighet som 
grundregel, låt vara att fordringsrättens opersonliga karaktär banar väg 
för ett undantag på regelplanet.

11.3.3.5 Preskriptibilitet
Endast fordringsrätter är preskriptibla. När andelsrätten väl har uppkom-
mit är den, som utgångspunkt, bestående. Associationstanken klargör 
därmed att utdelningsrätten som sådan åtnjuter inpreskriptibilitet1564 
och att det inte spelar någon roll för andelsrättens existens att konkurs-
fordringen preskriberas.1565 Konkursborgenär skall alltså inte behöva 
verkställa preskriptionsavbrott för att ha rätten till utdelning eller efter-
utdelning i behåll. Exekutionstankens grundsats sammanfaller med asso-
ciationstankens i det avseendet att inte heller sakrätter är preskriptibla. 
Skiftestankens grundsats torde däremot vara att utdelningsrätten är lika 
preskriptibel som andra fordringsrätter, dock att det kan föreligga behov 

11.1 ovan vid not 1563.
1560 I vilken mån en framtida skiftesfordring är kvittningsduglig kan inte utredas närmare 
här. Till frågan, se Lindskog, Kvittning § 25.1.1 (2 uppl s 718). 
1561 Jfr NJA 1994 s 705 angående återvinningsfordringens uppkomsttid.
1562 Beträffande kvittning mot konkursfordringen, jfr UfR 1925 s 766 ØL; Lindskog, 
Kvittning § 25-2 (2 uppl s 725).
1563 Jfr NJA 1938 s 149; NJA 2001 s 805; ävensom Svea HovR Beslut 2007-02-23 Mål 
nr Ö 2033-06; Lennander, Återvinning (3 uppl) s 338; Lindskog, Kvittning § 12-5.1 
(2 uppl s 311 f ), § 25-2 (s 724 ff); Welamson, Konkursrätt s 281. Det sagda betyder att 
en borgenär som satt sig i skuld till konkursboet efter konkursutbrottet inte torde kunna 
skydda sig mot ett ackord avseende konkursfordringar vare sig genom att kvitta bort 
skulden mot konkursfordringen eller genom att kvitta bort andelsrätten i konkursboet 
(utan hänsyn till att skiftesfordringen sätts ned av ackordet). Jfr NRt 1936 s 436. Annan 
mening Lindskog, Kvittning § 25-2 (2 uppl s 724 f ). 
1564 Andelsrättens inpreskriptibilitet ställs på sin spets om konkursen varar längre än tio 
år. 
1565 Se 13.3.10 nedan.
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av en undantags regel på regelplanet eftersom fordringen är av opersonlig 
karaktär.

Fråga om utdelningsrättens inpreskriptibilitet kan aktualiseras om det efter 
konkursens avslutande, när konkursfordringen har preskriberats, uppdagas 
nya tillgångar som skall gå till efterutdelning enligt 11:19 KL, dvs leda till att 
konkursen tillfälligt återupptas för fortsatt likvidation av konkurs boet.1566 
Appliceras associationstanken skall det inte behöva sägas mer än att utdel-
ningsrätten är en inpreskriptibel andelsrätt och att konkursfordringens 
 preskription är en senare inträffad – för andelsrätten irrelevant – föränd-
ring (efterutdelningen är rentav en skiftesfråga!). HD har valt en snårigare 
väg.1567

Associationstankens grundantagande gäller endast så länge utdelnings-
rätten är en andelsrätt. När konkursboets likvidation övergår i skifte, 
och andelsrätten konverteras till en skiftesfordring hos konkursboet, 
blir ”utdelningsrätten” lika preskriptibel som andra fordringsrätter (jfr 
11:12 KL). Märk då att skiftesfordringen kan preskriberas utan att 
konkursfordringen går samma öde till mötes.1568 Inte ens en uttryck-
lig avbrottsinvändningseftergift relativt borgenärskollektivet kan som 
utgångspunkt vara att tolka som en eftergift relativt konkursgäldenären 
personligen.1569

1566 Se NJA 2007 s 280. Jfr UfR 1997 s 1259 H (borgenärerna var bevarade rätten till 
efterutdelning när en avskriven konkurs återupptogs på grund av nya tillgångar); Linden-
crone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 241-3 (10 uppl s 967 f ). Jfr även RP 187/2002 
rd s 71 i anslutning till 17 § FiPreskL som klargör att konkursdomen (utdelningsförsla-
get) gör alla utdelningsrätter i konkursen inpreskriptibla under konkursen och såvitt gäl-
ler rätten till efterutdelning. Regeln kompletteras med en föreskrift om att bevakning ver-
kar preskriptionssuspenderande från om med konkursbeslutet under konkursen (se 11 § 
FiPreskL). Den svenska suspensionsregeln är mer snäv. Se 13.3.10.2 nedan not 1974. 
1567 Se NJA 2007 s 280 där HD fäste vikten vid att en efterutdelning kan sägas gå ut på 
en korrigering av det ursprungliga utdelningsförslaget och att ett krav på preskriptions-
avbrott under fordringsrekvisitet skulle vara ägnat att leda till föga ändamålsenliga, ofta 
slumpartade, resultat (så t ex skulle hela efterutdelningen kunna tillfalla en efterbevakare 
eller en borgenär vars bevakningstvist avslutats först efter konkursen). Dessutom anförde 
HD att systematiska skäl talar emot ett krav på preskriptionsavbrott. HD kan ha menat 
att utdelningsrätten är en andelsrätt i konkursboets växlande förmögenhetsmassa. Troli-
gare är att HD anslöt sig till exekutionstanken (panträtt) eller skiftestanken (opersonlig 
fordringsrätt). Lika möjligt är att HD argumenterade för ett undantag från tvångsförvalt-
ningstanken. 
1568 Jfr Lawski, Konkurs- och ackordslagarna s 241; Welamson, Konkursrätt s 608 
not 2.
1569 Tolkningen, som beror på omständigheterna i det enskilda (typ)fallet, kan tänkas 
påverkas av om konkursen kommer att sluta med överskott eller underskott samt hur pass 
säkert slutresultatet är. 
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11.3.3.6 Sakrättsligt skydd vid överlåtelse
Sakrättsligt moment vid andelsrättsöverlåtelse i allmänhet är denuntia-
tion till den association vari andelsrätten gäller.1570 Uppfattas konkursen 
i enlighet med associationstanken betyder detta att det är konkursboet 
som skall denuntieras om andelsrätten (utdelningsrätten) överlåts till 
tredje man – inte konkursgäldenären (som konkursfordringens gäldenär). 
Särskilt två grundantaganden har betydelse för denna bedömning, dels 
att utdelningsrätten är en andelsrätt i konkursboet såsom associations-
liknande gemenskap, dels att fordringsrekvisitet inte har en sådan refe-
rens att andelsrätten är accessorisk till en (sakrättsligt skyddad) personlig 
konkursfordring hos konkursgäldenären. Teoretiskt sett kan man tänka 
sig att konkursfordringen överlåts under konkursen med följd att förvär-
varen får hålla sig till konkursgäldenären för sitt krav – utan rätt till den 
utdelning som belöper på konkursfordringen i konkursen.1571 Innefattar 
fordringsöverlåtelsen andelsrätten är en särskild denuntiation av konkurs-
boet onödig, låt vara att det finns en risk för att konkursboet betalar allt 
till konkursborgenären med befriande verkan enligt 29 § SkbrL.

11.3.3.7 Utmätnings- och konkurslegitimation gentemot konkursboet
Endast fordringsrätter ger anspråksinnehavaren utmätnings- och kon-
kurslegitimation mot fordringsgäldenären. Associationstankens grund-
antagande att utdelningsrätten är en andelsrätt i konkursboet såsom asso-
ciationsliknande gemenskap klargör därmed dels att frågan om konkurs-
borgenärerna har utmätnings- och konkurslegitimation mot konkursboet 
är en annan fråga än den om konkursborgenärerna har angiven legitimation 
mot konkursgäldenären,1572 dels att utdelningsrätten inte ger konkurs-
borgenärerna någon utmätnings- och konkurslegitimation mot konkurs-
boet.1573 Konkursborgenärs konkurslegitimation hänger alltså på att han 

1570 Se NJA 1971 s 66 (överlåtelse av andel i bostadsrättsförening); NJA 1993 s 560 
(gåva av andel i bostadsrättsförening); NJA 1972 s 512 (jfr HD i NJA 1993 s 34, andel i 
dödsbo); Håstad, Sakrätt § 11-3.3.f (6 uppl s 264 f ); Lindskog, HBL 2: 0-5.3.1 (1 uppl) 
s 205 f. Det kan diskuteras om det inte bör vara tillräckligt att denuntiera associations-
medlemmarna (se Lindskog, Om denuntiationsmottagares ansvar s 309), men infallsvin-
keln förlorar aktualitet i konkursfallet eftersom borgenärskretsen inte är fixerad på samma 
sätt som i en vanlig association. 
1571 Situationen påminner om den som uppkommer när en fordringspanträtt pantsätts 
utan den pantsäkrade fordringen. Se därom Myrdal, Återpantsättning.
1572 Under skiftestanken förefaller angivna frågor sammansmälta till en eftersom kon-
kursboet i princip är konkursgäldenären i egenskap av konkursmassans ägare. Jfr 4.1 
ovan not 544.
1573 Utdelningsrätten uppfyller inte fordringsrekvisitet i konkursboets konkurs.
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(tillika) har en massafordring hos konkursboet (eller på att konkursboet 
har en medlemsstämma genom vilken borgenärerna kan fatta beslut om 
att konkursboet skall försättas i konkurs). Saknas medlemsstämma består 
konkursborgenärernas skydd i att de kan kräva skadestånd av konkursför-
valtaren som, i likhet med andra tvångslikvidatorer, torde ha plikt att sätta 
likvidationsobjektet, här konkursboet, i konkurs vid behov.1574

Process- och skiftestanken ger vid handen att borgenärernas utdelningsrät-
ter utgör fordringsrätter mot konkursgäldenären eller dennes förmögen-
hetsmassa varför det inte finns någon artskillnad mellan t ex konkurslegiti-
mation mot konkursgäldenären och konkurslegitimation mot konkursboet. 
Grundsatsen bör då vara att konkursboet inte ens kan sättas i konkurs (sär-
exekutionsförbud). Har konkursmassan konkurssubjektivitet enligt undan-
tagsregel på regelplanet implicerar grundsynerna att utdelningsrätten ger 
konkursborgenärerna konkurslegitimation mot konkursboet1575 (så att de 
kan skydda sig mot konkurrens från konkursmassans senare tillkomna (och 
bättre prioriterade) anspråkshavare). En annan bedömning kan dock påkal-
las av att fordringen, såsom när skiftestanken appliceras, är opersonlig och 
därför inte behöver ge samma grundskydd som andra fordringar mot boet 
(om skyddet i andra avseenden är bättre).1576

11.3.3.8 Deltaganderätt i konkursbokonkurs
Endast fordringsrätter har rätt till konkursdeltagande (enligt associations-
tankens terminologi). Associationstankens grundantagande att utdel-
ningsrätten är en andelsrätt i konkursboet innebär sålunda att utdelnings-
rätten inte ger konkursborgenärerna någon rätt att delta i konkursboets 
konkurs.1577 Fordringsrekvisitet i 5:1 KL är inte uppfyllt, inte ens med 
avseende på skiftesfordringarna.1578 Såsom medlemmar i (då) konkurs-

1574 Någon konkurslegitimation torde som utgångspunkt inte följa med skiftesfordring-
arna hos konkursboet (som uppkommer när andelsrätterna utvecklas till skiftesfordringar 
hos konkursboet). Konkursförvaltarens skadeståndssanktionerade plikt att sätta ett insol-
vent konkursbo i konkurs får betraktas vara ett fullgott skydd som minskar behovet av en 
särskild undantagsregel på regelplanet. Beträffande konkursförvaltarens konkursansök-
ningsplikt, jfr 25: 36 ABL. 
1575 Under processtanken begränsas grundsatsens betydelse av att konkursen går ut på 
fordringsfastställelse. Fordringen behöver inte fastställas ytterligare en gång (såvida inte 
fastställelsemomentet även skall uppfattas så att fordringen också skall fastställas i relation 
till alla konkurrerande anspråkshavare). 
1576 Beträffande konkurslegitimation för opersonliga fordringar i allmänhet (dvs inte med 
nödvändighet för opersonliga fordringar som realiter utgör associationsrättsliga andelsrät-
ter), se Lindskog, Om opersonliga fordringar s 392 ff. 
1577 Jfr 6.1 ovan vid not 847. Millqvist, Sakrättens grunder (5 uppl) s 185, som talar om 
”fordran i form av andelsägande i association”, torde inte vara helt (principiellt) främ-
mande för en rätt till konkursdeltagande i och för sig.
1578 Jfr 11.3.3.7 ovan. Annat gäller beträffande de särskilda förmånsrättshavare som har 
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gäldenären får de hysa hopp om att konkursbokonkursen avslutas med 
överskott (vilket då har att ställas till konkursgäldenärens, dvs primär-
konkursboets, förfogande).

Under skiftestanken bör utgångspunkten vara att konkursborgenärerna får 
delta i konkursbokonkursen (åtminstone som efterställda borgenärer) efter-
som de har fordringsrätter mot den konkursmassa som sätts i konkurs. Att 
fordringarna är opersonliga i relation till konkursgäldenären torde ha be -
tydelse först på regelplanet. Även exekutionstankens utgångspunkt bör vara 
att konkursdeltagande får ske, åtminstone i det avseendet att konkursbor-
genärerna får göra gällande sina sakrätter i primärkonkursmassan. Utdel-
ningsrätten i primärkonkursen är ju en exekutionsgrundad sampanträtt i 
konkursmassan. Att sakrättsanspråken är sakrättsligt oskyddade1579 betyder 
inte med nödvändighet att de inte kan göras gällande ens på efterställd 
utdelningsnivå.1580

11.3.3.9 Konkurslegitimation gentemot konkursgäldenären
Associationstanken klargör att konkursgäldenären och konkursboet utgör 
två skilda rättssubjekt.1581 Följaktligen är frågan om konkursborgenärer-
nas konkurslegitimation mot konkursgäldenären ett annat spörsmål än 
frågan om konkursborgenärernas konkurslegitimation mot konkursbo-
et.1582 Associationstankens grundsats bör vara att konkursfordringen kan 
åberopas till grund för deltagande i en ny konkursgäldenärskonkurs efter 
konkursens avslutande men också för deltagande i en parallellkonkurs i 
händelse av konkursfri förmögenhet under den pågående konkursen.1583

Enligt tillgångsfokuserade grundsyner som exekutions- och skiftestanken bör 
primärkonkursborgenärerna inte kunna göra anspråk på tillgångar som de 

sakrätter mot konkursboet. Dessa är dock inte, med associationstankens terminologi, 
konkursborgenärer eller medlemmar i konkursboet utan, rätt och slätt, sakrättsborgenä-
rer. Se 10.5 ovan. – En helt annan sak är att, om det skulle öppnas möjlighet till parallell-
konkurs i konkursgäldenärens konkursfria egendom, konkursborgenärerna i primärkon-
kursen kan (tänkas) ha rätt att delta även i parallellkonkursen. Så är läget i dansk rätt, se 
Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 33 (10 uppl s 296 f ).
1579 Noga taget, kan det hävdas, bör exekutionstanken innebära att primärkonkursboet 
har bättre rätt än massaborgenärerna i sekundärkonkursen eftersom de har uppnått sak-
rättsligt skydd till sampanten genom besittningstagande. Gäller grundsatsen, exstinktion, 
beror det, med detta synsätt, på ett undantag från allmänna sakrättsliga principer. 
1580 Vilken utdelningsrätt som kan tillkomma sakrättsligt oskyddade sakrättsanspråk är 
osäkert. Se Lindskog, Om opersonliga fordringar s 394 f. – För att panträttsanspråken 
skall släppa helt i konkursbokonkursen (dvs även så att primärkonkursborgenärerna inte 
ens är efterställda i konkursbokonkursen) bör det i princip fordras återvinning.
1581 Se 4.1 ovan not 544.
1582 Se därom 11.3.3.7 ovan.
1583 Se not 1578 ovan. Jfr 3.4.1 ovan not 495.
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får anses ha eftergivit till förmån för konkursgäldenären i den avslutade 
konkursen,1584 i princip inte ens om nya borgenärer har tillkommit. Kon-
kursboet (konkursmassan) har ju inte undergått någon förändring. Kan 
 primärkonkursborgenärerna inte göra anspråk på gamla tillgångar bör deras 
ansökningslegitimation förutsätta att nya tillgångar kan påvisas1585 (vilket 
inte hindrar att de, i hopp om att nya tillgångar uppkommer under kon-
kursen, kan ha rätt att ansluta sig på efterställd nivå i en konkurs som inleds 
av gäldenären eller ny borgenär). Den svenska principen att konkursgälde-
nären är fredad från parallellkonkurs i nya tillgångar kan vara rotad i pro-
cesstanken/tvångsförvaltningstanken och konkursens attraherande kraft. 
Primärkonkursborgenärernas grundskydd får skattas i ljuset av att nya till-
gångar som utgångspunkt ingår i den pågående konkursen.

Vad som gäller på regelplanet är inte helt säkert. Konkursgäldenären torde 
anses vara immun mot parallellkonkurs under den pågående konkur-
sen.1586 Efter konkursens avslutande förändras bilden, låt vara att det kan 
finnas vissa begränsningar. Identiteten hos den associationsliknande gemen-
skapen (dvs konkursboet enligt associationstankens terminologi) bör diktera 
konkursförutsättningarna. Finns det inga nya borgenärer bör primärkon-
kursborgenärerna i princip ha att hålla till godo med utmätning av nya 
tillgångar.1587 Finns det nya borgenärer talar likhetsprincipen för att även 

1584 Det kan vara tillgångar som har avvisats av konkursboet eller återställts till konkurs-
gäldenären i samband med konkursens avskrivning (jfr 10: 4 2 mom KL), tillgångar som 
konkursboet har civilrättsligt överlåtit till konkursgäldenären under konkursen (om detta 
går, se NJA 2004 s 777) eller tillgångar som har abandonerats till konkursgäldenären 
under konkursen utan att återkrävas, antingen frivilligt eller med stöd av abandonerings-
regeln i 3: 9 1 st KL. Särexektionsförbudet i 3: 9 1 st KL är begränsat till konkursen. Se 
9.3.1 ovan not 1274.
1585 Det brukar antas att ny konkurs kan öppnas om konkursgäldenären förvärvar nya 
tillgångar efter konkursen. Se Håstad, Sakrätt § 10-2 (6 uppl s 101) beträffande fysiska 
personer; Lindskog, JF-ABL 13:19-4.2.3 (2 uppl s 375 not 24) beträffande likvidations-
pliktiga associationer. Frågan har inget större praktiskt utrymme beträffande associationer 
som anses upplösta i och med konkursens avslutande, eftersom associationen upphör i 
och med likvidationen (några nya tillgångar kan inte förvärvas) och tillgångar som blott 
yppas (inte förvärvas) efter konkursens avslutande skall gå till efterutdelning i den avslu-
tade konkursen. 
1586 Se t ex Lindskog, JF-ABL 13:19-4.2.3 (2 uppl s 375); Heuman, Kan aktieägare i ett 
konkursbolag åtkomma bolagets tvistiga tillgångar med förvaltarens medgivande? (JT 
1992/93) s 282; JustR Höglund i NJA 1968 s 270; Welamson, Konkursrätt s 152. Frågan 
hölls dock öppen i NJA 1968 s 270. Annat gäller i dansk rätt, där konkursgäldenären (till 
skillnad från konkursboet) kan sättas i konkurs under primärkonkursen. Se not 1578 
ovan. 
1587 Konkursgäldenären får då en viss respit för att bygga upp sin ekonomi. Dessutom 
förhindras att ny konkurs brukas som verktyg för exakt samma konkursbo som det 
avslutade att dels ångra sina egna beslut i den avslutade konkursen (t ex överlåtelser och 
abandoneringar), dels kringgå reglerna om när konkurs skall avslutas (av hänsyn till kon-
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primärkonkursborgenärerna måste ha såväl konkurslegitimation som rätt 
till täckning ur de gamla konkurstillgångarna (om det inte finns någon 
undantagsregel på regelplanet). Det är ju inte primärkonkursborgenä-
rerna personligen utan konkursboet som har gjort ett tillgångsavstående i 
primärkonkursen.1588 Efterutdelningsreglerna kan dock åberopas till stöd 
för att primärkonkursborgenärerna bör ha att tolerera viss efterställning.

11.4 Utdelningen
11.4.1  Utdelningens juridiska innebörd –  skiftesskulds-

fullgörelse
Utdelningsbegreppet är ett kärnbegrepp i konkursrätten. Utdelningens 
juridiska innebörd, och vad som händer vid en utdelning, beror på vilken 
grundsyn som anläggs på konkursen.

Synen på utdelningens juridiska karaktär speglar sig i språkbruket (om detta 
är övervägt). Under KL 1862 talades ömsom om betalningsrätt, ömsom om 
utdelning.1589 Så var fallet även under KL 1921, då utdelningsterminologin 
användes för utdelningsreglerna1590 medan betalningsterminologin använ-
des i förmånsrättsordningen i 17 kap HB. Betalningsterminologin, som kan 
vilseleda, har inte varit och är inte heller särskilt ovanlig i rättspraxis och den 
juridiska argumentationen.1591 Det talas alltjämt om ”betalning” i FRL.

kursgäldenären). Det kan vara dålig ekonomi att tillåta nya konkurskostnader för en i 
praktiken förlängd konkurs. 
1588 I 5:14 KL finns en regel om vad som gäller när en konkurs som avslutats efter ackord 
avlöses av ny konkurs. Borgenärerna har då inte rätt till högre utdelning i den efterföl-
jande konkursen än ackordsdividenden enligt ackordet, vilket följaktligen binder borge-
närerna. Regeln kan inte åberopas emot antagandet att konkursboets ställningstaganden 
inte påverkar borgenärernas privata angelägenheter, eftersom det är borgenärerna själva, 
inte konkursboet, som har ingått ackord med konkursgäldenären.
1589 Se även 17 § lag (1898: 64 s 10) om boskillnad. 
1590 Se dock 196 § KL 1921.
1591 Uttrycket betalningsrätt används som synonym till utdelningsrätt i rubriken till NJA 
1913 s 191; NJA 1914 s 244; NJA 1951 s 210. Samma språkbruk återkommer i HDs 
avgöranden eller argumentation (se t ex NJA 1911 s 114; NJA 1915 s 338; NJA 1935 
s 588; NJA 1937 s 312; NJA 1955 s 402; NJA 1957 s 747; NJA 1975 s 444; NJA 1977 
s 664 I; NJA 1983 s 713; NJA 1989 s 57; NJA 1997 s 20; NJA 1998 s 219) liksom hos 
underinstanserna och föredragandena samt i parternas argumentation (se t ex NJA 1928 
s 298; NJA 1936 s 527; NJA 1983 s 350; NJA 1997 s 787; NJA 1998 s 834; NJA 1999 
s 544; NJA 2001 s 805). Uttrycket utdelningsrätt är inte lika vanligt förekommande men 
har använts av HD i NJA 1998 s 834 och NJA 2007 s 280. 
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I grova drag ger associationstanken vid handen att en utdelning är en 
kapitalanvändning till förmån för konkursborgenär i denna hans egen-
skap som betingas av konkursborgenärens medlemsställning med ekono-
miska andelsrätt i konkursboet.

Någon utdelning är det alltså inte fråga om när massaskuld fullgörs, när 
konkurskostnader bestrids eller när separationsrättsgods utges till en sak-
rättsligt skyddad sakrättsborgenär. En förtäckt utdelning kan föreligga när 
konkursboet fullföljer konkursgäldenärens avtal i konkursen. Sker fullföljel-
sen i vinstsyfte spricker antagandet.1592 De andra grundsynernas konkurs-
borgenärs- och utdelningsbegrepp är till grunden vidare.

Huvudregeln i en association är att utdelning skall ske när associatio-
nen likvideras, inte löpande under associationens bestånd. Undantag kan 
dock förekomma, undantag som ger vid handen att löpande utdelning 
får ske. När associationen är i likvidation blir utrymmet för ett sådant 
undantag begränsat. I enlighet härmed är slututdelning den enda tillåtna 
utdelningstypen i konkurs. Det är viktigt att all utdelning sker formenligt 
och i enlighet med likhetsprincipen i den ordning KL föreskriver.1593

På regelplanet kan en slututdelning ha dubbel effekt – den kan påverka 
såväl skiftesfordringen som konkursfordringen. Den juridiska (grund)-
innebörden av en utdelning (enligt associationstankens definition) är 
endast att konkursboet uppfyller den förpliktelse som uppkommer för 
konkursboet när medlemmarnas andelsrätter i konkursboet omvandlas 
till skiftesfordringar på konkursboet under konkursboets likvidation (dvs 
upplösning såsom associationsliknande gemenskap). Det är alltså denna 
skuld, konkursboets skiftesskuld, som uppfylls genom utbetalningen.

Skiftesskulden är en ny skuld i förhållande till konkursfordringen. Den har 
egen ansvarsgrund och konkursboet som sådant, inte konkursgäldenären, 
som ansvarsbärare. Följaktligen bestäms skiftesskuldens modaliteter (uppfyl-
lelsetid, uppfyllelseort, uppfyllelsesätt etc) av de konkurs(associations)rätts-
liga reglerna (inte av de fordringsrättsliga reglerna). Skiftesskulden har inte 
samma modaliteter som konkursfordringen.1594

En aspekt av det sagda är att associationstanken klargör att skiftesford-
ringarna som utgångspunkt skall fullgöras i pengar. Konkursboet har inte 
ens rätt att verkställa utdelning in natura (i enlighet med konkursfordringens 
innehåll) mot den ifrågavarande borgenärens och de övriga medlemmarnas 
bestridande (likhetsprincipen).1595 Enligt de andra grundsynerna torde inte 

1592 Se 8.4.5.3 ovan.
1593 Se 8.4.5.2 ovan.
1594 Se 11.3.3.1 ovan.
1595 Se 8.4.5.2 ovan vid not 1189; 11.4.3 nedan. 
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ens de övriga konkursborgenärerna ha rätt att kräva sådan likabehandling 
utan stöd i särskild undantagsregel.1596

En annan aspekt är att det är vilseledande att – vilket ofta görs – hävda att 
konkursen ”flyttar fram frigörelsetiden” för konkursgäldenärens förpliktelse 
eller ger ”konkursboet rätt att fullgöra i förtid”.1597 Att skiftesskulden får 
uppfyllas i förtid (i jämförelse med frigörelsetiden för konkursgäldenärens 
förpliktelse) betyder inte att frigörelsetiden för konkursgäldenärens förplik-
telse förändras. Konkursen skall, när associationstanken appliceras, inte ha 
en sådan inverkan på obligationsrättslig nivå.

Grundantagandet att det är konkursboets skiftesskuld som fullgörs 
genom utdelningen, inte konkursgäldenärens förpliktelse, kan ha betydelse 
i flera avseenden, bl a från preskriptions- och kvittningssynpunkt.1598

Rättsreglerna ger vid handen att utbetalningen även minskar konkurs-
gäldenärens personliga skuldbörda – förutsatt att utdelningsrätten faktiskt 
svarar mot en personlig fordring hos konkursgäldenären. Lika fullt är det 
vilseledande att sätta likhetstecken mellan konkursfordrings- och skiftes-
skuldsuppfyllelse. Skall man vara riktigt petig (vilket krävs i systemfrågor) 
är det, strikt taget, inte konkursfordringen som uppfylls genom utbetal-
ningen. Att utbetalningen även reducerar den personliga konkursford-
ringen beror på att borgenär som väljer att motta utdelning måste finna 
sig i att utbetalningen avräknas mot konkursgäldenärens (för utdelning 
åberopade) förpliktelse.

Inte heller exekutions- och skiftestanken (till skillnad från processtanken) 
utgår från att det föreligger identitet mellan utdelning och konkursford-
ringsuppfyllelse.1599 Det förhållandet att borgenären, genom utdelnings-
rätten, erhåller en sampanträtt respektive opersonlig fordring (eller för-
månsrätt) för konkursfordringen mot konkursgäldenären medför dock att 
utdelningsrätten utsläcks genom och i mån av skiftesskuldens uppfyllelse.

1596 Se 8.4.5.2 ovan vid not 1190.
1597 Jfr 13.3.4 nedan.
1598 Se t ex NJA 1888 s 468 och den preskriptionsrättsliga frågan huruvida utdelning är 
att klassificera som en konkursgäldenärens avbetalning på sin egen skuld. Ett annat exem-
pel är den i RÅ 2000 ref 29 aktualiserade frågan huruvida konkursutdelning är att räkna 
som löneutbetalning (när konkursfordringen utgörs av en lönefordring) med följd att en 
konkursutdelning åsamkar konkursboet massaansvar avseende arbetsgivaravgifter. RegR 
förutsatte att så var fallet, vilket kan med fog ifrågasättas. Se Palmér/Savin, Konkurslagen 
II § 11: 9 (s 11: 23); 14.4.4 nedan vid not 2228. 
1599 Enligt exekutionstanken innebär utdelningen att konkursborgenärerna får del av den 
likvid som uppkommit vid kollektivutmätningspantens realisering; borgenären får inte 
(direkt) uppfyllelse av, men väl täckning för, sin fordring på konkursgäldenären. Skiftes-
tanken innebär att konkursborgenärerna får uppfyllelse av sina opersonliga fordringar på 
konkursgäldenären. Enligt processtanken innebär konkursutdelningen att konkursförval-
taren fullgör konkursgäldenärens förpliktelse.
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Bäst förenligt med associationstankens grundantaganden är att anknyta 
avräkningen till konkursborgenärens betalningsmottagande.1600 Huru-
vida det är uppfyllelsen eller mottagandet som innebär att konkursford-
ringen sätts ned kan få betydelse från bl a avräkningssynpunkt (när en 
konkursborgenär har flera fordringar på konkursgäldenären). Associa-
tionstanken klargör att konkursförvaltaren inte har någon legal kompe-
tens att uppfylla konkursgäldenärens förpliktelse (konkursfordringen) 
och därvid utnyttja gäldenärens anvisningsrätt enligt HB 9: 5.1601 De 
fordringsrättsliga avräkningsreglerna saknar alltså tillämpning på kon-
kursboets utdelning relativt konkursgäldenären. Avräkningsordningen 
bestäms i stället av de konkurs(associations)rättsliga reglerna, vilka be -
tyder att tvångsmässig avräkning skall ske.1602

11.4.2 Andelsrätten för naturaanspråk
Antag att en konkursborgenär kräver utdelning för en naturafordring 
hos konkursgäldenären.1603 När andelsrätterna i konkursboet (dvs utdel-
ningsrätterna) skall bestämmas måste naturafordringarna åsättas ett värde 
(även) i pengar. Som skäl brukar anges att konkursfordringarna måste 

1600 Att det är utdelningens uppbärande som har betydelse har stöd i NJA 1977 s 664 I 
där HD anförde: ”När borgenär uppburit det utdelningsbelopp som med tillämplig utdel-
ningsprocent belöper på en viss honom tillkommande fordran, är denna att anse som i 
motsvarande mån betald” (min kurs).
1601 Jfr NJA 1977 s 664 II där HD konstaterade att det ligger utom ramen för en kon-
kursförvaltares uppgifter att i utdelningsförslag ge anvisning om hur en borgenär som 
bevakat flera likaberättigade fordringar skall förfara i avräkningshänseende. Anvisningen 
skall sakna rättsverkan även om utdelningsförslaget förblir oklandrat. Se härom 13.4.1 
nedan vid not 2013.
1602 Jfr NJA 1977 s 664 I–II där i praktiken konkursens natur åberopades till stöd för 
att utdelningen skall avräknas på konkursborgenärs konkursfordringar proportionellt, 
dvs på samma sätt som om fordringarna hade tillkommit skilda borgenärer. Synsättet, 
som bekräftas i NJA 1988 s 512, innebär egentligen – utifrån associationstankens grund-
antaganden – att skifteslotten för en andelsrätt måste bestämmas varje andelsrätt för 
sig. Annorlunda uttryckt är det inte – HDs uttryckssätt till trots – en betalnings- och 
avräkningssituation för konkursgäldenären som skall bedömas. Beträffande utmätning, 
se NJA 1986 s 454 (”Vid utmätning är det inte fråga om en samlad avveckling av gäl-
denärens skulder under hänsynstagande till samtliga rättsägares intressen”); NJA 1992 
s 574. – Beträffande avräkningsordningen, se närmare Håstad, Avräkningsordningen 
s 82 ff; Lindskog, Kvittning § 20-4.2.3 (2 uppl s 600 f ). – När konkursfordringarna är 
sakrättsligt förstärkta har konkursborgenären rätt att välja vilken säkerhet han skall avstå 
från (se NJA 1984 s 185). Den valrätten beror dock på sakrätten. 
1603 Redan frågan huruvida naturafordringar får delta i konkurs är grundsynsberoende. 
Jfr 2.2.2 not 228.
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kunna jämföras med varandra. En bestämmelse i frågan finns i såväl den 
svenska som den norska och danska konkurslagstiftningen.1604

Att naturafordringarna får sitt värde uppskattat i pengar betyder inte 
att medkontrahenten måste ge upp sin naturafordring på obligations-
rättlig nivå (så att medkontrahenten kan sägas ha en hävningsplikt mot 
konkurssidan).1605 Åtgärden har varken obligationsrättslig grund eller 
obligationsrättslig effekt varför det är vilseledande att tala i termer av 
hävning.1606 Noga taget kan man även säga att det är vilseledande att 
tala i termer av omräkning. Omräkningen innebär inte att konkursford-
ringen räknas om utan att medkontrahenten får en i penningar bestämd 
skifteslott i konkursboet.

11.4.3 Utdelning in natura för naturafordring
Den norska omräkningsregeln har uppfattats så att den – med associations-
tankens terminologi – tar sikte på såväl andelsbestämningen som skiftes-
fordringarnas fullgörande (utdelningen). Naturafordringen får alltså inte 
bara ett penningvärde i och för utdelningsberäkningen. Med Andenæs 
innebär ”omräkningen” att ”fordringen også rettslig sett anses som penge-
fordring, slik at hverken fordringshaveren eller boet kan kreve dividen-
den oppgjort ved utlevering av en forholdsmessig del av gjenstanden.”1607 
Det betyder inte att naturafordringen som sådan omvandlas till en pen-
ningfordring (på obligationsrättslig nivå) så att medkontrahenten har 
hävningsplikt mot konkursgäldenären.1608 Omräkningsterminologin för 
tankarna på fel spår. Kontentan torde vara att medkontrahenten får en 
andelsrätt i (och latent skiftesfordring hos) konkursboet för sin natura-

1604 Se 5:13 1 st KL; DeknL § 6-4; DKL § 40. Även i finsk rätt skall omräkning ske men 
någon särskild värdesättningsbestämmelse finns inte. Se Wrede, Konkursrätt s 6. Däremot 
finns en bestämmelse om omräkning av fordringar i främmande valuta. Se 12: 2 FiKL; RP 
26/2003 s 118 f. Enligt European Principles § 10.4 skall ”[a] non-monetary claim [be] 
converted into a monetary claim for its assessed value.” UNCITRAL Legislative Guide 
innehåller inga rekommendationer om naturafordringar (jfr s 250 punkt 6), däremot om 
fordringar i främmande valuta (Recommendation § 176 s 255, 265). 
1605 Jag återkommer till frågan vid annat tillfälle. 
1606 Den obligationsrättsliga effekten kan inte gärna vara större än den obligationsrätts-
liga effekten av ett bevakningsavgörande i konkursen, dvs ingen effekt alls (jfr 9:19 KL).
1607 Se Andenæs, Konkurs § 32.4.2 (2 uppl s 319 f ). Likaså har Grotenfelt, Kommentar 
s 100 anfört (i linje med processtanken) att konkursen innebär att naturafordringar för-
vandlas till penningafordringar. 
1608 Den norska regeln innebär alltså inte att en konkursborgenär med naturafordring 
hos konkursgäldenären har hävningsplikt på grund av konkursen. Omvänt går det inte att 
resonera så att hävningsplikt saknas i svensk rätt eftersom det inte finns någon omvand-
lingsbestämmelse i den svenska konkurslagen. Hävningsterminologin är lika vilseledande 
som omräkningsterminologin och bör därför undvikas.
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fordring hos konkursgäldenären, vilken består helt oförändrad på obli-
gationsrättslig nivå vid sidan av konkursen. Annorlunda uttryckt är det 
mer träffande att tala om ett nytt och kompletterande anspråk än om 
omvandling.

Tolkningen är beroende av vilken grundsyn som anläggs på konkursen. 
Appliceras processtanken, som sätter likhetstecken mellan utdelningsrätt 
och personlig fordringsrätt på konkursgäldenären, blir en omvandlings regel 
in dubio att tolka som en obligationsrättslig omvandlingsregel. Anläggs 
associationstanken krävs det uttryckligt stöd i lagtexten och förarbetena 
för att omvandlingsregeln skall vara att tolka som en obligationsrättslig 
omvandlingsregel, inte bara som en påminnelse om att utdelningsanspråket 
är en andelsrätt som följer de likvidationsregler och principer som gäller för 
konkursbon.

I den svenska KL finns, som nämnts, en bestämmelse om att natura-
anspråken skall uppskattas till skäligt belopp (vid utdelningsberäkning-
en). Avsaknaden av uttrycklig bestämmelse om hur utdelning kan och får 
ske betyder knappast att utdelning kan ske in natura och inte måste ske i 
pengar. Det följer av konkursens natur, i förlängningen likhetsprincipen, 
att även skiftesfordringen på konkursboet är en penningfordring.1609

Noga taget fordras en återgång till processtanken för att det skall finnas 
ett fullvärdigt rättssystematiskt stöd för tolkningen att den svenska omräk-
ningsregeln lämnar det öppet hur utdelning kan ske och tillåter att utdel-
ning verkställs enligt konkursfordringens eget innehåll (in natura). Till och 
med skiftestanken torde ju räkna med att utdelningsanspråket, även om det 
utgör en fordringsrätt, är en annan fordring, en opersonlig fordring, än den 
bakomliggande konkursfordringen.1610

Närmare bestämt får det anses följa av konkursrättsliga principer att kon-
kursboet inte har rätt att fullgöra utdelning in natura (mot den ifråga-
varande konkursborgenärens bestridande),1611 att naturaborgenär inte 

1609 Jfr 11.4.1 ovan. Någon kan vilja invända att naturautdelning måste få ske om kon-
kursboet endast har t ex olja och oljeborgenärer. Ett tilläggsargument som kan förväntas 
uppkomma är att en naturafordring som låter sig uppdelas måste kunna nedsättas vid 
ackord. Beträffande den förstnämnda synpunkten bör noteras att det, rättssystematiskt 
sett, föreligger en skillnad mellan utdelning och fullföljelse av konkursgäldenärens avtal 
(borgenärerna kan vara skyldiga att finna sig i att avtalet sålunda fullföljs partiellt). Den 
distinktionen finns även i den allmänna associationsrätten. Vad avser ackordsargumen-
tet går det inte att jämföra relationen mellan konkursboet och dess associationsrättsliga 
medlemmar med den obligationsrättsliga relationen mellan borgenärerna och konkurs-
gäldenären. 
1610 Se 8.4.5.2 ovan not 1190.
1611 Welamson/Mellqvist, Konkurs § 10.3 (10 uppl) s 195 not 7 gör gällande att kon-
kursborgenär inte nödvändigtvis måste få betalning i pengar utan kan få annan egendom 
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har rätt att kräva utdelning in natura1612 samt att konkursboet inte ens 
har rätt att verkställa utdelning in natura, inte ens med den särskilt berör-
da konkursborgenärens samtycke.1613 Att samtycke inte är tillräckligt för 
naturautdelning sammanhänger med att likhetsprincipen måste tilläm-
pas strikt beträffande de ekonomiska rättigheterna i konkursboet.1614 
Likhetsprincipen kräver inte stöd i lag. Tvärtom, det är undantagen från 
likhetsprincipen som är känsliga i sådant perspektiv.

i avräkning på sin utdelning. Huruvida Welamson menar att borgenären är skyldig att 
motta naturautdelning framstår som osäkert. Se 8.4.5.2 ovan vid not 1190.
1612 Det krävs separationsrätt, sakrättsbaserad förmånsrätt eller massaansvar för att en 
konkursborgenär skall ha rätt att bestämma över sättet för ett anspråks fullgörelse i kon-
kursen. I dessa fall är det dock separationsrätten, förmånsrätten eller massaansvaret som 
ger konkursborgenären angiven rätt, inte konkursfordringen och den där på grundade 
andelsrätten i konkursboet.
1613 Se 8.4.5.2 ovan vid not 1188 f.
1614 Se 8.4.5.2 ovan vid not 1189. För att likhetsprincipen inte skall vara till hinder för 
naturautdelning torde det bl a krävas att konkursboet endast har oprioriterade konkurs-
borgenärer och att naturautdelningen avser fungibel egendom av exakt samma slag.
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12 Särskilt om andelsbestämningen

12.1 Anspråk på andelsrätt måste anmälas
I äldre rätt var bevakningsförfarande obligatoriskt.1615 Enligt nu gällande 
regler är det icke-bevakningskonkurs som är huvudregel. Bevaknings-
förfarande är aldrig obligatoriskt. Lagens föreskrift är att bevaknings-
förfarande bör äga rum om det kan antas att oprioriterade borgenärer 
kommer att erhålla utdelning i konkursen.1616 I sådant fall får konkurs-
domstolen efter framställning från konkursförvaltaren besluta att bevak-
ningsförfarande skall arrangeras (9:1 KL).

I det följande behandlas i huvudsak endast läget vid bevakningskonkurs. 
Kärnfrågorna aktualiseras även när bevakningsförfarande inte anordnas men 
problematiken blir inte lika tillspetsad eftersom det ofta är de bevaknings-
rättsliga bestämmelserna som reser frågetecken och ger problem. Anordnas 
inget bevakningsförfarande prövas medlemsskapsanspråken direkt i utdel-
ningsförfarandet enligt föreskrifterna i 11 kap KL. I sådana fall räcker det 
att borgenären formlöst bringar sitt deltagandeanspråk till konkursförvalta-
rens kännedom.1617 Huvudsaken är att det framgår att borgenären vill delta 
i konkursen (vilket regelmässigt torde kunna presumeras).1618

1615 I den ännu äldre – av processtanken dominerade – rätten fordrades även särskilt 
beslut över varje fordring som bevakats i konkursen, oavsett om den bemötts med 
anmärkning eller ej. Se 3.1.1 ovan. 
1616 Bedömningen blir närmast beroende av när konkursförvaltaren behöver ett hjälp-
medel för att snabbt och enkelt nå klarhet över vilka anspråkshavare som finns och vilka 
anspråk som görs gör gällande. Jfr t ex beskrivningen av bevakningsförfarandets funktion 
i Prop 1986/87: 90 s 140, 297 f, ofta med det explicita eller implicita tillägget att syftet 
är att få till stånd ett snabbt och tillförlitligt underlag för utdelningsförslaget och kon-
kursdomstolens fastställelseprövning. Se Prop 1986/87: 90 s 140; SOU 1983: 24 s 188; 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9. 2 (10 uppl s 178 f ). Lagrådets erinran att bevaknings-
förfarande kan vara motiverat även när ingen oprioriterad utdelning är att räkna bemöttes 
av depch med att borgenärerna i allmänhet torde sakna intresse av ett bevakningsförfa-
rande enbart för att få till stånd en tidigare prövning av eventuella förmånsrättstvister. Se 
Prop 1986/87: 90 s 297 f.
1617 Se Prop 1986/87: 90 s 296.
1618 Jfr Prop 1986/87: 90 s 296 och 31 § KF.
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Anordnas bevakningsförfarande föreligger ”bevakningstvång” för anspråk 
på utdelningsrätt och förmånsrätt (se 9: 4 KL). Bevakningstvång förelig-
ger i den meningen att anspråken måste anmälas för att – enligt asso-
ciationstankens terminologi – ge rätt till medlemsskap med ekonomisk 
andelsrätt i konkursboet.1619 Lagtexten innehåller dock vissa undantag (se 
9: 4 1 st KL in fine) i vilka fall det föreligger blott möjlighet att bevaka. 
Ett av undantagen avser förmånsrätt på grund av panträtt.1620

Noga taget framgår det inte av lagtexten att särskild (sakrättsbaserad) för-
månsrätt kan bevakas. Tvärtom kan lagtextens ordalydelse åberopas här-
emot. Att borgenären skall anmäla ”sin fordran och den förmånsrätt han 
vill göra gällande” kan ju tolkas så att endast fordringsbaserade förmånsrät-
ter, inte sakrättsbaserade, omfattas av bevakningsförfarandet (9: 4 1 st KL). 
Någon annan slutsats framtvingas inte heller av 9: 5 1 st KL där det stadgas 
att en borgenär som har panträtt (särskild förmånsrätt) inte behöver bevaka 
fordringen för att få rätt till betalning ur panten. Bestämmelsen säger inte 
att förmånsrätten inte behöver (men kan) bevakas. Det är ju den pantsatta 
fordringen som inte behöver bevakas för att panträtten skall vara i behåll. 
Likväl är det hävdvunnen uppfattning att sakrättsbaserade förmånsrätter 
kan, men inte behöver,1621 bevakas.1622 Bevakas förmånsrätt på grund av 
panträtt anses bevakningen innefatta ett yrkande om oprioriterad utdelning 
för resten (om panten ej förslår).1623

1619 Att lagstiftningens terminologi är vilseledande, se 13.2.2 nedan angående rätten till 
efterbevakning. 
1620 Samma undantag gäller för säkerhetsrätter som är jämställda med panträtter enligt 
1: 5 KL. Ett liknande undantag föreligger enligt 5:17 1 st KL beträffande kvittning. I 
korthet är bevakning överflödigt intill summa concurrens eller, om kvittningsförutsätt-
ningarna visar sig brista (på annan grund än fordringsrekvisitet), för den del av mot-
fordringen som skulle ha kunnat infrias kvittningsvis om kvittning hade varit tillåtet. Se 
närmare Lindskog, Kvittning § 25-1.1.1 (2 uppl s 716 f ). 
1621 Se NJA 1929 s 640; Palmér/Savin, Konkurslagen II § 7: 24 (s 7: 47), § 9: 4 (s 9: 7), 
§ 9: 5 (s 9: 8); Walin, Materiell konkursrätt s 48; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9.3 
(10 uppl) s 180; Welamson, Konkursrätt s 505 f, 507. 
1622 Se t ex NJA 1970 s 32. Jfr även NJA 1937 s 63. 
1623 Se Palmér/Savin, Konkurslagen II § 9: 5 (s 9: 8); Walin, Materiell konkursrätt s 48; 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9.3 (10 uppl s 180); Welamson, Konkursrätt s 507, 517. 
Regeln är inte helt given (om inte den säkrade/underliggande fordringen måste preciseras 
till sitt belopp vid ”förmånsrätts”bevakningen eller om undantaget endast är en frihet från 
den eljest föreliggande skyldigheten att betala efterbevakningsavgift för bevakningen). 
Fordringen kan mångdubbelt överstiga sakrättens värde. I Prop 1986/87: 90 s 300 verkar 
det antas att den pantsäkrade fordringen måste bevakas för att ge rätt till oprioriterad 
utdelning i den mån panten ej förslår. Kan hända är det bara en tolkningsprincip, ej en 
grundregel, att en panträttsbevakning jämväl skall anses innefatta en bevakning av den 
pantsäkrade fordringen.
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Ett annat undantag, som skall behandlas som en panträtt enligt 7: 24 KL, 
är anspråk på redovisningsmedel enligt RedovL.1624

Märkligt nog1625 har HD valt att avsluta panträttsanalogin vid frågan om 
sakrättsliga aspekter kan prövas i bevakningsförfarandet. Bevakningsavgö-
randet får därför rättskraft i konkursen endast såvitt gäller frågan om en 
fordringsrätt föreligger och uppfyller kraven för en redovisningsfordring i 
och för sig.1626

Beträffande anspråk på företagshypotek enligt ÄFHL antogs bevaknings-
tvång föreligga enligt 9: 4 KL för såväl fordringen som förmånsrätten.1627 Till 
skillnad från vad som gäller när borgenär hävdar separationsrätt till redo-
visningsmedel antogs även företagshypotekets sakrättsliga aspekter kunna 
prövas i bevakningsförfarandet.1628 Att undantagsregeln i 9: 5 KL saknade 
tillämpning på företagshypotek är inget stöd för ett bevakningstvång. Det 
är ju inte 9: 5 KL utan panträttens karaktär av sakrätt som medför att en 
panträtt inte behöver bevakas för att bestå. I princip bör alltså bevaknings-
tvånget ha inneburit att företagshypoteket inte betraktades som en sakrätt 
utan klassificerades som en sakbegränsad preferensandelsrätt i konkursen. 
Bedömningen är inte självfallen.1629

Slutligen1630 föreligger undantag vid återvinning. Den som med anled-
ning av återvinning får en konkursfordring behöver inte bevaka densam-
ma (se 4: 21 KL).

Undantaget måste kunna tillämpas analogt på konkursfordringar som ovill-
korliggörs när konkursboet interventionsfullföljer konkursgäldenärens avtal 

1624 Se Palmér/Savin, Konkurslagen II § 7: 24 (s 7: 47); Walin, Materiell konkursrätt s 49; 
Walin, Separationsrätt s 149 f (som påpekar att borgenär som bevakat ett för litet belopp 
inte behöver skrida till efterbevakning för att få ut återstoden om avskilda redovisnings-
medel ej förslår). 
1625 Jfr även Walin, Materiell konkursrätt s 49 not 7.
1626 Se NJA 1970 s 32; Palmér/Savin, Konkurslagen II § 7: 24 (s 7: 47). Det intressanta 
från grundsynssynpunkt är vad som kan anmärkningsprövas och avgöras med konkurs-
intern rättskraft i konkursen.
1627 Se SvJT 1951 ref s 762; SOU 1983: 24 s 197; Walin, Materiell konkursrätt s 45 
(dock ej i fråga om den numera utmönstrade förföljelserätten, a a s 49); Walin/Gregow, 
Förmånsrättslagen (5 uppl) s 15 f; Welamson, Konkursrätt s 503.
1628 Det ojämförligt vanligaste i refererad rättspraxis är att företagshypoteksfrågor har 
kommit upp till prövning genom klander av utdelningsförslag (t ex NJA 1997 s 759; 
NJA 1993 s 130; NJA 1992 s 497; NJA 1897 s 736; NJA 1989 s 705) eller i jävsprocess 
efter anmärkning (t ex NJA 2008 s 88; NJA 1989 s 57).
1629 Om företagshypoteket var (och är) en sakrätt kan det ifrågasättas om rättsfallet NJA 
2000 s 88, som gällde traditionskravets innebörd för sakrättsligt giltigt företagshypotek, 
inte borde ha prövats i allmänt civilmål mellan konkursboet och borgenären utom kon-
kursen och med tillämpning av allmänna processrättsliga regler (om nu detta skulle ha 
haft någon betydelse).
1630 För en uttömmande redovisning av alla undantag, se lagtexten.
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under konkursen (utan att fordringen omfattas av konkursboets massa-
ansvar). Bedömningen sammanhänger med vilka typer av reservationsbe-
vakning som kan godtas, t ex bevakningar som inte klargör vilken fordring 
som bevakas.1631 En nackdel med analogi är att de övriga borgenärerna för-
lorar möjligheten att rättsligt bestrida kravet. Bevakningsfriheten är alltså 
inte endast en suspension av bevakningskravet.1632 Synpunkten minskar 
dock i betydelse av att anspråket har utlösts av konkursboets agerande i en 
konkursbofråga och att alternativet är ett massaansvar för konkursboet.

12.2  Endast medlemsfrågor kan prövas inom 
ramen för utdelningsförfarandet

När bevakningsförfarande anordnas inställer sig frågan vilka anspråk som 
kan göras gällande för prövning inom ramen för konkursen. Bedömning-
en är grundsynsberoende och därmed svårbesvarad.1633 Associationstan-
kens grundregel är att endast medlemsfrågor kan anmälas för prövning i 
bevakningsförfarandet/utdelningsförfarandet, dvs borgenärernas andels-
rätter eller anspråk i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap. 
Utdelningsförfarandet omfattar alltså de efterställda eller likaberättigade 
utdelningsrätterna samt de förmånsrätter som, med associationstankens 
terminologi, utgör preferensandelsrätter.1634

Under grundsyner som förutsätter att konkursen går ut på att fastställa bor-
genärernas anspråk på del ur den av konkursgäldenären ägda konkursmas-
san bör, som utgångspunkt, alla anspråk, dvs även massafordringarna och 
sakrättsanspråken, kunna anmälas för utdelningsprövning i och för sig.

Anspråk som inte utgör medlemsfrågor hör, rättssystematiskt sett, inte 
hemma i vare sig bevaknings- eller utdelningsförfarandet. Följaktligen 
krävs det särskild undantagsregel för att konkursbofrågor och konkursgäl-
denärsfrågor skall kunna prövas i konkursen. Grundsatsen blir att frågor 
rörande konkursgäldenärens personliga ansvar,1635 sakrättsanspråk1636 

1631 Se härom Prop 1986/87: 90 s 140 ff. 
1632 Jfr Lindskog, Kvittning § 25-1.1 (2 uppl s 717) angående 5:17 KL.
1633 Jfr Walin, Materiell konkursrätt s 50, som dock inte åberopar grundsynsrelaterade 
aspekter; 4.1 ovan vid not 554.
1634 Jfr 5.3.2 ovan.
1635 Se 13.3.5 nedan vid not 1940. 
1636 Jfr undantagen i 12.1 ovan. – Se NJA 1882 s 33 (separationsrätt till kommissions-
gods); RH 1984: 88 (separationsrätt på grund av återtagandeförbehåll); NJA 1970 s 32 
(separationsrätt till redovisningsmedel); SOU 1943: 24 s 45; SOU 1983: 24 s 179; Walin, 
Materiell konkursrätt s 49 not 7; Walin, Separationsrätt s 148 ff; Walin/Gregow, För-
månsrättslagen (5 uppl) s 17. Beträffande anspråk på företagshypotek enligt ÄFHL, se 
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och massaanspråk1637 inte kan prövas och rättskraftigt avgöras i konkur-
sen. Sådana tvister har i stället att slitas i allmän rättegång utom kon-
kursen mot konkursgäldenären personligen respektive konkursboet som 
part. Vad som gäller på regelplanet är inte helt säkert.

12.3  Bevakningsramen fördunklas av de särskilda 
förmånsrätterna

Bevakningsförfarandets ram fördunklas av att lagstiftaren har möjlig-
gjort bevakningsprövning av – i vissa fall föreskrivit bevakningstvång för 
– vissa sakrätter, nämligen de sakrätter som råkar upptas som särskilda 
(sakrättsbaserade) förmånsrätter i den vid var tid gällande FRL (vilket kan 
variera). Bevakningsramen innefattar inte bara sakrättens obligations-
rättsliga dimension (det opersonliga anspråket)1638 och, i förekommande 
fall, de speciella förmånsrättsrekvisit som måste vara uppfyllda. Även den 
sakrättsliga dimensionen – frågan huruvida anspråket åtnjuter sakrätts-
ligt skydd i konkursen – kan falla inom den ram av frågor som kan prövas 
i konkursen i och för sig.1639

Bevakningsreglernas anknytning till förmånsrättsbegreppet ger en del 
problem, särskilt med tanke på att det är en slump i sammanhanget vilka 
sakrätter som räknas upp i FRL.1640

12.1 ovan vid not 1627 f. Föreligger bevakningsrätt för en förmånsrätt bör dock rätts-
kraften vara intern i den meningen att sakrättsborgenären måste starta särskild rättegång 
mot konkursboet om sakrätten för att få bevakningsavgörandet granskat under lupp. Han 
kan inte återkomma i samma sak medelst utdelningsklander. Inleds särskild rättegång i 
sakrättsfrågan under konkursen uppkommer frågan om rättegångens rättskraftsverkan i 
konkursen.
1637 Jfr 14.5.4 nedan; NJA 1896 s 60; Welamson, Konkursrätt s 652. Beträffande norsk 
och dansk rätt, se 10.4 not 1437.
1638 Jfr 5.2.4.1 ovan.
1639 Se närmare i 12.1 ovan. Anledningen till att de särskilda förmånsrätterna tas upp i 
förmånsrättsordningen verkar vara att de skall skapa kreditunderlag. Se Prop 1970:142 
s 27. Säkerhetsrätternas krediträttsliga funktion är dock en annan fråga än vad säkerhets-
rätterna är och ger. Detta utesluter inte att det (på regelplanet) kan finnas skäl att tillåta 
att även andra frågor än medlemsfrågor prövas i konkursen. Jfr vid not 1649 nedan samt 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9.2 (10 uppl s 178 f ). 
1640 Märk att 1734 års lag, som föregick FRL, innehöll ett kapitel om ”Om borgenärers 
rätt och företräde för var annan till gäldbunden egendom”. Som rubriken visar förmåns-
rättsstämplades inte bara de oprioriterade utdelningsanspråken och de allmänna förmåns-
rätterna utan även de sakrättsliga säkerhetsrätterna och – till skillnad från i den nu gäl-
lande FRL – anspråken på separationsrätt (se 17: 2 HB). Det ansågs överflödigt att ta upp 
en bestämmelse om separationsrätt i FRL. Se SOU 1969: 5 s 41; Prop 1970:142 s 109; 
Walin/Gregow, Förmånsrättslagen (5 uppl) s 14 f. Den kritiske kan invända att det är de 
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Det lagbestämda förmånsrättsbegreppet innefattar såväl allmänna förmåns-
rätter (av typen preferensandelsrätter enligt associationstankens systematik) 
som särskilda förmånsrätter (av typen sakrätter). Följden blir att det upp-
kommer tre typer av sakrätter, nämligen sakrätter som inte råkar upptas i 
FRL och därför inte kan prövas i konkursen (t ex separationsrättsanspråk), 
sakrätter som råkar upptas i FRL och därför kan prövas i konkursen (t ex 
panträtter) samt sakrätter som råkar upptas i FRL och både kan och måste 
prövas i konkursen (t ex företagshypotek enligt FHL och ÄFHL).1641

Dels uppkommer vissa problem att innehållsbestämma förmånsrätts-
begreppet och uppställa förmånsrättsliga principer som passar alla i för-
månsrättsbegreppet inpressade anspråk.1642

Den traditionella förmånsrättsdefinitionen, som förefaller vara färgad av 
exekutionstanken, utgår från att förmånsrätt handlar om (inbördes) rätt till 
betalning (se 1 § FRL).1643 Infallsvinkeln passar inte någon utdelningsrätt 
över huvud. Ingen utdelningsrätt är strikt accessorisk till en personlig ford-
ring hos konkursgäldenären, i synnerhet inte de sakrättsbaserade förmånsrät-
terna.1644 Definitionen blir inte klarare om den i enlighet med skiftestanken 

sakrättsbaserade förmånsrätternas upptagande i förmånsrättsordningen som är överflö-
dig. – Slumpens inverkan blir knappast mindre av att det är en konstruktionsfråga hur 
givna sakrätter skall etiketteras. Antag att, i rättsfallet RH 1984: 88 (där hovrätten fann 
att frågan om separationsrätt på grund av äganderättsförbehåll inte utgjorde en tvistefråga 
av sådant slag att kunna prövas i den ordning som gäller för tvistiga fordringar i kon-
kurs), sakrättsborgenären hade hävdat, med gott stöd i doktrinen (se t ex Agell, Ägareför-
behållets giltighet (SvJT 1965) s 229 f; Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom s 617 f; 
Hessler, Allmän sakrätt s 189 ff; NJA II 1915 s 297 f; Schmidt, Om ägareförbehåll och 
avbetalningsköp s 128 ff), att ägarförbehållet gav honom en sakrättsligt giltig panträtt i 
avbetalningsgodset, inte en separationsrätt till detsamma. Skulle bevakningsmöjligheten 
ha påverkats härav (då en panträtt utgör en särskild förmånsrätt enligt FRL)? 
1641 Huruvida företagshypoteket är en sakrätt hålls här öppet. Jfr 5.3.2.2 ovan not 694. 
– Till detta kommer fallen av kvittning, för vilka i praxis (på regelplanet) nu utvecklats 
särskilda, ganska egenartade regler i aktuellt hänseende.
1642 Se t ex uttalandet i Prop 1970:142 s 109 om att förmånsrätt finns endast när lag-
stiftningen så föreskriver. Uttalandet passar dåligt på de sakrättsbaserade förmånsrätterna, 
som skulle finnas även om de inte upptogs i FRL. Dessutom implicerar det att inga andra 
sakrätter finns. 
1643 Jfr 11.4 ovan vid not 1591. Intrycket förstärks av att förmånsrättsordningen tidigare 
upptogs i HB och betraktades som ett utflöde av den civilrättsliga lagstiftningen (med 
omedelbar betydelse först i exekutionsrättsliga sammanhang). Jfr Prop 1970:142 s 108. 
1644 In dubio består en gäldenärspanträtt oaktat att den pantsäkrade fordringen förklaras 
overksam på personlig nivå. En panträtt förutsätter inte en personlig fordring. Jfr Len-
nander, Kredit och säkerhet (9 uppl) s 81 f. Se strax nedan. Detsamma torde ha gällt 
beträffande företagshypotek enligt ÄFHL som t ex fick göras gällande oaktat att den säk-
rade fordringen preskriberats eller blivit föremål för preklusion. Se 2: 5 ÄFHL; Walin, 
Om företagshypotek s 43 ff, 157 samt, beträffande möjligheten att upplåta företagshypo-
tek som tredjemanssäkerhet, a a s 44 f; NJA II 1984 s 329; NJA 1989 s 57. 
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vinklas så att förmånsrättsreglerna ”styr fördelningen av gäldenärens till-
gångar mellan konkursborgenärerna, dvs mellan borgenärer som har ford-
ringar mot gäldenären från tiden före konkursen (s k konkursfordringar).”1645 
En sådan beskrivning träffar de likaberättigade andelsrätterna och prefe-
rensandelsrätterna men inte de sakrättsbaserade, som, beroende på hur de 
sakrättsliga intjänandereglerna ser ut, kan göras gällande även för fordringar 
som har uppkommit efter konkursutbrottet.

Dels kan ”förmånsrättsstämpeln” förleda rättstillämparen att tro att en 
sakrätt är beroende av en i konkursen giltig förmånsrätt för att finnas.

I NJA 1933 s 234 hade den blivande konkursgäldenären utställt ett skul-
debrev som bl a innehöll en bestämmelse om att – vid gäldenärens betal-
ningsdröjsmål eller annat kontraktsbrott – hela lånebeloppet skulle vara 
förfallet till betalning vid anfordran och borgenären äga att för förlust på 
grund av den förtida inbetalningen göra sig betald ur gäldenärspant som 
ställts för lånet med en procent årligen av lånebeloppet för den återstående 
avtals tiden. HD konstaterade inledningsvis att borgenären inte hade rätt till 
utdelning för skadestånd till följd av förtidsbetalning i konkursen. Frågan 
blev därefter om panten kunde tas i anspråk. Majoriteten ansåg att panten 
kunde tas i anspråk endast för det utdelningsberättigade kapitalbeloppet 
(och konkursränta) medan minoriteten menade att panten fick tas i anspråk 
för hela fordringen, vilket torde vara korrekt. Panten skall i princip erkän-
nas såvida inte pantavtalet eller panträtten kan återvinnas enligt 4: 5 eller 
12 KL.1646

Rent generellt medför lagstiftningens infallsvinkel att distinktionen mel-
lan ”fordring” och ”förmånsrätt” framträder som mer rättsligt intressant än 
(i) den rättsliga beröringspunkten mellan olika grader av andelsrätt och 
(ii) distinktionen mellan sakrätter och (olika grader av) andelsrätter.

1645 SOU 1999:1 s 83. Jfr SOU 1983: 24 s 188 angående att bevaknings- och anmärk-
ningsförfarandets funktion är att snabbt och säkert avgöra ”vilka fordringar som är berät-
tigade till utdelning och i vilken inbördes ordning de skall ges rätt till betalning”.
1646 Verkan av en gäldenärspant påverkas inte av att den pantsäkrade fordringen är efter-
ställd på grund av avtalsvillkor. Se Lindskog, Om efterställningsvillkor (SvJT 1992) s 632 
vid not 68. Jfr not 1644 ovan. På vilken grund andelsrätten är efterställd skall inte ha 
någon utslagsgivande betydelse. Panträttens giltighet måste bedömas separat. Jfr Lind-
skog, Kvittning § 4-3.1.1 (2 uppl s 88 not 46) angående pant till säkerhet för löneford-
ringar som träffas av 5: 2 KL; UfR 1982 s 81 H; UfR 1983 s 566 SH. I det första fallet 
fick pant tas i anspråk för räntekrav som förklarats efterställda enligt DKL § 98 (jfr 5:11 
1 st KL, 4 § FRL). I det andra fallet, där fordringen skulle uppfyllas i främmande valuta, 
fick pant tas i anspråk för krav avseende kursförlust under konkursen. Sådant anspråk 
är efterställt enligt DKL § 40 (i svensk rätt uppkommer i princip ingen motsvarande 
efterställningsproblematik eftersom dagen för utdelningsförslagets upprättande utgör gäl-
lande värderingsdag enligt 5:13 3 st KL). Rättsfallen kommenteras av bl a Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) s 321, 560, 595; Ørgaard, Konkursret § 5-6.4 
(9 uppl s 215, 216 f ). 
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Associationstankens grundantagande att det endast föreligger en (i) grad-
skillnad mellan den oprioriterade utdelningsrätten (vanlig andelsrätt) och de 
icke-sakrättsbaserade allmänna förmånsrätterna (preferensandelsrätterna), 
medför bl a att grundsatsen bör vara att den som bevakar preferensan-
delsrätt (allmän förmånsrätt) inte också behöver bevaka vanlig andelsrätt 
(oprioriterad utdelning) för att få utdelning i konkursen (om förmånsrätts-
rekvisiten skulle brista). Är det distinktionen mellan ”fordring” och ”för-
månsrätt” som är relevant faller det sig naturligare att anta att en borgenär 
som vill vara bibehållen sin rätt till oprioriterad utdelning (”fordran”) för 
den händelsen att förmånsrättsrekvisiten (”förmånsrätt”) skulle brista måste 
särskilt bevaka utdelningsrätten (som då blir en annan ”sak”).

Ett annat exempel är att grundsatsen bör vara att en anmärkning avseen-
de fordrings- eller tidsrekvisitet i 5:1 KL träffar såväl preferensandelsrätten 
som den vanliga andelsrätten (jfr 9:10 KL).1647 Är det distinktionen mellan 
”fordring” och ”förmånsrätt” som är relevant bör i alla fall utgångspunkten 
vara att anmärkning måste framställas mot såväl förmånsrätts- som utdel-
ningsrättsyrkandet för att kunna beaktas (med följd att tillräknanderegeln 
i 9:10 KL gäller inom förmånsrätts- respektive utdelningsrättssaken och 
anmärkningspreklusion enligt 9:12 1 st KL inträder i den sak där anmärk-
ning uteblivit).

Vilka regler som gäller i de angivna exemplen behöver det inte tas ställ-
ning till här. HD har uttalat att ”[f ]rågan om förmånsrätt skall – – – prövas 
fristående från frågan om betalningsrätt”.1648 Några större växlar kan dock 
inte dras härpå eftersom frågan inte var huruvida anmärkning måste fram-
ställas i bägge frågorna (när anmärkning framställs i en) utan om utebliven 
anmärkning i utdelningsfrågan är bindande i förmånsrättsfrågan.

Implikationen att det endast föreligger en (ii) gradskillnad mellan sakrät-
ter och icke-sakrättsbaserade förmånsrätter gör att det faller sig naturligt att 
anta att sakrättsbaserade förmånsrätter skall rättsligt hanteras på samma 
sätt som icke-sakrättsbaserade utdelningsrätter om det inte finns en sär-
skild undantagsregel som klargör annat. Associationstanken ger diame-
tralt omkastad argumentationsbörda, dvs betyder att de grundsatser och 
bestämmelser som är avpassade för prövningen av borgenärernas anspråk på 
medlemsskap i konkursboet inte äger tillämpning på sakrättsborgenärernas 
sakrättsanspråk mot konkursboet. Det kan säkert anföras praktiska skäl 
för att sakrättsbaserade särskilda förmånsrätter skall gå att pröva i bevak-
nings- eller utdelningsförfarandet ändå, t ex för att storleken på sakrätts-
borgenärens och de övriga konkursborgenärernas skifteslotter beror på i 

1647 Konkursintern rättskraft måste som utgångspunkt uppkomma (jfr 9:19 KL), om 
inte rentav speciell anmärkningsgemenskap är nödvändigt.
1648 Se NJA 1983 s 350.
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vilken mån en sakrätt som säkrar konkursfordringen kan tas i anspråk.1649 
Komplikationerna blir dock oundvikliga.

Skall sakrättsanspråken kunna prövas inom ramen för konkursen är det vik-
tigt att det klargörs om prövningen förutsätts ske i ordinär process (enligt de 
regler som därför gäller), kumulerat med konkursens medlemsfrågor, eller 
om sakrättsanspråken skall hanteras som om de utgjorde medlemsfrågor. 
Valet är, som antytts, ett systemval – med vidsträckt betydelse. Officialprin-
cipens tillämpning påverkas men också utgångspunkten för vad som gäl-
ler i t ex talerätts-, rådighets- och rättskraftshänseende.1650 Kan prövning 
ske bör prövningsmöjligheten utesluta att sakrättsbaserade förmånsrätter 
prövas utom konkursen eller, om prövningsmöjligheterna är alternativa, 
kräva att rättskraften och prövningsreglerna anpassas till de sakrättsbaserade 
förmånsrättsanspråkens karaktär av konkursbofrågor. Antas allsidig rätts-
kraftsverkan uppkomma, alltså även rättskraft till nackdel för sakrättsbor-
genären, bör prövningen ske i enlighet med allmänna (process)regler (som 
tillgodoser bägge parternas rättssäkerhetsintressen), t ex beträffande talerätt, 
taleändring och preklusion. Att konkursförvaltaren skall vara underkastad 
taleändringsförbud enligt 9:11 KL förefaller alltså vara tvivelaktigt.1651 Lika 
tvivelaktigt är det att ge borgenärerna och konkursgäldenären anmärknings-
rätt samt rösträtt mot förlikning.1652

Att tumregeln skall vara att KLs bestämmelser rörande fordringar och 
förmånsrätter även skall tillämpas på särskilda förmånsrätter kan alltså 
inte tas för givet.1653

1649 Jfr not 1639 ovan.
1650 Jfr 12.6.1.2 nedan not 1757 angående förlikning av sakrättsåtervinning som anställs 
invändningsvis av konkursförvaltaren i anmärkningsförfarandet.
1651 Till skillnad från bevakaren är anmärkaren underkastad ett reellt taleändringsför-
bud. Taleändring får ske ovillkorat före förlikningssammanträdet men därefter endast 
om det finns särskilda skäl att tillåta att nya omständigheter åberopas (se 9:11 KL; SOU 
1983: 24 s 207 ff; Prop 1986/87: 90 s 145), typiskt sett att – i enlighet med äldre rätts-
praxis (jfr NJA 1923 s 643; NJA 1973 s 286; NJA 1972 s 188; SOU 1983: 24 s 180) 
– taleändringen beror på att bevakaren har åberopat en ny grund för sin bevakning. Se 
Prop 1986/87: 90 s 146, 305. Uppmjukningen har kritiserats för att vara otillräcklig. Se 
Lindskog, Kvittning § 25-1.1.3 (2 uppl s 720 not 18).
1652 Jfr 5.2.4.2 ovan vid not 646, 647. 
1653 Med en grundsyn som bygger på att det inte föreligger någon rättslig artskillnad mel-
lan utdelningsrätter och sakrätter bör utgångspunkten vara att alla förmånsrätter omfattas 
av reglerna om förmånsrätter, även de sakrättsbaserade. De sakrättsbaserade förmånsrät-
terna egenart blir då en fråga om huruvida reduktionsslut kan göras på regelplanet. 
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12.4  Endast medlemmarna binds av 
 utdelningsförslaget

Associationstankens grundantaganden klargör att det är medlemmarnas 
– konkursborgenärernas – ekonomiska medlemsrättigheter i konkurs-
boet som är ”saken” i konkursdomstolens fordringsprövning och bestäms 
genom det utdelningsförslag som fastställs i konkursen.1654 Omvänt 
utesluter associationstankens grundantaganden att utdelningsförslaget 
bestämmer i vilken mån sakrättsborgenärerna och massaborgenärerna 
har anspråk mot konkursboet.1655 Grundsatsen måste också bli att sak-
rätts- och massaborgenärerna är obundna i rättskraftshänseende.1656 De 
skall alltså inte behöva intervenera i fastställelseprövningen – eller klandra 
utdelningsförslaget1657 – för att kunna skydda sig mot exstinktion ifall 
utdelningsförslaget fördelar konkursmassan på ett sådant sätt, eller i sådan 
omfattning, att det innefattar en kränkning av vederbörande anspråks-
havares position. Sammanfattningsvis innebär associationstanken  att 
konkursboets anspråkshavare som utgångspunkt varken omfattas eller binds 
av utdelningsförslaget. Oavsett vad som sägs däri kan de utkräva och utfå 
sin rätt.1658

Andra grundsyner ger andra utgångspunkter. Uppfattas konkursen i enlig-
het med skiftestanken bör grundsatsen vara att även sakrätts- och massa-
anspråk skall upptas i utdelningsförslaget. Även sakrätts- och massaansprå-
ken utgör ju anspråk på del ur konkursmassan.1659

Rättsläget är inte säkert. HD har antagit att tvist i en separationsrätts-
fråga kan vara att lösa ”genom utdelningsförslag eller klander därav eller i 

1654 Se 10 ovan.
1655 Se 10.4; 10.5 ovan. – Konsekvensenligt är klanderyrkanden som går ut på att 
 ytterligare medel skall tillföras konkursboet hemmahörande under institutet klander av 
slut redovisning (se härom NJA 1984 s 678). Rättsfrågor som har att göra med andelsbe-
stämningen och fördelningen av de för utdelning tillgängliga medlen mellan konkursbor-
genärerna hänför sig till bevaknings- och utdelningsförfarandet, medan klander som går 
ut på att den för utdelning tillgängliga behållningen har varit för liten (kanske rentav skall 
ökas) är slutredovisningsfrågor. Jfr Prop 1978/79:105 s 334 f; Palmér/Savin, Konkurslagen 
II § 13: 7 (s 13: 7); Welamson, Konkursrätt s 429 ff.
1656 Till frågan om utdelningsförslagets rättskraft i konkursen, se senast NJA 2008 s 805. 
– Här bortses från fallet att det på grund av särskild undantagsregel får eller skall bevak-
ningsprövas i vilken mån borgenären har en sakrätt i konkursen, därvid avgörandet kan ha 
konkursintern rättskraft men sakna rättskraft utom konkursen. Jfr 12.2 ovan not 1636. 
1657 Frågan huruvida klanderrätt ens finns kommenteras närmare nedan, dock endast 
beträffande förbigångna massaborgenärer.
1658 Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen § 13: 7 (s 13: 8 f ).
1659 Beträffande särskilda förmånsrätter, jfr not 1661 nedan.
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vanlig rättegång.”1660 Uttalandet är inte helt lättolkat.1661 Beträffande förbi-
gångna massaborgenärer brukar det antas att ett oklandrat utdelningsförslag 
även binder massaborgenärerna. Antagandet görs i anslutning till rättsfallet 
NJA 1972 s 633 där HD antog att ”[m]assaborgenär som ej fått betalt för 
sin fordran får anses vara beroende av utdelningsförslag såvitt angår den 
omfattning i vilken konkursboets medel enligt förslaget tages i anspråk för 
utdelningen.”1662 Att massaborgenärerna skall sålunda bindas av utdelnings-
förslaget är främmande för associationstanken. Det kan ingalunda tas för 
givet att bedömningen håller än i dag då konkursboet har fått rättssubjekti-
vitet och massaborgenärerna har fått utmätnings- och konkurslegitimation 
mot konkursboet (se nedan).1663 Från klanderrättssynpunkt betyder detta 

1660 Se NJA 1970 s 32 (separationsrätt till redovisningsmedel). Walin, Materiell konkurs-
rätt s 49 har anlagt en mer restriktiv syn på saken, då han menar att separationsrättsfrågan 
får fastställas i rättegång mot konkursboet, ”eventuellt genom klander av utdelningsför-
slag.” I NJA 2008 s 805 har HD antagit att rätten till kvittning i konkurs (5:15 KL) kan 
prövas genom utdelningsklander. Kvittningsrätten i konkurs (därmed även rättsfallet) är 
komplicerad. Den inrymmer såväl en medlemsfråga (utdelningsrätt för konkursfordring) 
som en konkursbofråga (panträtt i konkursboets fordring hos konkursborgenären). Sam-
tidigt är dess plats i den sakrättsliga matrisen ifrågasättbar då konkursborgenären inte 
hävdar panträtt i en tillgång, utan panträtt i sin egen skuld (så att konkursborgenären 
uppträder i egenskap av gäldenär, inte sakrättsborgenär, till konkursboet). Den närmare 
analysen får anstå till annat tillfälle. 
1661 Sakrätter som utgör särskilda förmånsrätter upptas i utdelningsförslaget. Ur den syn-
vinkeln kan det vara lättare att motivera klanderplikt avseende särskilda förmånsrätter 
än avseende sakrätter och massafordringar som inte ”fastställs” i förslaget. Därmed är 
inte sagt att klanderplikt är motiverat och lika motiverat som beträffande andelsrätterna 
i konkursboet. Grundregeln måste vara att en sakrätt står på egna ben, oavsett vad den 
kallas i förmånsrättshänseende. Se 12.3 ovan vid not 1646.
1662 Rättsfallet åberopas (utan att med nödvändighet gillas) fortfarande (särskilt, av för-
klarliga skäl, beträffande klanderrätten). Se t ex Prop 1986/87: 90 s 331; Håstad, Ansva-
ret för köprättsliga fel s 105 ff; Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 283 not 23; 
Möller, Konkurs och kontrakt s 306 f; Palmér/Savin, Konkurslagen II § 11: 6 (s 11:12); 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 11.1 (10 uppl s 206). I NJA 1977 s 816 bekräftades 
klanderrätten obiter dictum. Jfr även NJA 1979 s 427 (där massaborgenärens klanderrätt 
inte ens ifrågasattes). 
1663 Welamson antog (redan före NJA 1972 s 633, i vilket han själv deltog) att klander-
rätt bör finnas på den grunden att massaborgenärerna binds av utdelningsförslaget (se 
Welamson, Konkursrätt s 653 f; densamme, Om kostnader (SvJT 1958) s 373 ff). Walin, 
Anmälan av Welamson (SvJT 1962) s 723 gick i polemik. Enligt Walin är bundenhet 
med klanderrätt ”oformligt och osannolikt”. Han tillade dock att man möjligen kan 
tvingas in i den oformligheten ”då utmätning enligt praxis ej kan ske hos konkursbo”. 
Efter NJA 1972 s 633 verkar Walin ha gillat läget. Se Walin, Separationsrätt s 153 not 
58. Palmér/Savin, Konkurslagen II § 13: 7 (s 13: 8 f ) noterar att den rättsliga kontexten 
har förändrats genom konkursboets rättssubjektivitet, som givit massaborgenärerna kon-
kurs- och utmätningslegitimation mot konkursboet. I polemik med Welamson anförs 
sålunda att en massaborgenär inte kan bindas av utdelningsförslaget. Han är inte ens 
part i utdelningsärendet. Utdelningsförslaget hindrar därför inte, enligt nämnda förfat-
tare, att förbigången massaborgenär väcker fullgörelsetalan mot konkursboet (därvid ett 
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att klanderrätt inte längre behövs för att – med HD i NJA 1972 s 633 – 
massaborgenärerna skall ha ”möjlighet att genom rättsligt förfarande vinna 
betalning för sin fordran ur konkursboets medel”. Gäller (numera) klander-
rätt på annan grund föreligger en inte helt självfallen skillnad mellan massa- 
och sakrättsborgenärer i klanderrättshänseende.1664

Frågan om konkursboets anspråkshavare binds av utdelningsförslaget 
skall skiljas från frågan om samma anspråkshavare binds av konkurs boets 
(oklandrade) skifte. Att utdelningsförslaget är oförbindande (om så är fal-
let) är ju inte till någon större glädje om inga tillgångar finns kvar när 
anspråkshavarna vill utfå sin rätt. Olika lösningar kan tänkas, en utgår 
från att skiftet är ogiltigt även för konkursboet (alternativ a) nedan), 
den andra från att skiftet är konkursrättsligt giltigt i och för sig (alterna-
tiv b) nedan). Någon fullständig utredning kan inte göras här. Dessutom 
begränsas kommentarerna till förbigångna massaborgenärer.

En möjlighet är att ett utdelningsförslag som står i strid mot 11:1 KL 
är a) oförbindande även för konkursboet varför konkursboet kan kräva att 
skiftet skall gå åter. En tänkbar variant därvidlag är att förbigången mas-
saborgenär kan agera i kommission för konkursboet (på annan grund än 
utmätning).1665 Föreligger ingen sådan rätt blir frågan om det föreligger 
grund för fortsatt/återupptagen konkurs och, i nästa steg, om massabor-
genären kan söka utmätning i konkursboets återgångsfordring,1666 sätta ett 

bifall betyder att utdelningsförslaget måste göras om). Kommentaren ljuder i harmoni 
med associationstanken. Även Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 283 f noterar 
att den rättsliga kontexten har förändrats. Lindskogs uppfattning torde vara att massa-
borgenärerna inte kan hållas för bundna av utdelningsförslaget (jfr NJA 1977 s 816) men 
att klanderrätt finns, nu på den grunden att massaborgenärerna (i något avseende) berörs 
av utdelningsförslaget. Möller, Konkurs och kontrakt s 306 f intar ståndpunkten att det 
inte finns något givet samband mellan massaborgenärernas klanderrätt och det tidigare 
gällande utmätningsförbudet. Samma ståndpunkt verkar intas av Welamson/Mellqvist, 
Konkurs (10 uppl) § 11.1 s 206. – Beträffande konkursförvaltarens skadeståndsansvar 
mot förbigången massaborgenär, se 10.4 ovan.
1664 Beträffande sakrättsborgenärer, se 10.5 ovan. 
1665 Beträffande norsk rätt, jfr Normann Aarum, Styremedlemmers erstatningsansvar 
s 277 ff. 
1666 Bilden kompliceras om konkursboet självt inte betraktar fordringsanspråket som en 
tillgång eftersom endast ”egendom” kan tas i anspråk genom utmätning (se 4: 2 UB). Så 
t ex måste utgångspunkten vara att ett fordringsanspråk som har eftergivits inte går att 
utmäta. Problemet i situationer av återkrav på personlig grund är att det kan diskuteras 
om en återgångsfordring, som inte har aktiverats som en tillgång av återkravsborgenären, 
över huvud taget har uppkommit, dvs om det krävs något mer än ekonomiskt värde 
och överlåtbarhet för att en fordring skall anses föreligga (se 9.3.1 ovan vid not 1277; 
9.4.2.4). I alla fall kan det ifrågasättas om fordringen är utmätningsbar. Föreligger ingen 
fordring är en rätt till utmätning – med talerätt för utmätningsborgenären enligt 4: 23, 
9:11 UB – mer otrolig än given. Frågan kan inte utredas närmare här. – Observera skillna-
den mellan fordringar som är osäkra på grund av borgenärens inställning och fordringar 
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trilskande konkursbo i konkurs (med följd att sekundärkonkursförvaltaren 
kan inkräva primärkonkursboets återgångsfordring)1667 eller har att hålla till 
godo med ett skadeståndsanspråk mot t ex (den passive) konkursförvaltaren 
(vilket då beror på om erforderliga ansvarsförutsättningar är för handen). 
Föreligger ingen möjlighet för förbigången massaborgenär att själv driva 
utmätningstalan i kommission för primär- eller sekundärkonkursboet (jfr 
4: 23 UB), och inte heller någon möjlighet att få till stånd ett vitesföreläg-
gande mot endera konkursförvaltaren att genomdriva ettdera konkursboets 
rätt,1668 kan den förbigångne massaborgenären vilja framställa ett skade-
ståndsanspråk mot vederbörande konkursförvaltare i påtryckningssyfte.1669

En annan möjlighet är att 11:1 KL b) inte inverkar på (det oklandrade) 
skiftets konkursrättsliga giltighet. Ett ”otillåtet” skifte innebär inte, med detta 
synsätt, att konkursboet har (latenta) återgångsfordringsfordringar på utskift-
ningsmottagarna. Sålunda måste det även kunna uteslutas att förbigången 
massaborgenär har rätt att utöva konkursboets rätt. Frågan blir i stället om 
förbigången massaborgenär har rätt att sätta konkursboet i konkurs (och 
verka för att skiftet eller utskiftningarna återvinns enligt 4 kap KL, om så 
är möjligt), om förbigången massaborgenär har en egen (och extraordinär) 
direkträtt mot skiftesmottagande borgenärer och/eller konkursgäldenären 
eller om förbigången massaborgenär har att hålla till godo med möjligheten 
att kräva skadestånd av dem som medverkat till det tredjemanskränkande 
utdelningsförslaget/skiftet.

Så mycket bör sägas att konkursboets rättssubjektivitet, med allt vad den 
innebär, har förändrat kontexten för frågan om förbigången massaborge-
när binds av konkursboets skifte, vad som än avses därmed. I alla fall gäl-
ler detta om associationstanken appliceras på konkursen, då associations-

som är osäkra på grund av sekundogäldenärens betalningsvilja eller betalningsförmåga. 
Tvist om en fordrings bestånd hindrar inte utmätning när det är sekundogäldenären som 
inte anser sig vara t ex betalningsskyldig. Jfr 4: 23 UB; Walin/Gregow/Lundmark, Utsök-
ningsbalken § 4: 23 (4 uppl s 184). – Kan utmätning ske uppkommer frågan huruvida 
utmätningsborgenären har en kommissionstaleliknande talerätt mot sekundogäldenären. 
Jfr 4: 23, 9:11 UB. Kronofogdemyndigheten kan inte tala vid domstol angående utmätt 
fordran, inte ens i kommission för utmätningsgäldenären. Se 4: 31 UB.
1667 Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen II § 13: 7 (s 13: 8), dock utan närmare precisering 
av i vilka situationer konkurslegitimationen kan vara till hjälp. Se även Lindskog, Om 
konkursförvaltares ansvar s 283 f. 
1668 Vitesfrågan har samband med utmätningsfrågan, varför även vitesbedömningen 
påverkas av de komplikationer som kan uppkomma rörande borgenärens inställning till 
frågan huruvida en fordring föreligger i och för sig (jfr not 1666 ovan). Lindskog, JF-ABL 
12: 5-7.2.1 (2 uppl s 138) antar att det inte går att vitesålägga t ex styrelsen att utkräva 
återbärings- eller bristtäckningsansvar enligt ABL. 
1669 Palmér/Savin, Konkurslagen II § 13: 7 (s 13: 8 f ) nämner, utan preciserande kom-
mentar, klander av slutredovisning som ett sätt för förbigången massaborgenär att komma 
till sin rätt.
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tanken klargör att utdelningsförslaget varken gäller eller har ”rättskraft” 
avseende massaborgenärernas rätt till konkursmassan.1670

Antas (i enlighet med skiftes- eller exekutionstanken) utdelningsförslaget 
gälla eller ha ”rättskraft” mot massaborgenärerna är utmätningslegitima-
tion mot konkursboet ingen räddning efter bundenhetens uppkomst. Bun-
denheten måste väl åtminstone innebära att den massafordring för vilken 
utmätning söks upphör att gälla relativt de övriga borgenärerna?1671 Antas 
massaborgenärerna sålunda bindas av utdelningsförslaget behöver de ett 
medlemsskydd för att kunna skydda sig mot att konkursmassan skiftas ut, 
en – i enlighet med NJA 1972 s 633 – rätt att klandra utdelningsförslaget.

Utmätningslegitimationen etc medför att massaborgenärerna inte behö-
ver någon klanderrätt för att kunna skydda sig mot att konkursboets 
tillgångar olovligen skiftas ut till konkursborgenärerna eller konkursgäl-
denären. Skall klanderrätt (alltjämt) finnas är den extraordinär och upp-
byggd på annan grund än att konkursborgenärerna behöver ett särskilt skydd 
mot att konkursboets tillgångar skiftas ut, i huvudsak att det är positivt 
att omedelbar rättelse kommer till stånd. Skadeståndsrätten kan vara i 
behåll. Massaborgenärernas ställning enligt 11:1 KL skall beaktas ex 
officio.1672 Vidare kan det inte uteslutas att förbigången massaborgenär 
har något slags möjlighet att vända sig mot konkursborgenärerna och 
konkursgäldenären.1673 Frågan är, som sagt, för invecklad för att ut -

1670 Associationstankens frånvaro återspeglar sig inte bara i NJA 1972 s 633. Klander-
rätten (i äldre rätt) verkar närmast ha bedömts på premissen att ”vem som berörs” sna-
rare är bevakningsförfarandets yttre ram än ett kriterium som begränsar klanderrätten till 
berörda konkursborgenärer. Se t ex HDs diskussion i NJA 1972 s 565. 
1671 Att bundenhet föreligger betyder inte att bundenhet föreligger i samtliga relationer. 
Bundenhet relativt de övriga borgenärerna förefaller vara ett minimum. Denna bunden-
het kan (i alla fall på regelplanet) skiljas från bundenheten relativt konkursgäldenären (i 
annan egenskap än konkursmassans ägare). Det tredje bundenhetshacket är massaborge-
närens rätt till skadestånd av konkursförvaltaren eller staten (när de allmänna ansvarsför-
utsättningarna är uppfyllda). 
1672 En annan sak är att massaborgenären har ett eget intresse av att uppmärksamma 
konkursförvaltaren på sitt anspråk innan massan skiftas ut. Konkursförvaltaren har knap-
past någon skadeståndssanktionerad plikt att undersöka huruvida massaborgenärer finns 
eller om konkurstillgångarna omfattas av tredje mans rätt. Jfr beträffande sakrätter Walin, 
Separationsrätt s 151. I NJA 1915 A 498 betonades att konkursförvaltaren kände till 
att tredje man gjorde gällande separationsrätt till de tillgångar som konkursförvaltaren 
sålde. 
1673 Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 105 ff diskuterar om konkursborgenär som 
uppburit olovlig utdelning är återbäringspliktig oavsett ond eller god tro. Det tyngsta 
argumentet mot ett godtrosskydd är, såvitt jag kan se, att skyddet skulle rimma dåligt 
med likhetsprincipen och konkursborgenärernas medlemsställning i konkursboet. Det 
följer av det associationsrättsliga förhållandet mellan konkursborgenärerna inbördes och i 
relation till konkursboet att alla måste vara pliktiga att återge ”insatserna” till konkursboet 
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redas närmare här. Inflikas bör i alla fall att alla anspråk mot konkurs-
borgenärerna kompliceras av att likhetsprincipen gör sig gällande även i 
”återgångssituationer”.1674 Likhetsprincipen talar för att alla krav måste 
både framställas samlat för konkursboets räkning och, möjligen, förut-
sätta en ”obligationsrättsligt” verkande ogiltigförklaring av det grundläg-
gande utdelningsförslaget.1675

12.5 Prövning av medlemsfrågor utom konkursen
12.5.1 Prövning av fordringsrekvisitet under KL 1862

12.5.1.1 Allmänt
Under KL 1862 (med föregångare) fanns det inga medlemsfrågor, kon-
kursgäldenärsfrågor och konkursbofrågor. Konkursrätten präglades av 
processtanken/tvångsförvaltningstanken.1676 Utdelningsanspråkets juri-
diska identitet och de ömsesidiga rättskraftsreglerna medförde att det 

om någon så är. Håstad åberopar dödsbo- och aktiebolagsskiftesreglerna men trycker 
inte på just denna aspekt (notera att även utmätningsfallet behandlas). Förklaringen kan 
vara att Håstad betraktar konkursborgenärernas utdelningsanspråk som fordringsanspråk 
mot den av konkursgäldenären ägda konkursmassan, inte som andelsrätter i konkursboet 
såsom associationsliknande gemenskap (a a s 110). Noteras bör även att det, om utbetal-
ningen är olovlig, i princip skall krävas en ”specialhävdsregel” för att god tro skall vara 
rättsläkande.
1674 Likhetsprincipen kräver alltså ”lika rätt” (andelsrättens prioritet), ”lika ut” (kapita-
lanvändningar) och ”lika in” (återgångsansvar). Jfr 8.4.5 ovan. 
1675 Även om talan riktas mot samtliga borgenärer (i individuella rättegångar) kan sär-
behandling uppkomma. De processuella kumulations- och processgemenskapsreglerna 
behöver inte ge ett hundraprocentigt skydd. – Notera att varken skiftet eller konkursboets 
skiftesskulder kan ”obligationsrättsligt” ogiltigförklaras genom återvinning enligt 4: 5 KL. 
Effekten av en ”skuldåtervinning” är inte obligationsrättslig ogiltighet utan att skiftes-
skulden ger en blott efterställd andelsrätt i sekundärkonkursboet. Se 12.6.1.3 nedan.
1676 Diskursen kring KL 1862 utmärktes av en grundsynsstrid mellan processtanken/
tvångsförvaltningstanken och skiftestanken. Av förarbetena framgår att lagstiftaren ville 
säga upp det historiska bandet med processtanken/tvångsförvaltningstanken och refor-
mera konkursrätten i franskromersk riktning. Men paradigmskiftet lät vänta på sig i prak-
tiken. Se 2.6.2 ovan. Grundsynsstriden återspeglade sig i att det var osäkert exakt vilka 
grundsatser som gällde på regelplanet. Så mycket var i alla fall klart dels att grundsatsen att 
bevakningsavgörandet saknar rättskraft utom konkursen inte hade överbevisat (se 2.6.2 
vid not 327), varför en fordringsprövning i konkursen i traditionsenlig ordning antingen 
gällde eller rättskraftigt avgjorde konkursgäldenärens personliga ansvar utom konkursen, 
dels att en fordringsprövning utom konkursen hade, om inte redan lispendens verkan på, 
prejudiciell rättskraftsverkan vid fordringsprövningen i konkursen, varför det uppkom en 
direkt eller i alla fall kritisk processkollision om fordringsprövningarna kunde fortgå vid 
sidan av varandra.
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uppkom en kritisk processkollision om fordringsfrågan blev föremål för 
process såväl utom som i konkursen. Konkursgäldenärens personliga 
ansvar och borgenärens fordringsrätt på konkursgäldenären i och för 
konkursen utgjorde en sammanhållen rättsfråga i vilken konkursförval-
taren kunde tala i sin egenskap av konkursgäldenärens le  gale ställföreträ-
dare (i borgenärernas intresse).1677 Konkursförvaltaren hade rätt att överta 
konkursgäldenärens talan. Skedde inget taleövertagande var, i enlighet 
med processtanken, utgångspunkten att talan skulle avvisas på grund av 
processhinder.1678

12.5.1.2 NJA 1913 s 191
I plenimålet NJA 1913 s 191 hade HD att ta ställning till skiljedoms rätts-
verkan i konkursen i ett fall då frågan om konkursgäldenärens personliga 
ansvar omfattades av ett skilje avtal som hade ingåtts mellan konkursgäl-
denären och borgenären före konkursen. Skiljeförfarande hade påkallats 
efter konkursutbrottet men mot (i alla fall i representationshänseende) 
konkursförvaltaren.

Det är inte helt klart mot vem och i vilken sak skiljeförfarande egentligen 
hade påkallats. Konkursförvaltaren kan ha varit instämd som konkursgäl-
denärens legale ställföreträdare men också som borgenärskollektivets repre-
sentant, kanske också som den som hade legal (kommissions)talerätt för alla 
i den komplexa rättsfråga som var föremål för prövning i målet. Under alla 
förhållanden utsåg konkursförvaltaren skiljeman för konkursboet att jämte 
övriga skiljemän bestämma om och i vad mån bolaget (dvs konkursgäldenä-
ren) häftade i skuld till borgenären.

En tolkningsvariant är att skiljemålet avsåg (konkursgäldenärs)frågan om 
konkursgäldenärens personliga ansvar, i vilket fall målet hängde på att kon-
kursförvaltaren fick föra talan för konkursgäldenärens räkning.1679 Denna 
tolkning kan verka svårförenlig med uttalandet att skiljeman hade utsetts för 
konkursboet. Konkursboet skall ju inte kunna ha någon talerätt i konkurs-
gäldenärsfrågor. Rättsfallet avgjordes emellertid under KL 1862, som – i de 
avseenden som var aktuella i 1913 års mål – var klart färgad av process-
tanken/tvångsförvaltningstanken. Konkursboet stod för både konkursgäl-
denären och borgenärskollektivet. En fordringstvist mot konkursgäldenären 
var också en fordringstvist mot boet, som kunde övertas av konkursförval-
taren (såvida inte borgenären avstod från sin rätt till konkursdeltagande). 
Konkursgäldenären förlorade sin rättshandlingsförmåga i och med konkurs-
utbrottet, varför konkursgäldenärens talan som grundregel skulle ut  föras av 

1677 Jfr 12.8.1.1 nedan not 1804 f, 1813.
1678 I rättspraxis fick konkursgäldenären subsidiär talerätt i sin egen sak. Se 13.3.5 not 
1933.
1679 Se 12.5.1.4 nedan.
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konkursförvaltaren/konkursboet i egenskap av konkursgäldenärens legale 
ställföreträdare.

Ett annat tolkningsalternativ är att skiljemålet avsåg (medlems)frågan om 
borgenärens utdelningsrätt mot boet i betydelsen konkursmassan, varför 
skilje målet hängde på – förutom att medlemsfrågor kan prövas i annan ord-
ning än den i KL föreskrivna – att konkursförvaltaren fick tala för borgenärs-
kollektivet (och, genom den ömsesidiga rättskraften, konkursgäldenären).1680 
Denna tolkning motsägs bl a att av att HD fäste vikt vid skiljeavtalet och att 
skiljeavtalet var bindande oavsett konkursen.

En tredje tolkningsmöjlighet är att den prejudiciella fordringsfrågan 
uppfattades som en komplex men rättsligt ouppdelbar fråga, som tillhörde 
konkursförvaltarens specialbestämda kompetensområde. Det som tillkom 
konkursgäldenären och konkursborgenärerna var anmärkningsrätt i hän-
delse av ett prövningsförfarande.

Skiljedom meddelades i skiljeprocessen.1681 I bevakningsförfarandet 
invände några konkursborgenärer att skiljedomen utgjorde en nullitet. 
Grunden för invändningen verkar ha varit att skiljeförfarandet inte upp-
fyllde lagens form för avgörande av tvistiga fordringar i konkurs och att 
borgenärerna hade saknat möjlighet att inverka på skiljenämndens sam-
mansättning. Frågan uppkom om skiljedomen hade rättsverkan i bevak-
ningsförfarandet.

Majoritetens slutsats blev att fordringsanspråket omfattades av skilje-
avtal och att den skiljedom som meddelats med stöd av skiljeavtalet inte 
utgjorde en nullitet, varför konkursgäldenärens skiljeavtal beredde gil-
tighet åt skiljedomen i konkursen beträffande det genom skiljedomen 
utdömda och i konkursen bevakade beloppet. Mer exakt anförde HD att 

1680 Se 12.5.1.3 nedan.
1681 Skiljenämnden verkar ha ålagt konkursboet (!) att utge det omstämda beloppet till 
motparten, alltså inte bara dömt över konkursgäldenärens personliga ansvar eller avgjort 
motpartens utdelningsrätt i konkursen. Risken för sådana misstag reduceras om skuld-
tvisterna, i enlighet med associationstanken, delas upp i konkursbofrågor (massaansvar), 
medlemsfrågor (utdelningsrätt) och konkursgäldenärsfrågor (konkursgäldenärens per-
sonliga ansvar). Ett liknande misstag gjordes av HovRn i NJA 2004 s 836 och av skilje-
nämnden i NJA 1922 s 285, där HD förklarade att skiljedomen inte fick verkställas då 
det inte hade förelegat något skiljeavtal som gav skiljemännen befogenhet att döma an -
gående konkursboets betalningsskyldighet. Rättsfallet måste emellertid skattas i ljuset av 
den kontext som gällde när det avgjordes. Under KL 1862 fanns det inga massaskulder 
(konkursboet hade inte ens juridisk personlighet). Terminologin var grumlig (jfr NJA 
1894 s 411 i 12.5.1.3 nedan not 1690; även 12.5.1.5 nedan not 1698, 1699). Förelåg 
en massafordring utgjorde den en extraordinärt förmånsberättigad fordring hos den av 
konkursgäldenären ägda konkursmassan. Automatiskt massaansvar för konkursboet var 
inte helt ovanligt. Se 14.4.1; 14.4.3.2 nedan. HD torde ha tolkat skiljedomen så att den, 
på processtankens premisser, avgjorde borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären 
utom, därmed också i och för, konkursen.
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”någon omständighet, som eljest kunde rubba giltigheten av den medde-
lade skiljedomen, ej blivit åberopad”. Vad som åsyftades är inte helt själv-
fallet. En teori har varit att det inte hade åberopats att konkursgäldenären 
inte haft möjlighet att välja skiljeman.1682 Denna teori måste dock falla på 
att konkursförvaltaren var konkursgäldenärens legale ställföreträdare.1683 
Den rimligaste tolkningen är att HD syftade på konkursskadliga process-
dispositioner eller domvillogrundande fel i allmänhet. Det behöver inte 
med nödvändighet ha förelegat ett bristfälligt åberopande.

Målet avgjordes med dissens. Den första skiljaktiga meningen (av tre) 
författades av JustRn von Seth och Bohman, vilka menade att skiljedo-
men saknade rättsverkan mot de anmärkande borgenärerna, då skiljeför-
farande hade påkallats av borgenären först efter konkursens början och 
de anmärkande borgenärerna icke hade varit i tillfälle att vare sig inverka 
på skiljenämndens sammansättning eller i övrigt bevaka sin rätt såsom 
borgenärer i konkursen.

Meningen är intressant på särskilt två punkter. För det första gjordes 
skillnad på skiljeprocesser som pågick när konkursen bröt ut och skilje-
processer som inletts under konkursen.

Tidpunktens betydelse framgår med ännu större tydlighet i JustR von Seths 
tillägg. Där utvecklas att fordringsfrågor skall prövas i den form som i KL 
stadgas för prövning av tvistiga fordringar i konkurs. Det enda undantaget 
är att process har inletts före konkursutbrottet, då det följer av allmänna 
processrättsliga regler att ”en redan anhängigjord rättstvist icke avklippes av 
en senare rättegång om samma sak”.1684

Den skiljaktiga meningen, som (i enlighet med äldre rätt)1685 följer att-
raktionsprincipen, talar för att majoriteten jämställde ett före konkur-
sen ingånget skiljeavtal med en vid konkursutbrottet pågående (dvs först 
inledd) process.

För det andra är det tankeväckande att skiljedomen frånkändes rätts-
verkan endast i relation till anmärkande borgenärer, inte i relation till hela 
borgenärskollektivet. Under KL 1962 var detta helt korrekt rättstillämp-
ning i och för sig, då det inte förelåg någon speciell processgemenskap 
mellan konkursborgenärerna. Anmärkningen är intressant just för att 
den bekräftar att även minoriteten verkade i ett system som inte kände 
kategorin ”medlemsfrågor” och inte gjorde någon rättslig artskillnad på 
konkursgäldenärs- och medlemsfrågor.

1682 Så möjligen Welamson, Konkursrätt s 299 not 32.
1683 Så förmodligen Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet s 114.
1684 Se ref s 195. 
1685 NJA 1894 s 411; NJA 1902 s 282 II. 
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Grundsynen är ännu tydligare i JustR von Seths tillägg. Fordringsfrågan 
utom konkursen förutsattes vara ”samma sak” i rättskraftshänseende som 
fordringsfrågan i och för konkursen.1686 Skiljeklausulens verkan diskutera-
des utifrån hur pass fristående skiljeavtalet var i relation till övriga moment 
i avtalet. Det antogs att borgenären kunde få skiljeavtalet tillämpat i kon-
kursen bara det tillsågs att konkursförvaltaren utrustades med erforderlig 
befogenhet eller skiljetalan väcktes mot gäldenären och övriga borgenärer.

Den andra skiljaktiga meningen författades av JustRn Skarstedt och Bil-
ling. Även i denna mening frånkändes skiljedomen rättsverkan mot de 
anmärkande borgenärerna. Skälet var: ”[D]et i åberopade kontraktet inne-
fattade skiljeavtalet [kan icke] lagligen – – – åt ifrågakomna skiljedom, 
som meddelats på grund av ett efter början av bolagets konkurs igångsatt 
skiljedomsförfarande, bereda giltighet i förevarande fall, där fråga är om 
betalningsrätt i konkursen.” Knapphändigheten gör meningen svårtol-
kad. Möjligen menade Skarstedt och Billing att målet inte gällde kon-
kursgäldenärens personliga ansvar utan utdelningsrätten i konkursen.

Den tredje skiljaktiga meningen avgavs av JustRn Quensel och Lind-
bäck, vilka underkände bevakningen i relation till de anmärkande borge-
närerna på den grunden att ”yrkande om betalningsrätt i – – – konkurs 
är av beskaffenhet att böra, utan avseende å den i omförmälda kontrakt 
förekommande bestämmelse om skiljedom, handläggas och prövas av 
domstol i den ordning konkurslagen föreskriver.” Quensel och Lindbäck 
torde ha menat att KLs förfaranderegler – till följd av de ömsesidiga rätts-
kraftsreglerna – även skulle tillämpas på en fråga om konkursgäldenärens 
personliga ansvar.

12.5.1.3  Utdelningsrätten och förmånsrätten kunde inte prövas utom 
konkursen

Oavsett vilken grundsyn som anläggs på konkursen brukar det (i alla fall 
på regelplanet) finnas vissa ”medlemsfrågor” som skall prövas och av göras 
enligt KLs regler om tvistiga fordringar/förmånsrätter i konkurs.1687 

1686 I enlighet med förarbetena till KL 1862 framställdes konkursen som en ”process ej 
blott mellan varje borgenär för sig och gäldenären utan även mellan borgenärerna”.
1687 Grundsynerna ger olika besked om huruvida hela utdelnings- och förmånsfrågan 
måste prövas i konkursförfarandet eller om något moment, t ex fordringsrekvisitet i 
5:1 KL, kan prövas i annan ordning än den i KL föreskrivna. Fordringsrekvisitet kan vara 
ett outbrytbart fragment (associationstanken) men också en insprängd prejudicialfråga 
som, via rättskraften, kommunicerar med fordringsrättsförhållandet mellan borgenären 
och konkursgäldenären utom konkursen (skiftestanken). En tredje variant är att utdel-
nings- och förmånsrätten rättsföljer av borgenärens fordringsrätt på konkursgäldenären, 
sålunda att det enda som måste beslutas, men kanske inte nödvändigtvis prövas, i kon-
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Sålunda torde det vara ostridigt att endast konkursdomstolen kan fatta 
beslut om förmånsrätt och konkursutdelning.1688 Detsamma torde ha 
gällt under KL 1862 varför möjligheten att pröva fordringsfrågan utom 
konkursen berodde på om rättegången (tolkningsvis) avsåg betalningsrät-
ten i konkursen eller konkursgäldenärens personliga ansvar.

Beträffande utdelningsrätten antog HD redan i NJA 1902 s 282 II att ”tvist 
angående betalnings- och förmånsrätt i konkurs” måste ”i sin helhet” hand-
läggas och prövas i den ordning KL föreskriver.1689 Samma ståndpunkt hade 
tidigare intagits i NJA 1894 s 411.1690

Pleniavgörandet skall nog inte uppfattas som ett avsteg från tidigare 
 praxis i denna del. Skillnaden mellan pleniavgörandet och NJA 1902 
s 282 II (vartill det hänvisas – ”jfr” – under referatrubriken) torde vara att 
HD utsträckte principen om borgenärens rätt till dom och jämställde ett 
före konkursen ingånget skiljeavtal med ett före konkursen inlett rätte-
gångsförfarande.

12.5.1.4  Konkursgäldenärens personliga ansvar kunde prövas utom 
konkursen (med rättskraft i konkursen)

Den rätta tolkningen av NJA 1913 s 191 torde vara att borgenären påkal-
lade skiljeförfarande om konkursgäldenärens personliga ansvar eller att, 
då en prövning av betalningsrätten i konkursen ägde rättskraft utom kon-

kursförfarandet är exekutionsrätten och den inbördes prioriteten mellan konkursmassans 
anspråkshavare (processtanken).
1688 Se 12.5.2.1 nedan.
1689 Borgenären hade yrkat utdelning (med och utan förmånsrätt) för vissa arrendeford-
ringar i konkursen. Först vid förlikningssammanträdet framställde han yrkande om att 
alla frågor som rörde tolkningen av (arrende)kontraktet och de fordringar som grundade 
sig på detta skulle hänskjutas till skiljemän enligt en skiljeklausul i arrendeavtalet. HD 
kom fram till att skiljeklausulen ”icke vore tillämplig i förevarande fall, däri fråga vore om 
tvist angående betalnings- och förmånsrätt i konkurs”. Sådan tvist skulle enligt HD i sin 
helhet handläggas och prövas i den i KL föreskrivna ordningen.
1690 Borgenären hade väckt talan mot konkursboet under yrkande om att konkursboet 
skulle förpliktas att till borgenären utge det belopp han ansåg sig ha att fordra på kon-
kursgäldenären. Borgenärens talan var märkligt formulerad. Formuleringen implicerar 
att målet gällde konkursboets massaansvar. Talan ogillades dock inte på den grunden att 
något massaansvar inte hade uppkommit. HD torde ha hanterat uttrycket som en fel-
skrivning; yrkandet tolkades så att det avsåg borgenärens fordringsrätt mot konkursgälde-
nären i och för konkursen (jfr fordringsrekvisitet i 5:1 KL), varför talan avvisades. Enligt 
HD borde borgenärens medelst stämning mot konkursboet anhängiggjorda talan inte ha 
upptagits till prövning, ”[e]när, sedan konkurs uppstått, fordran hos konkursgäldenären 
icke kan i afseende å de afträdda tillgångarna lagligen göras gällande i annan ordning än 
som finnes stadgad för bevakning af fordran i konkurs och afdömande af tvist emellan 
konkursborgenärer.” 
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kursen, fordringsfrågan ändå skulle avgöras i skiljeförfarande eftersom 
konkursgäldenärens skiljeavtal inte förlorade sin verkan mot konkurs-
gäldenären i och med konkursutbrottet.1691 Även under gällande rätt får 
det antas att konkursgäldenärens skiljeavtal behåller sin bindande verkan 
under konkursen.1692 Skillnaden är att konkursgäldenärsfrågan skall slitas 
i skiljeförfarande mot konkursgäldenären personligen utom konkursen 
och, eftersom någon kritisk processkollision inte längre föreligger, utan 
rättskraft i konkursen.1693

Det brukar antas i såväl rättspraxis som doktrin att 1913 års mål inte har 
påverkats och förlorat sin auktoritet av konkursrättens utveckling de senaste 
150 åren.1694 I NJA 1993 s 641 åberopades fallet obiter dictum som om det 
fortfarande ägde relevans. I NJA 2003 s 3 tillämpades fallet rakt av (dess-
utom på en annan fråga).1695 HD utgick till och med från att konkursrätten 
inte har förändrats sedan KL 1862. I normativt hänseende har denna stånd-
punkt dålig täckning. Vad som inte har undergått några större förändringar 
är grundsynen på konkursen, vilket betyder att det, som de angivna rättsfal-
len demonstrerar, har funnits en bestående risk för att den konkursrättsliga 
diskussionen och rättstillämpningen fortsätter att växla över till den äldre 
rättens spår – utan notis om alla förändringar.

Under KL 1862 hade skiljeförfarandet mot konkursgäldenären (primärt 
företrädd av konkursförvaltaren) rättskraft såväl i1696 som, direkt och 
indirekt, utom konkursen. Den ömsesidiga rättskraften, och avsaknaden 
av rättsfrågearten ”konkursgäldenärsfrågor”, ledde till att ett skiljeavtal 
som gav borgenären rätt till skiljedom mot konkursgäldenären också hade 

1691 Invändningarna spann på temat skiljeavtalets tillämplighet. Temat återklingar i att 
majoriteten fokuserade på ”giltigheten av den meddelade skiljedomen”.
1692 Konkursgäldenären är bunden av sitt eget skiljeavtal i konkursgäldenärsfrågan. Jfr 
Blanck, Konkursgäldenärs rättegångar (SvJT 1954) s 182; Granfelt, Skiljemannaförfa-
randet s 20; Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 not 291); Tirkkonen, Skiljemanna-
förfarandet s 36. Ny skiljeprocess kan också inledas mot konkursgäldenären personligen. 
Jfr Håstad, Något om skiljeavtals verkan s 178; Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 180 
not 308); NJA II 1947 s 160; Welamson, Konkursrätt s 293 not 7; Welamson/Mellqvist, 
Konkurs § 5.1.2 (10 uppl s 125). 
1693 Se 11.1.2.3 ovan.
1694 Dessutom åberopas rättsfallet till stöd för att konkursboet eller borgenärskollektivet 
var och är bundet av, dvs skyldigt att gå med på skiljeförfarande under, konkursgäldenä-
rens skiljeavtal. Se 12.5.1.5 nedan.
1695 Se 14.4.2 nedan.
1696 Se SvJT 1939 ref s 71; Berglund, Om skiljeavtal och skiljedom s 44; Dillén, Bidrag 
till läran om skiljeavtalet s 249 f; Hassler/Cars, Skiljeförfarande s 47 not 30; Lawski, Kon-
kurs- och ackordslagarna s 195; Olivecrona, Konkursrätt s 38; Welamson, Konkursrätt 
s 297 f. Notera dock att domslutet inte (ens i rättskraftshänseende) löd att utdelning skall 
fastställas för det i skiljedomen godkända beloppet utan att det bör så göras. Jfr även 
C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 696 not 2. 
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att, rättskraftsvis, ge borgenären rätt till skiljedom mot borgenärskollekti-
vet.1697 Ordningen möjliggjordes av att konkursförvaltaren kunde agera 
som konkursgäldenärens legale ställföreträdare i borgenärskollektivets 
intresse.

12.5.1.5 Konkursboets skiljebundenhet
Rättsfallet NJA 1913 s 191 sägs ofta innebära att konkursboet binds av 
konkursgäldenärens skiljeavtal.1698 Det stämmer inte. Konkursförvaltaren 
var skyldig att gå med på skiljeförfarande om han ville utföra konkurs-
gäldenärens talan i målet, men motparten hade ingen rätt att tvinga in 
konkursförvaltaren i process. Oavsett om rättegång fördes i allmän domstol 
eller i skiljeförfarande, kunde konkursförvaltaren avstå från sin rätt att 

1697 Det enda som i klartext sägs i rättsfallet är att borgenärens fordringsrätt mot gäldenä-
ren ”skolat utan hinder av [gäldenärens] konkurs bedömas av skiljemän.” Detta talar för 
att HD menade att skiljeavtalet gav motparten rätt till dom mot konkursgäldenären (med 
rättskraftsverkan i konkursen enligt allmänna regler) – oavsett om konkursgäldenärens 
talan utfördes av konkursgäldenären eller av konkursförvaltaren som konkursgäldenärens 
legale ställföreträdare. 
1698 Se t ex Berglund, Om skiljeavtal och skiljedom s 43 f; Dillén, Bidrag till läran om 
skiljeavtalet s 55 f, 249; Ekdahl, Om fordran i konkurs s 77; Hobér, Stockholm Arbi-
tration Report (1983) s 45 f; Welamson, Konkursrätt s 298 f. Även HD har (i NJA 
2003 s 3) dragit sådana slutsatser av fallet. Kritik mot slutsatsen eller ordningen har 
framförts av Heuman, Skiljemannarätt s 105 f; Lagerström, Om äganderättsförbehåll 
(SvJT 1932) s 424 f; Lindskog, HBL 2: 29-5.1.3 (1 uppl s 736 not 29); densamme, LSF 
I: 0-5.3.2 (1 uppl s 173), I:1-4.2.2 (s 247); C Söderlund, Prövning av bevakad fordran 
(JT 2004/05) s 695, 696. Hassler/Cars, Skiljeförfarande (2 uppl) s 47 torde utgå från att 
skiljeavtalet inte binder konkursboet. Utgångspunkten förefaller vara att det ankommer 
på konkursboet att, om det vill, ”påyrka tillämpning av [konkursgäldenärens] skiljeavtal”. 
– I norsk rätt är borgenärskollektivet obundet. Se närmare t ex NOU 1972: 20 s 236 f; 
Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 170 f; Krüger, Kontraktsrett s 868. – Annat 
kan gälla i dansk rätt (frågan är osäker, se Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (s 173 not 286 med 
hänvisningar)). I UfR 1983 s 44 H ansågs skiljebundenhet föreligga. Betydelsen härav 
måste dock skattas i ljuset av att den danska inträdesplikten inte är en massabundenhet 
utan står för rättsföljden rättskraft (i någon mån) mot borgenärskollektivet. Jfr 12.8.1.2 
nedan. – Även i finsk rätt har konkursboet ansetts bundet av konkursgäldenärens skiljeav-
tal. Se t ex Ehrnrooth, Skiljeavtalet och behandlingen av tvistig konkursbevakning (JFT 
1955) s 98 ff; Granfelt, Skiljemannaförfarandet s 20; Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet 
s 36 f. I den äldre doktrinen ansågs avtalsbundenhet föreligga generellt ”därest fråga icke 
är om ouppfyllda leveranser eller köp [– – –]”, så på grunder sammanhängande med att 
konkursboet, i enlighet med processtanken/tvångsförvaltningstanken, var konkursgälde-
närens legale ställföreträdare. Se Granfelt, a st; jfr Ehrnrooth, a a s 98 (”Vår rätt omfattar 
ståndpunkten att avtal, som en gäldenär ingått före han försätts i konkurs, förblir gällande 
och förpliktande för konkursboet”). Förmodligen är det inte konkurs boets massabunden-
het som diskuteras (något konkursbo som kunde vara bundet fanns ej när frågan diskute-
rades) utan borgenärskollektivets bundenhet i utdelningshänseende.
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överta målet med följd att konkursgäldenären fick egen talerätt i saken. 
Processhinderslinjen upprätthölls alltså inte med konsekvens. I pleni målet 
hade konkursförvaltaren frivilligt gått med på skiljeförfarande.

Att någon massabundenhet för konkursboet inte förelåg är inte särskilt 
märkligt. Massabundenheten skulle stå i strid mot allmänna principer 
(låt vara att dessa var diffusa under KL 1862).1699 Konkursboets rätts-
subjektivitet var osäker. Konkursförvaltaren hade inte ens självständig 
anmärkningsrätt, än mindre anmärkningsplikt i fordringsfrågan i kon-
kursen.1700

12.5.1.6 Rättskraftssystemets fragment
Rättsfallet NJA 1913 s 191 är ett gott exempel på processtankens bestän-
dighet i svensk rätt. Det var först genom KL 1921 som den ömsesidiga 
rättskraften upphävdes (se nedan). Det var först i förarbetena till KL 1921 
som blott jävsprocessen kom att betraktas som en verklig process.1701

Rättskraftsregeln i 115 § KL, som klargjorde att ett bevakningsavgö-
rande saknar rättskraft i fordringsfrågan utom konkursen, punkterade 
den kritiska processkollisionen. Närmare bestämt innebar KL 1921 att 
särskild rättegång i fordringsfrågan kan inledas och fortgå mot konkurs-
gäldenären personligen utan hinder av konkursen; att särskild rättegång 
i fordringsfrågan inte behöver ha rättskraftsverkan i konkursen samt att 
borgenärskollektivets rätt att skydda sig mot konkursgäldenärens pro-
cessföring får avpassas härefter.1702 En rätt till taleövertagande, som fanns 
under KL 1862, går för långt.

Å andra sidan fick borgenärerna en bättre ställning i medlemsfrågan. 
Det uppkom en ny ”sak” vid sidan av konkursgäldenärsfrågan, som är så 
sammanhållen i relation till konkursgäldenären och konkursborgenärer-
na att endast ”en dom kan ges” (jfr 14: 8 2 st RB).1703 Bevakningsfrågorna 
förflyttades alltså till ett system där anmärkningstvist har att utföras med 

1699 Se not 1698 ovan; även 12.5.1.2 ovan not 1681.
1700 Konkursförvaltaren fick anmärkningsrätt först i KL 1862. Fullföljdsrätten kom först 
i och med KL 1921. Se 3.1.3.4 ovan.
1701 Se Förslag 1911 s 353, 355. Vilken betydelse det kan ha haft att möjlighet till negativ 
fastställelsetalan saknades i äldre rätt får här lämnas outrett.
1702 Från konkursgäldenärens synpunkt innebar alltså KL 1921 att den urgamla ”ford-
ringsfrågan”, som varit en konkursmassefråga eller en fråga med delad sakägarställning, 
klövs. Det utkristalliserades nya rättsfrågetyper.
1703 Med det sagda (och hela systemet) sammanhänger att olika moment i medlems frågan 
(t ex å ena sidan fordringsrekvisitet, å andra sidan tidsrekvisitet eller speciella rekvisit för 
allmän förmånsrätt) inte skall kunna hamna i olika förfaranden. Jfr Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 
(1 uppl s 179); C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 698.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   427 09-10-19   15.22.34



428

allsidig rättskraftsverkan inom konkursen1704 och på ett sådant sätt att kon-
kursborgenärerna är i speciell processgemenskap med varandra.1705 Borge-
närerna fick en medpartsinträdesrätt i varandras anmärkningstvister, inte 
bara en rätt till intervention,1706 samtidigt som, om anmärkning väl gjorts, 
medpartsinträde blev det enda till buds stående alternativet (med bl a 
ärvd procesställning och retro aktivt kostnadsansvar som följd). Det skall 
alltså inte kunna öppnas en ny och parallell anmärkningsprocess i samma 
sak.1707 Under KL 1862 förelåg inte ens ordinär processgemenskap mel-
lan konkursborgenärerna.1708

Sammanfattningsvis kan man säga att KL 1921 lade grunden för en 
ny konkursrättssystematik – en systematik som gör skillnad på rättsfrågor 
rörande konkursborgenärernas gemensamma rätt och bästa (jfr konkurs-
bofrågor), rättsfrågor rörande konkursborgenärernas individuella intressen 
i egenskap av medlemspretendenter (jfr medlemsfrågor) samt rättsfrågor 
rörande konkursgäldenärens personliga ställning (jfr konkursgäldenärs-
frågor). Den rättskraftsfråga som HD hade att ta ställning till i 1913 års 
mål – skiljedoms rättskraft i fordringsfrågan gentemot konkursgäldenären och 
därför också gentemot borgenärskollektivet – skall inte längre kunna upp-
komma.

1704 Jfr Ekdahl, Om fordran i konkurs s 78; Ekelöf, Om interventionsgrunden s 181; För-
slag 1911 s 353; Lejman, Bidrag till läran om återvinning s 249; Lehrberg, Processgemen-
skap s 244; Lindell, Civilprocessen (2 uppl) s 326; NJA II 1921 s 548. I Prop 1986/87: 90 
s 310 sägs endast att paragrafen (9:19 KL) överensstämmer med 115 § KL 1921. 
1705 Att de anmärkningsberättigade har att processa under speciell processgemenskap 
torde vara allmänt vedertaget. Se Boman, Till frågan om dispositionsprincipens tillämp-
ning i jävsprocessen s 145 vid not 7; Lehrberg, Processgemenskap s 242 ff med flera hän-
visningar. 
1706 I NJA 2003 s 3 antog HD att interventionsrätt föreligger, inte rätt till medparts-
inträde. Men HD torde inte ha bedömt borgenärernas ställning på premissen att saken 
var en medlemsfråga utan utgick från att bevakningsfrågan var densamma som under KL 
1862. 
1707 Därmed är inte sagt att ett medpartsinträde ger upphov till fullständigt kostnads-
ansvar. Det kan föreligga skillnader mellan olika anmärkningsgrunder och bestridanden. 
Jfr 18: 9 RB. 
1708 Det förelåg alltså inte ens en sådan processgemenskap mellan konkursborgenärerna 
att det uppkom ensidig rättskraftsverkan till förmån för borgenärskollektivet. Fullföljdes 
en anmärkning med framgång gällde det endast till förmån för den anmärkande kon-
kursborgenären. Se 12.5.1.2 ovan. Allt präglades av det processtankerättsliga arvet att 
fordringsprövningen i konkursen gällde konkursgäldenärens personliga ansvar och att det 
inte fanns något rättsförhållande (endast ett utomobligatoriskt ”konkurrensförhållande”) 
mellan konkursborgenärerna. Jfr 3.1.3.5 ovan. 
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12.5.2  Prövning av fordringsrekvisitet under KL 1921 och 
senare

12.5.2.1 Allmänt
Med KL 1921, och den ömsesidiga rättskraftens upphävande,1709 för-
ändrades förutsättningarna. I efterhand kan konstateras att fordrings-
frågan klövs i en konkursgäldenärsfråga och en medlemsfråga med följd 
att  distinktionen mellan obligationsrättsliga frågor (t ex fordringsfrågan) 
och prioritetsfrågor föll i sär.

I enlighet med associationstanken går den intressanta skiljelinjen 
mellan medlemsfrågor, konkursgäldenärsfrågor och konkursbofrå-
gor. Associationstanken innebär härvidlag att alla medlemsfrågor måste 
prövas i konkursförfarandet om det inte finns stöd för avsteg i särskild 
undantagsregel,1710 alltså även förmåns- och utdelningsrättsliga rekvisit som 
– språkligt sett, på ytplanet – har obligationsrättslig inriktning.1711

Att den konkursfordring vartill fordringsrekvisitet refererar råkar 
omfattas av specialdomstols exklusiva kompetens (i det obligationsrättsliga 
rättsförhållandet mellan borgenären och konkursgäldenären) skall i prin-

1709 Till motiven, se 13.4.3 nedan.
1710 Konkursförvaltarens inträdesrätt enligt 3: 9 2 st KL är ingen undantagsregel om talan 
endast kan föras med ensidig rättskraftsverkan mot borgenärskollektivet. Se 12.8.2.3 
nedan vid not 1890. 
1711 Att andelsrättsliga förmånsrättsfrågor i princip inte bör kunna bli föremål för sär-
skild rättegång, se Welamson, Konkursrätt s 504 vid not 14; ävensom Lagrådet i Prop 
1986/87: 90 s 297 (rörande utdelningsrätt och förmånsrätt). Samma ståndpunkt intogs 
i äldre rätt. Se t ex Broomé, Studier i konkursrätt s 86 ff, 106 not 3; Dillén, Bidrag till 
läran om skiljeavtalet s 55 f beträffande skiljedomsmässigheten; Ekdahl, Ett par arvodes-
problem i konkurs (TSA 1956) s 403; Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 620 not 41 
(som menar att regeln är så självklar att den inte ens skall behöva nämnas); Undén, Svensk 
sakrätt I s 181 not 49. Jfr 12.5.1.3 ovan. Det har invänts (Palmér/Savin, Konkurslagen 
II § 9: 4 (s 9: 7)) att panträtter, retentionsrätter och företagsinteckningar otvivelaktigt kan 
prövas i särskild rättegång. Invändningen är inte särskilt stark eftersom sakrättsbaserade 
förmånsrätter är sakrätter mot (konkursbofrågor), inte andelsrätter i (medlemsfrågor) 
konkursboet. Under alla förhållanden kan det ifrågasättas om den enligt FiL gällande 
företagsinteckningen kan prövas i allmän rättegång. Att i alla fall utdelningsrätten måste 
prövas i konkursen bekräftades i NJA 1955 s 402 där HD antog att avvisning skall ske 
om konkursgäldenären väcker negativ fastställelsetalan mot borgenär utom konkursen 
om att borgenären inte har rätt till utdelning i konkursen på grund av konkursford-
ringens preskription. En sådan talan är, enligt HD, ej av ”beskaffenhet att kunna i före-
varande ordning – utom konkursförfarandet – upptas till prövning.” I NJA 2003 s 3 
antog dock HD att konkursboet är bundet av konkursgäldenärens skiljeavtal i fråga om 
borgenärs fordringsrätt i konkursen. Det är osäkert vem som bands och om bundenheten 
avsåg konkursgäldenärens personliga ansvar eller fordringsrekvisitet (konkursgäldenärens 
ansvar i och för konkursen). 
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cip inte ha någon avgörande betydelse.1712 Även konkursdomstolen är 
en specialdomstol – för de konkurs(associationsrättsliga) medlemsskaps-
rekvisiten!

Att borgenärens fordringsrätt i och för konkursen (medlemsfrågan) inte kan 
prövas utom konkursen bör i princip betyda att det inte heller skall gå att 
inleda ny rättegång i konkursgäldenärsfrågan (dvs om konkursgäldenärens 
personliga ansvar) mot konkursgäldenären personligen efter konkursut-
brottet med allsidig rättskraftsverkan under fordringsrekvisitet i konkursen, 
dvs med rättskraft till nackdel för borgenärskollektivet i konkursen. Om 
borgenären frivilligt inleder rättegång mot konkursgäldenären i konkurs-
gäldenärsfrågan, och konkursgäldenärsfrågan omfattas av specialdomstols 
kompetens, kan dock skälen bakom specialkompetensen tala för att den sär-
skilda rättegången, och den dom som sedermera faller däri, bör ha rättskraft 
i konkursen.1713 Rättssystematiskt föreligger då en undantagsregel, dock 
inte från grundsatsen att medlemsfrågor inte kan prövas utom konkursen 
utan i rättskraftshänseende.

I princip skall det inte heller föreligga någon anledning att särbehandla 
fallet att konkursfordringen omfattas av ett skiljeavtal mellan motparten 
och konkursgäldenären.1714

Att döma av rättspraxis gäller dock ett undantag beträffande fordringar som 
omfattas av ett (före konkursen ingånget) skiljeavtal mellan konkursgälde-
nären och motparten.1715 Sålunda förutsätter HDs resonemang i det kon-

1712 I NJA II 1974 s 697 sägs det vara ”uppenbarligen inte lämpligt” att fordringsrekvi-
sitet hänförs till de frågor som skall prövas i arbetsrättstvist enligt LRA samt att det heller 
inte kan vara en framkomlig väg att låta AD pröva medlemsfråga i konkursdomstolens 
ställe enligt KL. Genom att undanta de arbetsrättsliga konkursfordringarna från LRA 
ville man göra upp med ditintillsvarande praxis hos konkursdomstolarna att hänvisa jävs-
processens parter att inleda särskild rättegång om fordringsfrågan i AD med rättskraft i 
konkursen. – Det är inte det obligationsrättsliga rättsförhållandet som avgörs i konkursen 
(jfr 9:19 KL). Av det sagda följer att frågan huruvida ett undantag från den angivna 
grundsatsen är motiverat inte skall bedömas i ett obligationsrättsligt paradigm. Frågan 
är ju om det från konkursrättslig synpunkt finns skäl för att göra ett undantag från lik-
hetsprincipen. – Även i dansk rätt skall medlemsfrågor prövas av skiftesdomstolen inom 
ramen för konkursen. Se Sørensen, Om konkursboets og skyldnerens procesbeføjelse (J 
1976) s 87; UfR 1905 s 344 LHS; UfR 1906 s 649 LHS. Undantag antas dock föreligga 
t ex vid skiljeavtal, nödvändig processgemenskap eller när konkursfordringen faller under 
specialdomstols jurisdiktion. Se Sørensen, a a s 88. Jfr Sommer Jensen, Voldgift og kon-
kurs s 511 beträffande skiljeavtal.
1713 Här förutsätts att borgenärens bevakning gäller den processgrundade fordringen. – I 
NJA II 1974 s 697 (jfr not 1712 ovan) förutsätts det att motparten kan inleda en sär-
skild rättegång mot konkursgäldenären i arbetsrättstvisten om han vill få en fullständigare 
prövning med rättskraft utom konkursen. 
1714 Se 11.1.2.3 ovan. Jfr Lindskog, LSF 1: 0-5.3.2 (1 uppl s 177 vid not 299).
1715 Bedömningen är tvivelaktig. – Att fordringsrekvisitet kan prövas i skiljeförfarande 
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kursskiljerättsliga NJA 2003 s 3 att fordringsrekvisitet – med stöd av eller på 
de premisser som utmärkte konkursrätten under KL 1862 – antingen gäller 
eller, till följd av den ömsesidiga rättskraften, är oupplösligt förbundet med 
frågan om konkursgäldenärens personliga ansvar. Borgenären hade inte 
påkallat skiljeförfarande i konkursgäldenärsfrågan mot konkursgäldenären (i 
vilket fall frågan skulle kunna uppkomma vilken rättskraftsverkan ny skilje-
process har under fordringsrekvisitet i konkursen) utan i ”fordringsfrågan”, 
i alla fall mot konkursförvaltaren som representant för konkursboet eller 
borgenärskollektivet.1716 Rättsfallet är systemvidrigt på associationstankens, 
till skillnad från processtankens/tvångsförvaltningstankens, premisser.

Antagandet att fordringsrekvisitet inte kan prövas utom konkursen har 
stöd i Lagrådets yttrande över den nu gällande KL där det uttalas att 
de konkursrättsliga procedurreglerna i princip torde utesluta särskild rät-
tegång mellan en borgenär och borgenärskollektivet om den rätt som 
skall tillkomma en fordring i konkursen. Den enda utväg som antogs stå 
öppen för borgenären var att inleda särskild rättegång mot konkursgälde-
nären personligen i konkursgäldenärsfrågan utom konkursen. Någon garanti 
för att sådan rättegång rättskraftigt avgör fordringsrekvisitet i konkursen 
finns dock (enligt Lagrådet) inte. Att den särskilda domen blir relevant 
för utdelningsrätten i konkursen är säkert endast om konkursboet utnytt-
jat sin fakultativa rätt att inträda i rättegången vid sidan av konkursgälde-
nären (3: 9 2 st KL).1717

Associationstankens grundantagande att det saknas möjlighet att pro-
cessa om fordringsrekvisitet i särskild rättegång utom konkursen backas 
upp av en rad processrättsliga hinder, dels hinder hänförliga till domstols-
relationen och saken (se 12.5.2.2–12.5.2.4 nedan), dels hinder hänför-
liga till parterna (se 12.5.2.5–12.5.2.8 nedan).

12.5.2.2 Rättsförhållanderekvisitet i 13: 2 RB
Att fordringsrekvisitet numera bör kunna prövas endast inom ramen för 
konkursen har flera orsaker. En praktisk aspekt som ofta – men inte alltid 
– torde förhindra prövning utom konkursen är att det är svårt att se hur en 
talan avseende fordringsrekvisitet skall kunna utformas för att bli i pröv-

(bara konkursförvaltaren ges erforderlig behörighet att föra tvist) verkar antas av (utöver 
dem som inte gör någon skillnad på konkursgäldenärsfrågor och medlemsfrågor), HD i 
NJA 2003 s 3; Heuman, Utomstående rättssubjekt (JT 2003/04) s 155; Lindskog, LSF 
I:1-4.2.3 (1 uppl s 248 f ) dock endast med tanke på NJA 2003 s 3; C Söderlund, Pröv-
ning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 698 f, jfr s 696. 
1716 Frågan i målet och vem som var svarande framgår inte med önskvärd tydlighet av 
rättsfallet. 
1717 Se Prop 1986/87: 90 s 297. 
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ningsbart skick. Fordringsrekvisitet, eller ett fastställelseyrkande om att 
borgenären har eller saknar en fordringsrätt mot konkursgäldenären i och 
för konkursen, uppfyller inte kravet på ”rättsförhållande” i 13: 2 RB.

Kravet på ”rättsförhållande” i 13: 2 RB saknar tillämpning vid skiljeför-
farande,1718 vilket betyder att möjligheterna att skiljeprocessa om fordrings-
rekvisitet kan vara större i och för sig (bara inte prövningsförutsättningarna 
faller på annan grund). Det är inte alldeles självklart att sakförhållanden, 
eller isolerade rättsfakta, alltid kan bli föremål för skiljeförfarande, t ex be -
träffande frågor av rättsgestaltande art.1719 Kan fordringsrekvisitet någonsin 
bli föremål för skiljeprövning mot borgenärskollektivet är det i alla fall mer 
sannolikt än otroligt att det krävs ett nytt och uttryckligt skiljeavtal mellan 
de nya parterna.

För att fordringsrekvisitet skall bli prövningsbart måste det kopplas till en 
rättsföljd som definierar rättsfrågan (det ovissa rättsförhållandet), dvs gör 

1718 Av 1 § 3 st LSF framgår att även ett sakförhållande (och dess rättsliga klassificering) 
kan göras till föremål för fastställelsetalan i skiljeförfarande. Jfr Lindskog, LSF I:1-6.1.1 
(1 uppl s 271). De övriga kraven på fastställelseintresse (13: 2 RB) torde däremot gälla 
oinskränkt. Se Lindskog, a a III: 0-3.1 (s 588 f ). Huruvida en skiljedom om ett sakför-
hållande har någon rättskraft över huvud (inte bara avtalsrättslig verkan), eller – om 
rättskraft uppkommer i och för sig – huruvida rättskraften kan vara mer omfattande än 
rättskraften hos ett mellanavgörande (dvs intraprocessuell, jfr 17: 5 RB, Fitger, Rätte-
gångsbalken § 17: 5), tål att diskuteras. Den vidgade prövningsrätten måste dock skattas 
i ljuset av kravet på skiljedomsmässighet i 1, 33 § LSF. Det är anmärkningstvister som 
är förlikningsbara enligt 9:13 och 17 KL, inte den positiva fordringsfrågan. Jfr 12.5.2.7 
nedan not 1730. 
1719 Att medlemsskap i konkursbo eller annan association inte kan beviljas av domstol 
i process (eller att, i associationer som är öppna i och för sig, rätten att få medlemsskap 
beviljat inte kan domstolsprövas (i vanlig process) innan avslagsbeslut har kommit till 
stånd) har gott stöd i förarbetena till RB. Det förutsätts finnas en tredje kategori av 
civilprocesser vid sidan av de civilprocesser – fullgörelsetalan och fastställelsetalan – som 
erkänns i och omfattas av RB, nämligen talan om konstitutiv/rättsgestaltande dom. Se NJA 
II 1943 s 158, jfr Ekelöf, Rättegång II § 14.II.3 (7 uppl s 121 f ). En konstitutiv process 
går inte ut på att fastställa om ett rättsförhållande består eller inte består (jfr 13: 2 RB; Fit-
ger, Rättegångsbalken § 13 (Inledning) som talar om en process som syftar till att ingripa 
förändrande i ett visst rättsläge). Det är domen som gestaltar rättsförhållandet! KLs regler 
om prövning av tvistiga fordringar i konkurs kan vara ett exempel. Se Olivecrona, Rätt 
och dom s 171 f; jfr Fitger, a st. Konstitutiv fråga skall enligt förarbetena kunna bli före-
mål för process endast i de särskilda fall då lagstiftningen uttryckligen eller implicit så 
medger. – Förarbetenas tredelning har ifrågasatts. Se närmare Ekelöf, Rättegång II § 14.
II.3 (7 uppl s 121 ff). Det är knappast förvånande om skiljelinjen mellan konstitutiva och 
andra domar läggs på regelnivå och görs beroende av huruvida rättsförhållandet ”enligt 
lag ej må bestämmas annorledes än genom dom” (jfr 18: 2 RB). Rättsfrågor som är konsti-
tutiva till sin natur (t ex uppkomst av medlemsskap) och rättsfrågor rörande rättsförhål-
landen som är underkastade formkrav för förändring (t ex äktenskapsskillnad) kan inte 
förbehållslöst jämföras med varandra. En strikt tillämpning av 13: 2 RB är särskilt påkal-
lad om allmän- eller tredjemansintressen gör sig gällande. Jfr Fitger, a st.
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att fastställelseyrkandet inte bara avser ett sakförhållande i processrättslig 
mening.1720 Fastställelseyrkandet måste kopplas till antingen utdelnings-
rätten i konkursen (dvs borgenärens rätt mot borgenärskollektivet) eller 
borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären personligen utom konkur-
sen (med eller utan allsidig rättskraftsverkan i konkursen). Utdelnings-
rätten skall dock (enligt allmän uppfattning?) inte kunna fastställas på 
annat sätt än i konkursförfarandet.1721 En fastställelsetalan om borge-
närens fordringsrätt mot konkursgäldenären (utom konkursen) måste 
föras mot konkursgäldenären personligen (med blott inträdesrätt enligt 
3: 9 KL för boet).1722 Konkursrätten har alltså förändrats sedan KL 1862, 
då de angivna rättsfrågorna var sammansatta till en ”fordringsfråga” och 
en fastställelsetalan i fordringsfrågan kunde väckas mot boet, i alla fall 
”adresseras” till konkursförvaltaren, i egenskap av konkursgäldenärens 
legale ställföreträdare.1723

12.5.2.3 Förfångsrekvisitet i 13: 2 RB
Låt oss anta att rättsförhållandekravet i 13: 2 RB inte hindrar att det 
förs talan i medlemsfråga mot borgenärskollektivet (eller, efter särskilt 
taleuppdrag, konkursförvaltaren) i vanlig rättegång eller skiljeförfarande 
utom konkursen. En rättegång i saken kan då hindras av att ovissheten 
huruvida fordringsrekvisitet är uppfyllt inte kan anses lända borgenä-
ren till förfång enligt 13: 2 RB innan borgenären har anhållit om och, 
efter prövning enligt KLs regler, nekats medlemsskap/utdelningsrätt i 
konkursboet. Även förfångsrekvisitet i 13: 2 RB, som torde gälla också i 
skiljeförfarande, bör alltså vara till hinder för en rättegång om fordrings-
rekvisitet utom konkursen.

1720 Processrättsligt sett avser ett fastställelseyrkande utan tillräcklig rättsföljdsanknytning 
ett sakförhållande även om det rör ett rättsfaktum av relevans för parternas mellanhavan-
de. Se Fitger, Rättegångsbalken § 13: 2. Undantagsregeln i 13: 2 2 st RB för prejudicial-
frågor avser förfångsrekvisitet (a st), inte kravet på rättsföljdsanknytning. Däremot kan 
ett enskilt rättsfaktum komma att handläggas som något som kan liknas vid ett särskilt 
fastställelsemål, nämligen om det bryts ut för mellanprövning och mellandom/mellanbe-
slut (jfr 17: 5 RB). 
1721 Jfr 12.5.1.3; 12.5.2.1 ovan. Huruvida talan förs positivt (av borgenären) eller nega-
tivt (av boet) skall i princip sakna betydelse. 
1722 I SvJT 1939 ref s 71 hänvisades borgenären att påkalla skiljeförfarande mot konkurs-
gäldenären i konkursgäldenärsfrågan (inte att påkalla skiljeförfarande mot borgenärskol-
lektivet avseende fordringsrekvisitet eller medlemsfrågan i dess helhet).
1723 I NJA 2003 s 3 förbisåg HD att konkursrätten har förändrats. För att konkursför-
valtaren skall ha mandat att föra talan i konkursgäldenärsfrågan måste numera i princip 
krävas att han kan visa upp en av konkursgäldenären utfärdad rättegångsfullmakt. Att 
någon fullmakt inte krävs för interventionsrätt enligt 3: 9 2 st KL säger sig självt.
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12.5.2.4 Exklusiv specialdomstol
Som framgått av de föregående avsnitten bör möjligheten att bedriva 
särskild rättegång eller skiljeprövning avseende fordringsrekvisitet utom 
konkursen stupa på en rad av alternativa invändningar. För det första 
bör rättsförhållanderekvisitet i 13: 2 RB vara till hinder för en fastställel-
setalan avseende fordringsrekvisitet utom konkursen. Endast i skiljeför-
farande kan ett sakförhållande bli föremål för fastställelseprocess. För det 
andra är sakägarbilden så speciell, eller bemängd med olika sakägarintres-
sen, att det torde saknas till och med teoretisk möjlighet att genomdriva 
en rättskraftigt säker process i medlemsfrågan utom konkursen. För det 
tredje anvisar förfångs- eller beståndsrekvisitet i 13: 2 RB att rätten till 
medlemsskap i konkursbo (eller annan association) inte bör kunna bli 
föremål för prövning i process innan det finns ett avslagsbeslut som kan 
(eller borde kunna) överklagas eller ”klandras” i konkursen. Anförda för-
hållanden talar inte bara emot en prövning av fordringsrekvisitet utom 
konkursen. De är samtidigt argument för att det bör finnas tillgång till 
en specialprocess avseende fordringsrekvisitet, som sammanjämkar alla 
motstridiga intressen (vilket finns i KL!) och att denna specialprocess är 
exklusiv (så att konkursdomstolen är exklusiv specialdomstol i alla med-
lemsfrågor i första instans).1724

12.5.2.5 Konkursförvaltarens organställning gäller ej i medlemsfrågor
Som just nämnts skall konkursförvaltaren inte kunna föra talan om 
konkursgäldenärens personliga ansvar utan konkursgäldenärens person-
liga bemyndigande. Ett likartat representationsproblem uppkommer om 
motparten i stället stämmer in konkursförvaltaren i medlemsfrågan (bor-
genärens fordringsrätt mot konkursgäldenären i och för konkursen) för 
borgenärskollektivet. Konkursförvaltarens organställning i konkursboet 
gör honom inte behörig att föra talan för (och med allsidig rättskraftsver-
kan mot) borgenärskollektivet och konkursgäldenären i medlemsfrågor. 
Han är ett organ i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap, 

1724 Ett argument för associationstankens grundregel är således att KL innehåller särskil-
da prövningsregler som är avpassade för den speciella intressekonflikten. Frågans karaktär 
av medlemsfråga – i grund och botten rättsförhållandet mellan medlemsskapspretenden-
terna – kräver att den handläggs av konkursdomstolen och på det sätt som KL föreskriver. 
Se NJA 1955 s 402 i not 1721 ovan; Lindskog, HBL 2: 29-5.1.3 (1 uppl s 736 not 29) 
med referens till borgenärernas anmärkningsrätt och insynsrätt. Se även C Söderlund, Pröv-
ning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 696, 698 under åberopande av likhetsprincipen 
och ”den samordning, genomlysning och effektivitet som bevakningsförfarandet syftar 
till att tillgodose”, dock att borgenärskollektivet antas kunna disponera över den konkurs-
specifika proceduren (a a s 698 f, jfr s 696). 
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inte en legalrepresentant för vare sig konkursgäldenären eller alla borge-
närer som tillhör borgenärskollektivet.1725

12.5.2.6 Borgenärskollektivet kan inte kära eller svara i domstol
Möjligheterna att få till stånd en prövning av fordringsrekvisitet utom 
konkursförfarandet blir inte bättre om borgenären väcker talan direkt 
mot borgenärskollektivet. Borgenärskollektivet som sådant saknar juri-
disk personlighet och kan inte svara i rättegång. De enskilda borgenä-
rerna måste alltså stämmas in, om nu det kan gå och göra läget bättre.1726 
Borgenärskollektivet är inte fixerat.

12.5.2.7  Konkursborgenärerna har bara anmärkningsrätt  
i medlemsfrågor

Att borgenärskollektivet intar något slags intressentställning i medlems-
frågan är otvivelaktigt.1727 Medlemsfrågan är sammansatt, vilket hänger 
samman med att frågan gäller medlemspretendents anspråk i, inte mot, 
konkursboet (i konkurrens med övriga pretendenter). Ett positivt avgö-
rande i en medlemsfråga bekräftar därför inte ett redan bestående rättsför-
hållande. Det gestaltar ett nytt.1728 Medlemsfrågan inrymmer dels frågan 
vilken (positiv) rätt till andelsrätt i konkursboet en medlemspretendent 
skall ha relativt övriga borgenärer (fordringsrekvisitet), dels borgenärskol-
lektivets (och konkursgäldenärens) rätt att – medelst anmärkning – för-
svara sina egna andelsrätter i konkursboet (anmärkningsrätten).1729 Att 

1725 Beträffande frågan huruvida bristen kan läkas genom ett förlikningsuppdrag enligt 
9:13 eller 17 KL, se 12.5.2.8 nedan.
1726 Som en parallell kan nämnas att HD i NJA 1982 s 10 (jfr NJA 1979 C 56; RH 
1997: 85) kom fram till att avvisning bort ske av en arvspretendents talan mot dödsboet, 
då talan om att rätt till arv föreligger skall riktas mot dödsbodelägarna, inte dödsboet. 
Motiveringen är inte helt klar. I HovRns av HD fastställda beslut anförs att avvisning 
borde ha skett, då tvisten i målet rörde ”rättsförhållandet mellan [käranden] å ena samt 
[arvlåtarens] ostridige arvinge [A] å andra sidan” (min kurs) och käranden ”icke ägt att 
få denna tvist prövad genom att väcka talan mot dödsboet”. Vilken betydelse som skall 
fästas vid ”ostridige” är osäkert. Skall även en stridig arvinge instämmas, om sådan finns 
(att arvsrätten är stridig kan tänkas blott inverka på partsbefogenheterna i målet)? Eller 
får talan i sådana fall riktas mot dödsboet? Förmodligen skall alla medlemsfrågor slitas på 
medlemsnivå. Jfr även NJA 2008 s 765 om att det krävs uttrycklig lagbestämmelse för att 
gemensamhetsanläggning skall kunna företräda medlemmarna i medlemstvister. 
1727 Se 5.3.1 ovan.
1728 Jfr 12.5.2.2 ovan not 1719 angående konstitutiv dom.
1729 Anmärkningsrättens juridiska innebörd, därmed även partsställningen i bevaknings-
förfarandet, är omdiskuterad och grundsynsberoende. Se 3.2.3.2 ovan not 455. 
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borgenärerna, med den begränsning som följer av 9:13 och 17 KL, sak-
äger och förfogar över sin egen anmärkningsrätt är klart. Det kan inte tas 
för givet att de har rätt och legitimation att kära eller svara om (det posi-
tiva) fordringsrekvisitet i domstol utom konkursen.1730 Anmärkningsrät-
ten kan uppfattas som en specialreglerad rätt att väcka negativ faststäl-
lelsetalan mot annan medlemspretendents krav under fordringsrekvisitet, 
men också, såsom associationstanken vill se det, som en specialreglerad 
rätt att bestrida anspråk i kommission för hela kollektivet.

Talerätten är speciell av flera skäl. Dels är rättskraften konkursbegränsad 
(jfr 9:19 KL). Dels behöver inte det allmänna förfångsrekvisitet i 13: 2 RB 
vara uppfyllt vilket ökar förutsättningarna för att en obefogad bevakning 
bestrids. Speciella processkostnadsregler gäller. Speciell processgemenskap 
föreligger. Dels är en anmärkning ett bestridande av annans rätt, inte ett 
hävdande av en egen och bättre. Allt indikerar att fordringsrekvisitet inte 
skall kunna prövas på annat sätt än i konkursförfarandet.

Inte ens om samtliga borgenärer och konkursgäldenären stäms in är det 
givet att en prövning av fordringsrekvisitet kan ske och ha allsidig rätts-
kraftsverkan i konkursen (vilket bör krävas för att rättegång skall få tas 
upp). Konkursdomstolen, som har en principiell rätt att officialpröv-
ningsvis bestämma huruvida medlemsskapsförutsättningarna är uppfyll-
da, får inte förbigås. Medlemsskapsförutsättningarna, fordringsrekvisitet 
inkluderat, bör anses ”delsakägas” av konkursdomstolen såsom konkurs-
boets stiftare1731 i det avseendet att medlemsskapsrekvisiten har att prövas 
av konkursdomstolen i den ordning KL föreskriver (i första instans).1732

Med det sagda sammanhänger att borgenärskollektivet, i medlems-
frågan, hålls samman genom en speciell processgemenskap, som gör dem 
delsakägare till alla mål. Kan ett taleuppdrag över huvud taget ges genom 
ett förlikningsmandat åt konkursförvaltaren, betyder detta att samtyckes-
kraven i 9:13 och 17 KL inte stannar på kompetensnivå. De skall läsas 
i ljuset av reglerna om delsakägarställning och processgemenskap. Alla 
anmärkningsberättigade skall alltså ha rätt till medpartsinträde i proces-
sen, inte bara rätt till intervention.1733

1730 Det är anmärkningsfrågan som är skiljedomsmässig enligt 1, 33 §§ LSF, inte ford-
ringsfrågan. Jfr 12.5.2.2 ovan not 1718; 14.4.2.1 nedan not 2151.
1731 Konkursdomstolen torde inte kunna uppträda som part i domstol, inte ens i sin 
egenskap av stiftare.
1732 Se 5.3.1 ovan.
1733 I NJA 2003 s 3 verkar HD ha förutsatt att konkursborgenärernas deltaganderätt i 
skiljeprocessen ligger på interventionsnivå. I princip skall detta förutsätta antingen att 
tvistefrågan var en konkursbofråga sålunda att samtyckeskraven i 9:17, 9:13 KL ligger 
på kompetensnivå (vilket HD självt avfärdade genom att tala om konkursförvaltarens 
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Borgenärernas delsakägarställning i medlemsfrågan får särskild betydelse för 
frågan om fordringsrekvisitet – som är en medlemsfråga – kan processas i 
särskild rättegång eller skiljeförfarande utom konkursen, särskilt när talan 
väcks mot konkursförvaltaren. Den som förmodar att konkursförvaltaren 
har rätt att – i kraft av sin anmärkningsrätt eller organställning i konkur-
sen – föra process avseende fordringsrekvisitet har att tackla invändningen 
att konkursförvaltaren inte råder över borgenärernas (anmärknings)rätt, ej 
heller över konkursdomstolens principiella rätt att officialöverpröva bedöm-
ningen. Visst kan det tänkas att konkursförvaltaren kan föra talan för borge-
närskollektivets räkning i den meningen att han kan driva sin anmärkning 
(eller föra specialreglerad negativ fastställelsetalan om den) under fordrings-
rekvisitet med något slags rättskraftsverkan mot sig själv inom ramen för 
konkursen.1734 Skall talan föras om fordringsrekvisitet medför dock som sagt 
borgenärernas medpartsställning, eller den speciella processgemenskapen 
mellan alla på anmärkarsidan, att alla borgenärer måste stämmas in. Förbi-
gås någon borgenär föreligger – till skillnad från vad som gäller när den för-
bigångne är en interventionsberättigad tredje man – domvilla (59:1 RB).

Vid skiljeförfarande kompliceras bilden av att det torde saknas möjlighet 
att använda extraordinära rättsmedel.1735 Anledningen till att extraordinä-
ra rättsmedel saknas i skiljeförfarande är dock inte att rättssäkerheten för 
förbigångna medparter och tredjemän skall försvagas. Redan en medparts-
inträdesrätt för borgenärerna (vilket otvivelaktigt måste finnas) torde för-
utsätta att samtliga enskilda borgenärer är såväl berättigade som bundna 
under skiljeavtalet.1736 Skulle ett skiljeförfarande tillåtas urholka rättssäker-
heten för tvistefrågans delsakägare blev förfarandets jämbördighet med van-
lig rätte gång svår att rättfärdiga. Antingen får det skiljerättsliga tredjemans- 
och delsakägarskyddet tillgodoses relativt direkt under rättskraftsregler na 

behörighet) eller att skiljeprocessen saknar allsidig rättskraftsverkan mot borgenärskol-
lektivet i konkursen, dvs endast har rättskraftsverkan till förmån för borgenärskollektivet. 
Jfr 5.3.3 ovan not 715. 
1734 Beträffande konkursförvaltarens bundenhet, jfr 12.8.1.2 nedan vid not 1849.
1735 Jfr NJA 1986 s 620 (angående resning); SOU 1994: 81 s 176, 182 ff; Lindskog, LSF 
V: 0-2.3 (1 uppl s 890 f ) med flera hänvisningar.
1736 Jfr i sammanhanget NJA 2000 s 202 där HD kom fram till att 13: 7 1 st RB kan 
tillämpas analogt i skiljeförfarande med partsinträdesrätt som följd om – i enlighet med 
NJA 1997 s 866 – successor även är bunden av skiljeavtalet; Heuman, Utomstående rätts-
subjekt (JT 2003/04) s 153 f, 155, 158 f. – Inte ens konkursförvaltaren har en självfallen 
rätt och/eller plikt att föra (svarande)talan under fordringsrekvisitet. Anmärkningsplikten 
gör det förstås mer naturligt att, om någon på konkurssidan måste svara, svarandeplikten 
åvilar konkursförvaltaren, men den är inget självständigt argument för att konkursförval-
taren måste svara i och för sig, t ex för att konkursförvaltaren är bunden av konkursgäl-
denärens skiljeavtal. Rättsfallet NJA 2003 s 3 är problematiskt på denna punkt. Att kon-
kursförvaltaren får ett förlikningsuppdrag enligt 9:13 KL gör ingen skillnad i sak. – Lika 
lite kan konkursförvaltarens anmärkningsrätt åberopas till stöd för att han har rätt att föra 
talan avseende fordringsrekvisitet utom konkursen. Det är inte konkursförvaltaren som 
sakäger fordringsrekvisitet. Det enda han sakäger är sin egen anmärkningsrätt.
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eller så får skiljedomen som sådan betraktas som verkningslös på den grun-
den att medlemsfrågan i sin helhet, till skillnad från en anmärkningspro-
cess som förts i medlemsfrågan (jfr 9:13, 9:17 KL), inte är förlikningsbar 
och skiljedomsmässig enligt 1, 33 §§ LSF.1737 Bevakarens och tillika skilje-
kärandens rättsskydd är inget bärande motargument. Fordringsprövning 
i och för konkursen kan erhållas genom fordringsprövning i konkursen. 
Fordringsprövning mot konkursgäldenären personligen kan erhållas genom 
skiljeförfarande mot konkursgäldenären personligen utom konkursen.1738

12.5.2.8 Förlikningsuppdrag är inte taleuppdrag
I den (konkurs)skiljerättsliga litteraturen brukar det antas att konkurs-
förvaltaren kan svara för borgenärskollektivet i mål rörande fordrings-
rekvisitet bara konkursförvaltaren erhåller särskilt taleuppdrag för ända-
målet enligt (åtminstone) 9:13 KL analogt.1739 Att så var fallet i äldre 
rätt är inte särskilt märkligt.1740 Processtanken och, på regelnivån, den 
ömsesidiga rättskraftsregleringen, gav konkursförvaltaren mandat att föra 
talan om konkursgäldenärens personliga ansvar med rättskraftsverkan i 
konkursen som konkursgäldenärens legale ställföreträdare. Borgenärskol-
lektivets intressen, som var ”tredjemansintressen” i sammanhanget, fick 

1737 I dansk rätt antas det att, om ett skiljeavtal skall respekteras jämväl beträffande krav 
mot boet, ”må fordringen dog forelægges på et møde til fordringers prøvelse, såldes at alle 
kreditorerne (og skyldneren, jf UfR 1984 s 995 H) får lejlighed til at rejse indsigelser mot 
fordringen”. Se Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven (10 uppl) s 980; jfr Som-
mer Jensen, Voldgift og konkurs s 516. 
1738 Se 11.1.2.3 ovan.
1739 Se Berglund, Om skiljeavtal och skiljedom s 43; Dillén, Bidrag till läran om skiljeav-
talet s 180 not 60. Lindskog, LSF I:1-4.2.3 (1 uppl s 248 f ) verkar utgå från att 9:13 KL 
kan tillämpas analogt (jfr not 1745 nedan). Konkursförvaltaren får erforderlig behörighet 
att ingå skiljeavtal om detta uttryckligen framgår av förlikningsuppdraget. C Söderlund, 
Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 698 f (jfr s 696) menar att ”berörda bor-
genärer” kan ge konkursförvaltaren särskilt taleuppdrag. Vilka dessa är preciseras inte. I 
NJA 2003 s 3 medförde borgenärskollektivets förlikningsuppdrag att konkursförvalta-
ren fick (och var pliktig att) skiljesvara för borgenärskollektivet under fordringsrekvisitet. 
HD verkar dock inte ha uppfattat bemyndigandet som ett taleuppdrag (aspekten togs 
upp under frågan om tvistens förlikningsbarhet enligt 1 § LSF), vilket är helt korrekt. 
Se Lindskog, LSF I:1-4.2.3 (1 uppl s 248 f ). – Från finsk rätt kan nämnas att Granfelt, 
Skilje mannaförfarandet s 21 f (så även Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet s 37) räknar 
med att samtliga konkurrerande borgenärer och konkursgäldenären måste ge sitt uttryck-
liga bifall till konkursförvaltarens skiljeavtal eftersom fordringsprövningen inte är en kon-
kursbofråga utan sakägs av samtliga borgenärer och konkursgäldenären. Kravet på kon-
kursgäldenärens samtycke får läsas särskilt mot bakgrund av att fordringsprövningen även 
avgjorde borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären personligen. – Beträffande 
konkursdomstolens och tillsynsmyndighetens samtycke, se 5.3.3 ovan not 711.
1740 Jfr 12.5.1 ovan.
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tillgodoses på annan nivå, förmodligen utan inverkan på processens pro-
cessuella giltighet (jfr NJA 1913 s 191).1741

Nu är förutsättningarna annorlunda. Konkursförvaltaren skall inte 
kunna tala i konkursgäldenärsfråga utan konkursgäldenärens bemyndi-
gande.1742 Han får nöja sig med att utnyttja tillfället att driva sin egen 
anmärkning i medlemsfrågan inträdesvis enligt 3: 9 2 st KL. Inte heller 
skall han kunna åberopa sin organställning i konkursboet för talerätt i 
medlemsfrågan.1743 För att konkursförvaltaren skall ha mandat att tala i 
medlemsfråga måste han ha ett legalt eller dispositivt bemyndigande från 
medlemsfrågans sakägare (och/eller den som råder över fordringsrekvisi-
tet).

För det första bör då uppmärksammas att ett krav på att hela borge-
närskollektivet stäms in (eller avger uppdrag) inte är särskilt lätthanter-
ligt. Borgenärskollektivet är inte ens fixerat innan andelsbestämningen är 
klar. Innan dess är borgenärskollektivet så diffust att det, med tanke på 
domvillorisken (jfr 59:1 2 mom RB) och den osäkra rättskraften, ter sig 
tvivelaktigt att tillåta process.

För det andra föreligger det skillnad mellan ett förlikningsuppdrag 
enligt 9:13 eller 17 KL och ett taleuppdrag avseende fordringsrekvisitet. 
Borgenärskollektivet har ingen positiv rådighet avseende fordringsrekvisi-
tet.1744

Det föreligger inte identitet mellan den borgenärskrets som berörs av en 
anmärkningsförlikning och den krets som påverkas av att konkursförvalta-
ren skrider till process i medlemsfråga på konkursboets bekostnad.1745 Detta 

1741 I 79 § KL 1921 fanns en regel om att konkursförvaltaren var skyldig att inhämta 
samtycke från rättens ombudsman om han ville inleda eller fortsätta rättegång i kon-
kursbofråga under konkursen. En försummelse härutinnan skulle vara ”utan verkan å 
målet”, dvs på konkursförvaltarens processuella behörighet. Bestämmelsen var dock inte 
sanktionslös. Påföljden av att konkursförvaltaren skred till process utan ombudsman-
nens samtycke blev att konkursförvaltaren fick föra talan på egen bekostnad. Han ådrog 
sig ett ansvar gentemot boet för rättegångskostnaderna och övriga skador. Se Welamson, 
Konkursrätt s 291, 528 not 21 och s 541; Lawski, Konkurs- och ackordslagarna s 160 f. 
Bestämmelsen togs till intäkt för att borgenärerna saknade beslutanderätt i frågan då det 
inte fanns något stadgande om att rättegångsfråga skulle hänskjutas till borgenärerna. Se 
Lawski, a a s 161. A fortiori bör borgenärerna ha haft något slags rätt till inflytande om 
konkursförvaltaren ansågs ha mandat att föra talan för borgenärskollektivet i medlems-
fråga. 
1742 Se 5.4 ovan.
1743 Se 5.3 ovan.
1744 Se 5.3.1; 12.5.2.7 ovan.
1745 En särskild rättegång utom konkursen blir ett spel med konkursboets pengar. Kon-
kursboet kan förorsakas massaskulder som drabbar andra än dem som närmast berörs 
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talar för att taleuppdrag måste ges av samtliga borgenärer (om ens det är 
tillräckligt). Rättegångskostnadsansvaret i anmärkningsprocess är inte lika 
riskfyllt som ansvaret i vanlig process.1746 Kostnadsansvaret i skiljeprocess är 
särskilt riskfyllt (då ännu fler ersättningsposter tillkommer).

Någon kan vilja invända att kostnadsrisken för konkursboet är densam-
ma som när konkursförvaltaren utnyttjar sin rätt till inträde i konkursgälde-
närsfråga enligt 3: 9 2 st KL (vilket inte förutsätter att konkursförvaltaren 
har hela borgenärskollektivets samtycke). Fallen är dock inte identiska. Dels 
inträder konkursförvaltaren i konkursgäldenärsfrågan (som, till skillnad 
från medlemsfrågan, är processbar och skiljedomsmässig i och för sig). Dels 
är det inte så givet att ett inträde enligt 3: 9 2 st KL utlöser ett mer omfat-
tande kostnadsansvar än det som uppkommer vid ordinär intervention.1747 
Dels är det inte otroligt att avgörandet endast har ensidig rättskraftsverkan 
i konkursen.1748 Dels är 3: 9 2 st KL under alla förhållanden en uttrycklig 
lagregel, som tillgodoser behovet av uttryckligt lagstöd för en systemfräm-
mande regel.

Vad de enskilda konkursborgenärerna kan göra i medlemsfrågan är att 
efterge sin egen rätt, dvs sin egen anmärkningsrätt och rätt att bestrida kon-
kursförvaltarens förlikning.

Det är alltså skillnad mellan fallet att – i enlighet med 9:13 eller 17 KL 
– samtliga berörda eller samtliga vid förlikningssammanträdet närvarande 
borgenärer efterger sin anmärkningsrätt i medlemsfrågan och fallet att de 
fattar positivt beslut om medlemspretendentens andelsrätt eller upplåter åt 
annan, t ex en skiljenämnd, att så göra. Ett positivt beslut i medlemsfrågan bör 
nog endast kunna fattas av konkursdomstolen efter prövning enligt KLs regler – 
med en officialprövningsrätt i mån av utrymme på regelplanet.

Efterger alla anmärkningsberättigade sin anmärkningsrätt till förmån för 
konkursförvaltaren, kan det tänkas att ett indirekt taleuppdrag kommer 

av en förlikning (jfr 9:17 KL). En förlikning innefattar inte någon annan risk än själva 
förlikningsförlusten. Jfr Lindskog, LSF I:1-4.2.3 (1 uppl s 248 f ), som, det sagda till trots 
(eller kanske bara efter NJA 2003 s 3), verkar mena att 9:13 KL kan tillämpas analogt. 
I enlighet med 79 § KL 1921 (se not 1741 ovan) kan det hävdas att konkursförvaltaren 
får välja mellan att kräva processäkerhet av den närmast berörda och att processa på egen 
kostnadsrisk i kommission för borgenärskollektivet. 
1746 Jfr Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9.5, § 10.4 (10 uppl s 190, 201); Welamson, 
Konkursrätt s 549 f; NJA 1961 s 84; RH 1992:22; NJA 1980 s 657. – I NJA 1999 s 131 
fick konkursförvaltaren återvinningsprocessa på konkursboets bekostnad – utan att den 
närmsta berörde borgenären ställt säkerhet för rättegångskostnaderna. Rättsfallet kan inte 
utan vidare tillämpas på återvinningsfrågor som utgör medlemsfrågor, t ex vid skuldåter-
vinning enligt 4: 5 KL. Jfr 12.6 nedan not 1754.
1747 Se 12.8.2.2 nedan i och vid not 1878.
1748 Man kan tänka sig något slags rättskraftsverkan mot konkursförvaltaren. Se not 1751 
nedan.
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till stånd.1749 Vilken rättskraft som tillkommer en sådan prövning skall 
inte utredas närmare här. Det kan vara rättskraft till förmån för borge-
närskollektivet1750 och rättskraft till nackdel för (den anmärkande) kon-
kursförvaltaren.1751 Grundsatsen är under alla förhållanden klar: Ford-
ringsrekvisitet skall inte kunna prövas av annan än konkursdomstolen i 
den ordning KL föreskriver.

12.6  Särskilda problem avseende återvinning i 
medlemsfråga enligt 4: 5 KL

12.6.1.1 Återvinning i medlemsfråga – en naturlig anmärkningsfråga
Associationstanken kräver att det görs skillnad på olika fall av återvin-
ning. Vissa återvinningsfall – fallen av tillgångsåtervinning/sakrättsåter-
vinning – är konkursbofrågor.1752 Andra fall – fallen av skuldåtervinning 
eller återvinning av allmän förmånsrätt enligt 4: 5 KL – är medlemsfrå-
gor.1753 Associationstanken har inget att invända mot att de senare åter-
vinningsfallen prövas inom ramen för bevakningsförfarandet. Tvärtom. 
Grundsatsen måste vara att de rentav skall prövas i konkursen (på samma 
sätt som andra medlemsfrågor). Rättsföljden av en framgångsrik åter-
vinning är ju efterställd eller underkänd andelsrätt/preferensandelsrätt i 
konkursboet.

12.6.1.2 Gäller samma bevakningsregler som vid sakrättsåtervinning?
Märkligare är att det inte görs något undantag för det skuldåtervinnings-
fallet vare sig i talerättshänseende (jfr 4:19 KL) eller beträffande möjlig-
heten att få till stånd en återvinningsprövning i särskild rättegång utom 
konkursen och efter anmärkningstidens utgång (jfr 9:12 1 st 2 p KL). 
Skall lagen tillämpas strikt efter ordalydelsen uppkommer flera följdpro-
blem och systemavvikelser.

För det första frånkänns konkursborgenärerna anmärkningsrätt i 
anmärkningsförfarandet (se 4:19 KL), tvistefrågans karaktär av medlems-
fråga till trots. Konkursförvaltaren å andra sidan, som inte ens är medlem 
i konkursboet, får exklusiv anmärkningsrätt i bevakningsförfarandet (se 

1749 Fram till dess kan nya anmärkningsberättigade borgenärer tillkomma.
1750 Anmärkningspreklusionen medför dock att rättskraften (indirekt) blir allsidig med 
förbehåll för konkursdomstolens officialprövning.
1751 Se 12.8.1.2 nedan vid not 1845 f.
1752 Se 5.2.2.4 ovan.
1753 Se 5.3.2.4 ovan.
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4:19 KL) – utan stöd i vare sig 9:17 KL eller 9:13 KL (om nu det kan 
hjälpa till). I vilken mån konkursförvaltaren måste kräva säkerhet för 
eventuella rättegångskostnader får anses osäkert.1754

För det andra får konkursborgenärerna rätt att väcka återvinnings talan 
i medlemsfråga utom konkursen och efter anmärkningstidens utgång (se 9:12 
1 st 2 p KL), bara konkursförvaltaren avstår därifrån och ej vill ingå för-
likning. Möjligheten att väcka talan utom konkursen och efter anmärk-
ningstidens utgång passar betydligt bättre vid tillgångsåtervinning (sak-
rättsåtervinning), dvs för de återvinningsfall som utgör konkurs bofrågor 
och därför har tvivelaktig plats i bevakningsförfarandet.1755 Notera sär-
skilt att en skuldåtervinning1756 efter utdelningsförslagets fastställelse 
leder till att utdelningsförslaget måste göras om. Konkursborgenärernas 
andelsrätter i konkursboet förändras. Effekten av en sakrättsåtervinning 
blir endast att det uppkommer en ny tillgång i konkursen för efterutdel-
ning.

Bland de oklarheter som uppkommer kan nämnas följande: Vad gäller 
om konkursförvaltaren vill ingå förlikning om en skuldåtervinning enligt 
4: 5 KL? Är förlikningen bindande för konkursborgenärerna såsom vid till-
gångsåtervinning enligt t ex 4:10 KL?1757 Eller måste konkursförvaltaren, 
som normalt sett saknar förlikningskompetens och rösträtt mot förlikning 
i medlemsfrågor, falla tillbaka på 9:17 KL? Vidare: Vad gäller i skiljerättsligt 
hänseende? Är borgenärskollektivet bundet av konkursgäldenärens skiljeavtal 
i analogi med NJA 2003 s 3 i återvinningsfrågan eller skall man falla tillbaka 
på den princip som antas gälla för alla andra återvinningsfall (som utgör 
konkursbofrågor), dvs att skiljebundenhet inte föreligger?1758 Slutligen: 
Vad gäller i talerättshänseende, förlikningshänseende etc vid anmärkning 
på annan konkursrättslig efterställningsgrund än 4: 5 KL, t ex utdelningsavtal 
för konkursfallet?

Märkliga skillnader kan även uppkomma beroende på om det är en 
 obligationsrättslig ogiltighetsregel eller återvinningsregel som åberopas till 
grund för efterställning/uteslutning.

Att döma av förarbetena verkar det som att preklusionsfristen i 9:12 KL gäl-
ler när en obligationsrättslig ogiltighetsregel (skenavtal) åberopas till grund 

1754 Jfr 12.5.2.8 ovan not 1746 angående NJA 1999 s 131.
1755 Jfr 12.1; 12.3 ovan.
1756 Med skuldåtervinning likställs återvinning av preferensandelsrätt (typiskt sett allmän 
förmånsrätt) i konkursen. 
1757 Ett motsvarande problem uppkommer om sakrättsåtervinning görs invändningsvis i 
bevakningsförfarandet. Skall 9:17 KL tillämpas i sådant fall? Jfr 12.3 ovan vid not 1650.
1758 Beträffande principen att konkursboet ej binds av konkursgäldenärens skiljeavtal i 
återvinningsfrågor, se Lindskog, LSF I:1-4.2.1 (1 uppl s 246 vid not 60) med hänvis-
ning. 
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för efterställning/uteslutning i och för sig men att undantag kan tänkas om 
ogiltighetsanledningen visar sig först efter anmärkningstidens utgång, då 
konkursförvaltaren förutsätts kunna formlöst underkänna utdelningsyrkan-
det i samband med utdelningsförslagets upprättande.1759 Visar sig ogiltighets-
anledningen tidigare hänger alltså borgenärskollektivets skydd på att även 
rekvisiten för en återvinning enligt 4: 5 KL är uppfyllda och att det inte 
föreligger några processuella hinder för en återvinning. Relationen till pre-
klusionsundantaget är dock inte helt oproblematisk.

En första fråga blir om konkursförvaltaren har motsvarande rätt att form-
löst underkänna en bevakning på återvinningsgrund i samband med utdel-
ningsförslagets upprättande eller om preklusionsregeln skall tillämpas strikt 
i detta fall.1760 För det senare alternativet talar, förutom den konkursinterna 
rättskraften, att obligationsrättsliga ogiltighetsanledningar (särskilt sken) 
kan vara svåra för borgenärskollektivet och konkursförvaltaren att upptäcka 
om konkursgäldenären håller tyst.1761 Återvinningsgrunderna kan anknyta 
till mer objektiva och för borgenärskollektivet upptäckbara förhållanden, så 
även vid återvinning enligt 4: 5 KL.1762

Nästa fråga blir om preklusionsundantaget i 9:12 KL är tillämpligt om 
konkursförvaltaren, i en konkurs där bevakningsförfarande har ägt rum, 
vill väcka talan om skuldåtervinning enligt 4: 5 KL efter anmärkningstidens 
utgång. Ett reduktionsslut från preklusionsundantaget i 9:12 KL är moti-
verat av två skäl. Det första är att, som nyss nämnts, skälen för en strikt 
tillämp ning gör sig gällande vid uteslutning/efterställning på konkursrätts-
lig grund, då i alla fall återvinningsgrundens objektiva moment är synbara 
för borgenärskollektivet. Det andra är att en skuldåtervinning är en med-
lemsfråga, varför den får en helt annan effekt, och aktualiserar helt andra 
intressen, än en tillgångsåtervinning till konkursboet.1763

Antas konkursförvaltaren ha rätt att – med stöd av 4:19 1 st 1 mom, 
9:12 KL – väcka särskild återvinningstalan i medlemsfråga (kanske rentav 
efter anmärkningstidens utgång) inställer sig en tredje fråga: Har de enskilda 
konkursborgenärerna motsvarande rätt (jfr 4:19 2 st KL) – trots att de inte 

1759 Se Prop 1986/87: 90 s 306. Jfr Heuman, Specialprocess (6 uppl) s 259. 
1760 Enligt 4:19 1 st 2 mom KL kan återvinning påkallas genom att konkursförvalta-
ren bestrider utdelningsyrkandet vid utdelningsförslagets upprättande, men det kan med 
fog ifrågasättas huruvida denna möjlighet står till buds när bevakningsförfarande har 
anordnats. Preklusionsundantaget i 9:12 KL talar för att endast återvinning i särskild 
rättegång bör kunna komma ifråga (anmärkningsfristen är inte till hinder för att talan 
om återvinning väcks vid domstol) eftersom ingenting sägs om möjlighet till formlös 
efterhandsanmärkning. Talan om skuldåtervinning i särskild rättegång är dock tvivel-
aktigt rent generellt. 
1761 Rådighetsregeln i 3:1 KL kan åberopas till stöd för att borgenären inte skall ha 
någonting att vinna på konkursgäldenärens tystnad. 
1762 Jag vill inte ta ställning i striden vari återvinningsinstitutet har sin grund. 
1763 Se vid not 1756 ovan. 
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ens har rätt att framställa anmärkning på samma grund i bevakningsförfa-
randet (se 4:19 2 st KL)?

Är det inte mer rationellt att, i enlighet med associationstanken, redan på 
ytnivå göra skarp skillnad på återvinningsyrkanden som avser medlems-
frågor (andelsrätt i konkursboet) och återvinningsyrkanden som avser 
konkursbofrågor (tillgångar som ingår i konkursen) samt ha enhetliga 
regler inom respektive kategori?

12.6.1.3  Implikationen att återvinningen inte avser andelsrätten  
utan konkursgäldenärens förpliktelse

Det är uppenbart att associationstanken inte har utövat något inflytande 
på uppbyggnaden av 4: 5 KL. Ett problem är att bestämmelsen är lika 
komplex som 3:1 KL (den omfattar både tillgångsfrågor, skuldfrågor, till-
gångseffekter och skuldeffekter) och ihopför alla återvinningsfall (skuld-
återvinning respektive sakrättsåtervinning) under en och samma sats.1764 
Det är inte så givet att det är rättsligt ändamålsenligt att uppställa samma 
återvinningsförutsättningar för sakrättsåtervinning som för återvinning i 
medlemsfråga. Möjligheterna till återvinning i medlemsfråga kan hävdas 
böra vara större, t ex vid utdelningsavtal för konkursfallet.1765

Frågan inställer sig hur möjligheten att komma till rätta med utdelnings avtal 
påverkas av insolvensrekvisitet i 4: 5 KL, som infördes utan att följdverkning-
arna för utdelningsavtalen uppmärksammades.1766 Är ett utdelningsavtal 
numera likaberättigat i utdelningshänseende bara för att det har ingåtts 
innan gäldenären blev insolvent? Eller skall man, i sådana fall, i stället analo-
gisera till 4: 6 KL (trots att skadeavsikt inte är detsamma som gåvoavsikt)? 
Förklaringen kan vara så enkel att, vid skuldåtervinning/efterställning, otill-
börlighetsrekvisitet i 4: 5 KL sätter ribban vid eventuell skadeavsikt medan 
fallen av direkt och indirekt uppsåt kan angripas under oskrivna efterställ-
ningsregler.

Ett annat problem, som kan vara grundsynsbelastat (se nedan), är att 
bestämmelsens utformning för tankarna i riktning mot en avtalsrättslig ogil-
tighetsregel (i vid bemärkelse). En otillåten rättshandling har vidtagits. 

1764 Till 3:1 KL, se 5.4.4.1 ovan.
1765 Ett exempel på ett utdelningsavtal är att parterna överenskommer att borgenären 
skall ha rätt till en bot på 90 för sin fordring på 10 om konkursgäldenären inte kan betala. 
Borgenären skall tillförsäkras bättre utdelning än de andra borgenärerna (och full utdel-
ning vid en dividend på 10 %). 
1766 Se närmare 11.2.3.1; 11.2.3.2 ovan. Till frågan om utdelningsavtalen omfattas av 
officialprincipen, se 12.7 nedan vid not 1776. 
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Åtgärden blir att återvinna rättshandlingen,1767 inte den oönskade civil-
rättsliga effekten (andelsrätten respektive det sakrättsliga skyddet).

I vissa återvinningsfall kan det vara befogat att uppfatta 4: 5 KL som en 
”ogiltighetsregel” med civilrättshandlande som rättsfaktum och civilrätts-
handlingsåtergång som följd, nämligen när återvinningens ändamål är 
att förhindra att en uppfyllelserättshandling ger motparten definitivt sak-
rättsligt skydd på grund av tradition. Utformningen har då även en straff-
rättslig dimension.1768 Rättshandlandet är kriminaliserat såsom oredlighet 
mot  borgenärer. Problem uppkommer dock när det sakrättsliga skyddet 
har uppkommit på annan grund än en civilrättshandling, t ex motpartens 
registrer ing.

Lagstiftarens val att skjuta fram rättshandlingen som återvinningsobjekt 
skapar särskilda problem vid skuldåtervinning (i tillägg till infallsvinkelns 
signal att en preferens som har uppstått på annat sätt än genom rättshand-
ling inte går att återvinna). Infallsvinkeln kan vilseleda rättstillämpning-
en eftersom en skuldåtervinning inte leder till att konkursgäldenärens 
civilrättshandling går åter (på obligationsrättslig nivå).1769 Återvinnings-
ändamålet varken kräver eller rättfärdigar en sådan långt gående effekt. 
Inte heller finns det någon straffrättslig anledning att koppla återvinning-
en till rättshandlingen. Det är inte något brott att ingå avtal eller ikläda 
sig ensidiga förbindelser vid insolvens.

Att återvinningsregelns1770 rättsföljd inte är att konkursgäldenärens 
rättshandling – eller det avtal eller den dom som därav följer – går åter 
har flera betydelsefulla konsekvenser. En är att skuldåtervinningsregeln – 
rättssystematiskt sett – inte innefattar ett undantag från principen att avtal 
och lagakraftvunna domar binder. En annan är att avtalsrättsliga och pro-
cessrättsliga argument bör sakna betydelse för återvinningsförutsättningarna 
rent generellt.1771 Oavsett om det är en civilrättshandling eller process-
rättshandling som skall ”återvinnas” enligt 4: 5 KL måste alltså återvin-

1767 I 4: 5 KL stadgas sålunda att ”[e]n rättshandling – – – går åter” om rättshandlingen 
uppfyller de i lagen preciserade återvinningsförutsättningarna (otillbörlighetsrekvisitet 
etc).
1768 Det straffrättsliga sambandet kan ha påverkat bestämmelsens infallsvinkel och 
utformning. 
1769 Att konkursgäldenärens personliga ansvar sålunda består opåverkat av en skuld-
återvinning är klart. Se t ex Lennander, Återvinning i konkurs § 1.3.B (3 uppl s 39) med 
flera hänvisningar. – Bestämmelsens infallsvinkel stämmer inte särskilt väl överens med 
associationstanken. Det är framför allt processtanken som talar för att en utdelnings-
rättsåtervinning skall karakteriseras som en skuldåtervinning. Processtanken innebär att 
konkursgäldenärens personliga ansvar upphör på såväl obligationsrättslig som konkurs-
rättslig nivå. 
1770 Observera skillnaden mellan regel och bestämmelse.
1771 Se exemplet vid not 1772 nedan.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   445 09-10-19   15.22.35



446

ningsfrågan bedömas i ett argumentationsfält som är avpassat för frågan i 
målet, dvs om borgenären skall frånkänns medlemsskap med (likaberättigad) 
andelsrätt i konkursboet. Rättsföljd och rättsfakta skall kommunicera med 
varandra.

Därav följer i sin tur att det är viktigt att den rättsföljd som lagstift-
ningen postulerar överensstämmer med regelns. Vid divergens uppkom-
mer en avsevärd risk för att återvinningsförutsättningarna av misstag 
argumenteras i den lagföreskrivna rättsföljdens argumentationsfält, inte i 
det argumentationsfält som hör till regeln, allt med resultatet att rättstil-
lämparen hamnar fel (eller att regeln, i slutänden konkursens innebörd 
i stort, förändras). Kort sagt: Om regeln är att utdelningsrätten dras in, 
inte att förpliktelsen (rättshandlingen) går tillbaka, finns det ingen vettig 
anledning att systemsätta återvinningsregeln som en overksamhetsregel 
och, i linje med den nu gällande lagtexten, tala om rättshandlingsåtervin-
ning.

Att risken för sådana misstag är stor kan exemplifieras utifrån följande citat, 
som gäller möjligheten till återvinning av en skuldökning som uppkommit 
medelst dom: ”Att låta gäldenärens processhandling utgöra föremål för åter-
vinningstalan strider för det första mot grundsatsen att en processhandling 
bara har rättsverkan i den rättegång som den företas. Dessutom utgår en 
sådan återvinningslösning felaktigt från att det är processhandlingen och 
inte domen som har bestämt det nya rättsläget mellan parterna, dvs det 
läge som återvinningskäranden vill ändra på. Motsvarande kritik kan rik-
tas mot alternativet att rikta återvinningstalan mot en utåt dold överens-
kommelse om kollusion; det är inte denna överenskommelse som bestämt 
rättsläget mellan parterna utan domen. Därtill lär det många gånger vara 
svårt för konkursförvaltaren att med tillräcklig säkerhet avslöja förhanden-
varon av en sådan överenskommelse. Slutligen kan det inte komma ifråga 
att rikta återvinningstalan mot domen. Inte nog med att denna talan – i 
strid mot KLs återvinningsreglering – kommer att fungera som ett extra-
ordinärt rättsmedel. Redan utformningen av denna reglering utesluter att 
domen, såsom varande domstolens rättshandling, kan göras till objekt för 
återvinning. Endast gäldenärens och dennes motparts rättshandlingar kan 
vara föremål för återvinning. – Sammanfattningsvis verkar det lika lätt att 
försöka inordna någon av ovanstående lösningar i det rådande systemet som 
att dansa tango med ett kassaskåp.”1772

Argumenteringen, som anknyter till konkursgäldenärens personliga ställ-
ning, är tät och övertygande om skuldåtervinningsregeln är en obligations-
rättslig overksamhetsregel, som – i linje med t ex processtanken – förändrar 
konkursgäldenärens obligationsrättsliga position. I sådana fall blir en civil-
rättshandlingsåtervinning ett undantag från ”pacta sunt servanda”. Lika så 

1772 Westberg, Kulissdom och summarisk tvistemålsprövning s 378.
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ger en processrättshandlingsåtervinning i någon form upphov till ett undan-
tag från de i citatet angivna processrättsliga principerna, t ex principen att 
lagakraftvunna domar binder. Haken är bara att, om en skuldåtervinning 
inte skall påverka konkursgäldenärens personliga rättsställning, de angivna 
processrättsliga principerna, såvitt jag kan se, saknar relevans.

Om, i enlighet med associationstanken, en ”skuldåtervinning” är en korri-
gering av en konkurs(associations)rättslig position, bör det inte ha någon 
betydelse på vilket sätt effekten (preferensen, andelsrätten) har uppkom-
mit (om återvinningsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda). Det kan 
alltså finnas goda skäl att tolkningsvis ta lätt på rättshandlingsrekvisitet i 
ljuset av associationstanken. Frågan ställs på sin spets när civilrättseffek-
ten har uppkommit på grund av konkursgäldenärens processföring och 
domstolens processrättshandling (dvs avgörandet).1773

12.7 Den konkursinterna ”rättskraften”
Om skiftestanken anläggs på konkursen finns det ingen (naturlig) rättslig 
artskillnad mellan anspråk som utgör medlemsfrågor enligt associations-
tankens terminologi och anspråk som, på samma premiss, utgör kon-
kursbofrågor. Alla anspråk som riktar sig mot konkursmassan handlar 
om konkursdeltagande och är konkursfrågor/skiftesfrågor. Skall bevak-
nings- och utdelningsförfarandet endast omfatta vissa av (skiftes)ansprå-
ken fordras med andra ord en särskild undantagsregel. Denna blir lika 
”intern” som klyvningen mellan bevaknings- och utdelningsfrågor.

Associationstanken å andra sidan skapar en rättslig artskillnad mellan 
anspråk som utgör medlemsfrågor och anspråk som utgör konkursbofrå-

1773 Spörsmålet huruvida rättshandlingsrekvisitet i 4: 5 KL omfattar såväl civilrättshand-
lingar som processrättshandlingar är omdiskuterat (se 5.3.2.1 ovan not 691) och, enligt 
min bedömning, akademiskt. Täcks endast civilrättshandlingar finns det inga hinder 
mot att inläsa en civilrättshandling i ett beteende som – enligt processrättens regler – 
utlöser en civilrättslig effekt bara för att beteendet har ägt rum i process. Dels behöver 
civilrättshandling inte betyda viljeförklaring, särskilt inte när begreppet används i en 
konkurs(associations)rättslig kontext (om ens viljeförklaringsmodellen skulle utgöra ett 
hinder). Dels ter det sig märkligt och målirrationellt att, från en bestämmelse som (på 
regelnivå) inte ens handlar om rättshandlingsåtergång, utesluta ett rättshandlingsfall som 
ger upphov till samma icke-önskvärda civilrättseffekt som de klara fallen. Återvinnings-
institutets syfte att förhindra kringgående kan åberopas till stöd för att man inte skall 
kunna kringgå återvinningsinstitutet genom att använda process för civilrättsligt mål. 
Förutsebarhetshänsyn står sig lätt i de fall som omfattas av 4: 5 KL. Det är ingen straff-
reglering vi talar om utan om vilka borgenärer som förtjänar likaberättigad andelsrätt i 
ett konkursbo.
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gor.1774 Dessutom klargör den att, om bevaknings- och utdelningsför-
farandet skall förutsättas fylla en konkurs(associations)rättslig funktion, 
endast anspråk som utgör medlemsfrågor omfattas av de angivna förfa-
randena.1775 Skiljelinjen mellan konkursbofrågor och medlemsfrågor är 
inte, som när konkursen tolkas utifrån skiftestankens grundantaganden, 
intern.

Associationstanken måste dock, i likhet med alla andra grundsyner, 
parera lagstiftarens uppdelning i bevaknings- och utdelningsfrågor. Associa-
tionstankens utgångspunkt torde vara att bevakningsförfarandet har en 
associationsbildningsfunktion (medlemsbestämning) medan utdelnings-
förfarandet ligger på skiftesstadiet. Klara gränsdragningar försvåras av 
konkursboets omedelbara likvidationssituation och alla kringelkrokar på 
regelplanet. Möjligen kan associationstanken få det att falla sig natur-
ligt att frågor rörande andelsrättens (utdelningsrättens/förmånsrättens) 
existens skall föras till bevakningsförfarandet,1776 kanske också (om det 
går) andelsrätternas storlek, medan skifteskvoterna i konkursboet, och 
de andelsstorleksfrågor som är kvar att lösa, hör hemma på skiftesstadiet, 
dvs i utdelningsförfarandet.1777 Som exempel kan nämnas frågor rörande 
konkursfordringens storlek (jfr 9: 6 KL); regler na om utdelnings beräkning 
i solidariska skuldförhållanden eller vid tredjemanspant (5: 4 KL);1778 rät-

1774 Se 5.1 ovan.
1775 Se 12.4 ovan.
1776 Se 4.1 ovan. Det har antagits att det fordras anmärkning för att ett utdelningsavtal 
(jfr 12.6.1.3 ovan vid not 1766) skall kunna efterställas. Se t ex Ekdahl, Om fordran 
i konkurs s 12 f, 53; Welamson, Konkursrätt s 517 vilka utgår från att rabattregeln i 
196 § KL 1921 kräver anmärkning. Jfr även Welamson, a a s 516 not 14 i anslutning 
till NJA 1928 s 298. Rättsläget under KL 1921 är inte helt analogt med det nu rådande 
eftersom bevakningsförfarande ej längre är obligatoriskt. Med utebliven anmärkning 
får jämställas att varken konkursförvaltaren (vid utdelningsförslagets upprättande) eller 
någon annan anmärkningsberättigad utnyttjar sin rätt att bestrida ett anspråk i utdel-
ningsförfarandet. 
1777 Anordnas inget bevakningsförfarande måste alla medlemsfrågor prövas i utdelnings-
förfarandet.
1778 Jfr NJA 1924 s 278; NJA 1926 s 175; NJA 1928 s 298; NJA 1941 s 169 (inklu-
sive Olivecronas rättsutlåtande och JustR Alexandersons tillägg); Lawski, Konkurs- och 
ackords lagarna s 460 f; Walin, Materiell konkursrätt s 68; Welamson, Konkursrätt s 514 f. 
Möjligen annorlunda under KL 1862; NJA 1887 s 106. – Vid gäldenärspant måste den 
oprioriterade utdelningsrätten beräknas på den säkrade konkursfordringens nettobelopp 
(dvs efter avdrag för den täckning som erhålles genom panten). Jfr not 1788 nedan. Ett 
avtal om annan beräkningsgrund utgör ett otillåtet utdelningsavtal. Jfr Olivecronas rätts-
utlåtande i NJA 1941 s 169; 11.1 ovan not 1522. 
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ten till konkursränta enligt 5:11 och 12 KL1779 samt reglerna om värde-
uppskattning av naturafordringar,1780 fordringar i främmande valuta1781 
och ackordsfordringar etc enligt 5:13 och 14 KL. Bortser vi från det 
först nämnda exemplet skall sådana frågor officialprövas vid utdelnings-
förslagets upprättande, vilket betyder att någon bevakning inte behöver 
ske.1782

Av 9:19 KL följer att bevakningsavgörandet endast avgör vilken rätt som 
tillkommer en fordring i konkursen. Motslutsvis brukar bestämmelsen tas 
till intäkt för att bevakningsavgörandet har åtminstone något slags rätts-
kraft i konkursen.1783 Rättsverkningarna av en ”otillåten” prövning beror 
på omständigheterna.1784

En prövning kan vara otillåten om konkursdomstolen tar ställning till 
”skiftes kvoten” eller andra ”skiftesfrågor” redan i bevakningsförfarandet. Ett 
exempel är att det, enligt äldre1785 och nu gällande förmånsrättsregler, skulle 
fastslås redan i bevakningsförfarandet ur vilka tillgångar företagshypoteket 
ger rätt till täckning – så utan hänsyn till den i NJA 1982 s 900 knäsatta 
minitube-principen. Ett annat exempel är att företagsinteckningskvoten 
(enligt de nu upphävda hypoteksändringarna den 1 januari 2004)1786 skulle 
bestämmas redan i bevakningsförfarandet – så utifrån konkursboets förmö-
genhetsförhållanden vid bevakningstvistens avgörande, inte – såsom lagen 
förutsatte – utifrån konkursboets förmögenhetsförhållanden vid utdel-

1779 Jfr NJA 1937 s 17; SvJT 1956 ref s 41; Ekdahl, Om fordran i konkurs s 28; Welam-
son, Konkursrätt s 516. I NJA 1989 s 142 behövde bevakningskravet avseende konkurs-
ränta inte prövas eftersom rätt till förmånsrätt ansågs saknas för ränta på hyresfordring 
enligt 5 § FRL (i dåvarande lydelse).
1780 Se Welamson, Konkursrätt s 516 vid not 11, s 517 not 14. Annan mening Ekdahl, 
Om fordran i konkurs s 52. Möjligen uttalar sig Ekdahl om en annan fråga, frågan om 
en felaktigt underkänd anmärkning har konkursintern rättskraft till nackdel för borge-
närskollektivet. 
1781 Jfr NJA 1937 s 17; Welamson, Konkursrätt s 516 vid not 12.
1782 Jfr Welamson, Konkursrätt s 513, 517.
1783 Se 4.1 ovan vid not 553 samt 13.2.2 nedan vid not 1914 angående 9:19 KL som 
hinder mot efterbevakning.
1784 Det händer att frågorna sammanförs under officialprövningsprincipen eller temat 
domstolens rätt att agera ex officio. Se t ex Welamson, Konkursrätt s 516 f. Att anmärkning 
förmodligen krävs för att en fordring på grund av utdelningsavtal skall kunna efterställas 
(se not 1776 ovan) behöver inte betyda att detsamma gäller beträffande skiftes yrkanden 
som, vid utebliven anmärkning, får samma effekt. Skiftesfrågor skall som utgångspunkt 
inte kunna avgöras med allsidig rättskraftsverkan i bevakningsförfarandet. Sålunda utgår 
Welamson, a a s i och vid not 17 från att anmärkning inte krävs mot ett yrkande om att 
oprioriterad utdelning skall beräknas på konkursfordringens bruttobelopp (utan avdrag 
för den täckning borgenären erhåller via förmånsrätt) i strid mot lagen (17:13, 15 och 16 
HB som då gällde). 
1785 Se 5 § FRL i dess lydelse fram till ändringarna den 1 januari 2004. 
1786 Se 11 § FRL.
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ningsförslagets upprättande.1787 Ett tredje exempel är att konkursdomsto-
len uppskattar en bevakad gäldenärspanträtts värde i pengar och fixerar det 
netto belopp för vilket borgenären har rätt till oprioriterad utdelning i kon-
kursen.1788 Ett fjärde exempel är att konkursdomstolen bestämmer enligt 
vilket lagrum godkänd förmånsrätt skall ge rätt till täckning vid det fram-
tida skiftet och fel lagrum väljs.1789

Den konkursinterna rättskraften, och frågan vad som kan prövas på olika 
stadier av konkursförfarandet, är svår att enkelt sammanfatta. Jag får åter-
komma till ämnet mer i detalj vid annat tillfälle.1790

12.8  Bundenhet av och skydd mot särskild 
 rättegång rörande konkursfordringen

12.8.1 Särskild rättegångs rättskraftsverkan i konkursen

12.8.1.1 Rättskraftsfrågan enligt 9:16 KL i ett rättsgenetiskt perspektiv
I 9:16 KL stadgas att tvistefrågor angående bevakade fordringar skall prö-
vas snarast och om möjligt avgöras på en gång men att konkursdomsto-
len skall besluta särskilt över tvistefrågor som kan avgöras tidigare om 
vissa fordringar kräver längre tid för att utredas och prövas. Därefter står 
att om någon borgenärs anspråk ”beror [– – –] på prövningen i en särskild 
rättegång”, ”skall” konkursdomstolen ”fastställa hans rätt i konkursen för det 
belopp som kan bli bestämt genom dom i den rättegången.” Regleringen har 
samband med 11:18 KL, där det stadgas att konkursen skall anses avslu-
tad när utdelningsförslaget har fastställts av konkursdomstolen även om 
tvist angående bevakad fordring alltjämt pågår. Vidare har den samband 

1787 Minitubeproblemet uppkom inte under den mellantid då företagsinteckningen 
var en allmän förmånsrätt som gav rätt till täckning i en viss kvot av konkursboets för-
mögenhet vid skiftet, inte i den förmögenhet som konkursboet hade vid konkursutbrot-
tet. Se Prop 2002/03: 49 s 91, 149. En återgång till det gamla hypotekssystemet har nu 
skett. Se Prop 2007/08:161. 
1788 Att endast nettot (inte konkursfordringens hela belopp) är andelsrättsgrundande vid 
gäldenärspant, se 18 § FRL och not 1778 ovan.
1789 Rättsfallet NJA 2007 s 736, som inte är helt lättolkat, återkommer jag till i annat 
sammanhang.
1790 I NJA 2008 s 805 uppkom den märkliga frågan om kvittning enligt 5:15 KL kan 
prövas i utdelningsförfarandet. Det märkliga med rättsfallet är att argumenteringen kret-
sar kring skiljelinjen mellan bevakningsfrågor (anmärkning) och skiftesfrågor (utdelnings-
klander), inte mellan konkursfrågor och frågor som har att processas i särskild rättegång 
utom konkursen. Att borgenärerna skall ha rätt att klandra en kvittning är inte helt givet. 
Bedömningen kompliceras av kvittningsrättens mångfacetterade karaktär. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   450 09-10-19   15.22.36



451

med 3: 9 2 st KL, som klargör att konkursboet1791 får inträda i rättegång 
vid sidan av konkursgäldenären om det förs talan mot konkursgäldenä-
ren angående en fordring som kan göras gällande i konkursen. Förarar-
betena till 3: 9 2 st KL tyder på att det är 9:16 KL som har motiverat 
inträdesrätten.1792

Rättsgenetiskt har 9:16 1 st KL sitt ursprung i 5: 36 KL 1818,1793 
93 § KL 1830, 75 § KL 1862 och 109 § KL 1921. Ordalydelsen har inte 
undergått några större förändringar under historiens förlopp.1794 Samma 
typ av reglering återfanns i den finska 12 § FiKL 1868 som cementerade 
sitt processtankerättsliga arv, den svenskfinska urkonkursrättsliga tradi-
tionen.1795 Ordalydelsen är emellertid endast en av flera tolkningsfakto-
rer av betydelse. Bestämmelsens innebörd kan mycket väl ha förskjutits 
med tiden och alla konkursrättsliga förändringar som har ägt rum. Den 
ursprungliga innebörden kan till och med ha blivit obsolet.1796

I den urgamla svenskfinska konkursrätten, som byggde på process-
tanken, medförde bevakningsavgörandets rättskraft utom konkursen 
(om inte rentav sakens identitet)1797 att det uppkom en kritisk processkol-
lision om konkursfordringen blev föremål för rättegång såväl i som utom 
konkursen.1798 Därför fanns det behov av regler som klargjorde hur de 
komplikationer som kollisionen gav upphov till skulle lösas.

1791 Terminologin förbryllar. Det borde stå konkursförvaltaren. Se 12.8.2.2 nedan.
1792 Se NJA II 1947 s 160 f.
1793 Se 2.6.1 ovan not 312.
1794 Se t ex 75 § KL 1862: ”Nu äro tvistiga fordringsanspråk till Rätten hänskjutna; då 
skall Rätten dem, utan hinder af parternas uteblifvande, ofördröjligen till afgörande före-
taga och, så vidt ske kan, på en gång, med dom afhjelpa. Ej vare part tillåtet att inför 
Rätten vidare i saken anföra, der ej sednast vid det sammanträde inför Rättens ombuds-
man, hvarom i nästföregående § sagdt är, förbehåll derom blifvit gjordt, eller Rätten 
eljest prövar nödigt att parter höra. Tarfva en del fordringar längre tid för att utredas och 
styrkas; då skall dom öfver dem, som snarare afgöras kunna, förr meddelas: ej heller må 
saken uppehållas förty att någon borgenärs anspråk på annan Rätts pröfning beror, utan 
fastställe Rätten hans betalningsrätt för det belopp, som genom dom i den särskilda rät-
tegången bestämdt varder.”
1795 Bestämmelsen löd: ”Är tvist om giltigheten av något emot gäldenären väckt betal-
ningsanspråk vid konkursen hos annan Rätt anhängig, eller eljest så beskaffad att pröv-
ningen därav på annan Rätt ankommer; varde den där avgjord och av konkursdomstolen 
bestämt med vad rätt den betalning utgå skall, som borgenären av behörig domstol till-
erkännes.” – FiKL 1868 brukar sägas ligga någonstans mellan KL 1830 och KL 1862. Se 
2.6.2 vid not 346.
1796 Jfr Lindskog, LSF 1: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 not 288); ävensom Kallenberg i 
not  821. 
1797 Konkursdomen skulle innehålla ett utlåtande om konkursgäldenärens personliga 
ansvar. Se 2.6.1 ovan not 314.
1798 Attraktionsprincipen (konkursens vis attractiva) talade för att den särskilda rätte-
gången skulle avbrytas och hänvisas till konkursdomstolen. Motpartens rätt till dom 
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Skulle konkursprövningen vilandeförklaras hade det att tas ställning till 
hur den pågående rättegången skulle inverka på den processtankerättsliga 
grundsatsen och regeln att hela konkursen skall avslutas medelst samlad 
dom och att ingen utdelning får ske till någon innan samlad dom har med-
delats. Annorlunda uttryckt: Skulle det förhindras att den särskilda rätte-
gången uppehöll hela konkursprocessen fordrades en föreskrift om att kon-
kursdomstolen fick fastställa den omtvistade fordringen (med villkor för 
existens och belopp) oaktat att den särskilda rättegången inte hade avslutats. 
Vidare medförde den förvaltningsordning som gällde i äldre rätt att det 
fordrades särskilda föreskrifter avseende om och i vilken mån borgenär med 
tvistig konkursfordring skulle tills vidare betraktas som konkursborgenär i 
konkursen, t ex vid utövande av rösträtt på borgenärssammanträdet.

Fick den särskilda rättegången fullföljas uppkom frågan vem som ägde 
tala i densamma. Processtankens svar var att talerätten tillkom konkursför-
valtaren i egenskap av konkursgäldenärens legale ställföreträdare, subsidiärt 
konkursgäldenären personligen.1799 Fullföljdes processen av konkursgälde-
nären personligen inställde sig frågan vilken rättskraft den särskilda rätte-
gången hade i konkursen. Omfattade rättskraften endast fordringsfrågan 
eller prekluderades även invändningar hänförliga till rättsförhållandet mel-
lan borgenärerna, t ex att utgången berodde på konkursgäldenärens process-
beteende (t ex medgivande) under konkursen? I det senare fallet fick borge-
närskollektivet ett säreget intresse av att kunna medpartsinträda i processen, 
inte bara självständigt intervenera i den samma, för att tillvarata sin rätt. 
Saken gällde ju inte bara fordringsfrågan utan även borgenärens rätt i kon-
kursen.

Av det sagda följer att det inte heller kan tas för givet att en medparts-
inträdesrätt som diskuterats i äldre rätt är överförbar till de förhållanden 
som nu råder.1800 Dels är det inte givet att rättskraften, om sådan inträder,  
omfattar även ”prioritetsfrågor” enligt ovan. Dels har bevakningsavgörandet 
inte längre rättskraft utom konkursen (se 9:19 KL). Någon kritisk process-
kollision uppkommer därför inte längre vid dubbel process i fordringsfrå-
gan, varför det inte finns någon rättskraftsrelaterad anledning att tillerkänna 
särskild rättegång rättskraftsverkan i konkursen, inte ens vad fordringsfrå-
gan anbelangar.1801

Den finska 12 § FiKL 1868 togs inte till intäkt för att bevakningstvist 
skulle vilandeförklaras om det pågick särskild rättegång om konkursford-
ringen vid konkursutbrottet. I enlighet med attraktionsprincipen skulle 
fordringsfrågan som huvudregel prövas i konkursen. Bevakningstvisten 
skulle vilandeförklaras endast om det fanns stöd för undantag i en annan 

talade för en annan huvudregel, särskilt i den mån konkursprocessen var summarisk och 
gav sämre rättssäkerhetsgarantier. 
1799 Se not 1804 f; 1813 nedan.
1800 Se t ex not 1805 nedan.
1801 Jfr 5.3.2.1 ovan.
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bestämmelse, 96 § FiKL 1868, som gjorde skillnad på fordringar varöver  
bevisning erfordrades och andra fordringar. Tarvades ingen bevisning 
skulle den pågående rättegången läggas ned (om konkursboet inte över-
tog densamma) och borgenären hänvisas till att fullfölja processen inom 
ramen för konkursen.1802 Fordringar som tarvade bevisning hänvisades 
rent generellt, alltså inte bara i fråga om pågående rättegångar, till särskild 
rättegång utom konkursen.1803 Utgångspunkten därvidlag var att proces-
sen skulle skötas av konkursförvaltaren; en annan ordning skulle hamna 
i konflikt med processtankens grundsats att konkursgäldenären saknar 
rättshandlingsförmåga eller att konkursförvaltaren är konkursgäldenä-
rens legale ställföreträdare.1804 Den pågående rättegången var alltså boets 
i den meningen att talerätten tillkom konkursförvaltaren i och för kon-
kursgäldenären.1805 Av detta följer i sin tur att den pågående rättegångens 
rättskraftsverkan i konkursen under alla omständigheter måste ha varit 
villkorad av att konkursförvaltaren inkallats1806 (egentligen beretts till-
fälle att överta konkursgäldenärens talan) i målet.

Även i den svenska konkursrätten var attraktionsprincipen stark.1807 
Starkast torde den ha varit innan konkursprocessen fick summariska drag 
(med KL 1818).1808 All fordringsprövning skulle då som regel ske inom 

1802 Se närmare Granfelt, Konkursförvaltaren s 220; densamme, Grunddragen av Fin-
lands konkursrätt s 18 f; Grotenfelt, Kommentar s 42 ff; Wrede, Konkursrätt s 158; 
 Centralavdelningen i Juridiska Föreningens Förhandlingar fråga 4 (JFT 1941) s 168–
172.
1803 Regeln bör läsas mot bakgrund av den finska konkursprövningens summariska karak-
tär och konkursdomens externa rättskraft. Beträffande 96 § FiKL 1868, se Grotenfelt, 
Kommentar s 189 f. Möjligen var den ursprungliga tanken att den särskilda rätte gången 
inte skulle anhängiggöras genom stämning utan att konkursdomstolen skulle utsätta visst 
rättegångstillfälle för handläggning av tvistig fordring. Även partsställningen var omstridd 
i såväl doktrin som praxis. Se 3.2.3.2 ovan not 455. 
1804 Beträffande ställföreträdarskapet, se t ex Granfelt, Konkursförvaltaren s 165 f, 175 
vid not 3 med flera hänvisningar, bl a till Wrede. 
1805 Jfr Granfelt, Konkursförvaltaren s 186. Att konkursförvaltaren uppfattades som kon-
kursgäldenärens representant i processen kommer även till uttryck hos Grotenfelt, Kom-
mentar s 43 som menade att konkursborgenärerna i förening (men inte enskilda borge-
närer) hade rätt att uppträda såsom mellankommande parter, emedan tvistens utgång 
även rörde deras rätt. Huruvida Grotenfelt menar intervention eller medpartsinträde är 
osäkert. Instituten intervention och mellankommande part brukade inte alltid särskiljas i 
äldre rätt. Se Ekelöf, Interventionsgrunden s 2 ff. 
1806 Se t ex Granfelt, Grunddragen av Finlands konkursrätt s 18, densamme, Official-
principen s 192; Grotenfelt, Kommentar s 43.
1807 Jfr Schrevelius, Civilprocess s 506. Bergström, Gäldbundna personer (1771) s 25 
uttalade (med hänvisning till 25: 21 RB och 11 § KL 1767 och Abrahamsson) att ”All 
tvist om Skuldfordring, hos en oförmögen, eller om betalning af dets egendom, förvises 
till Forum Concursus.” 
1808 Beträffande KL 1818, se 2.6.1 ovan vid not 308.
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ramen för konkursen, även om bevisning erfordrades.1809 Konkursens vis 
attractiva torde ha givit vika endast när annan domstol hade exklusiv behö-
righet enligt lag.1810

Ju mer summarisk konkursprocessen blev desto tvivelaktigare blev 
attraktionsprincipen (om bevakningsavgörandet hade rättskraft utom 
konkursen).1811 Det började hävdas vara:

”en allmän regel, som icke heller med hänseende till Concurs lider något 
undantag, att om en person är instämd till rätt Domstol och der begynt i 
saken svara, så bör målet också der slutas, äfven om han sedan kommer att 
lyda under en annan Domstol, eller målet, om det först nu skulle börjas, 
borde vid annan Domstol göras anhängigt. 10:13 RB. Derföre förutsätter 
också 93 § ConcL uttryckeligen, att en Borgenärs anspråk, oaktadt Con-
cursen, kan bero på annan Rätts pröfning och ”särskild Rättegång” i denna 
Domstol”1812

Principskiftet betydde att motparten som huvudregel fick rätt till dom 
i den först inledda processen, oavsett om konkursfordringen föll under 
specialdomstol eller ej.

Därmed är inte sagt att processen fick drivas mot konkursgäldenären. 
Utgångspunkten var att konkursförvaltaren skulle överta konkursgäldenä-
rens talan i målet (såsom konkursgäldenärens legale ställföreträdare).1813 
Konkursgäldenären personligen kunde föra talan endast om borgenären avstod 
från sin rätt i konkursen1814 eller om konkursförvaltaren avstod från sin rätt 
till taleövertagande (efter att ha beretts tillfälle därtill).1815 I det senare fallet 

1809 Den svenska konkursprocessen blev (åter) allt mindre summarisk med tiden. 
Enligt KL 1862 gällde bevisbegränsning i högre rätt (78 §) samt krav på förbehåll vid 
förlikningssammanträdet för rätt att utveckla sin talan och förebringa bevisning (75 § KL 
1862). Däremot fanns det ingen regel om att fordringsprövningar som fordrade bevisning 
skulle handläggas i särskild rättegång utom konkursen.
1810 Jfr Weser, Konkurs-lagen s 39 not 5. 
1811 I Förslag 1911 s 354 f förklarades att de stränga bevisningsreglerna inte kunde bibe-
hållas om konkursdomen skulle ha rättskraft utom konkursen.
1812 Se Schrevelius, Civilprocess s 506. Se även not 1815 nedan. 
1813 Jfr Granfelt, Officialprincipen (JFT 1915) s 191 f som sammanfattade den svenska 
rättens inställning under KL 1862 §§ 13, 69 och 75 på så vis att den särskilda rättegången 
skulle avbrytas om borgenären inte uttryckligen avstod från varje anspråk mot konkurs-
boet eller konkursförvaltaren inkallats i rättegången. 
1814 Jfr t ex Broomé, Studier i konkursrätt s 105 f. 
1815 Jfr Broomé, Studier i konkursrätt s 106 vid not 1, s 108; Westring, Konkurslagen 
s 122. Att fordringsrätten kunde komma att prövas utom konkursen framgår sålunda av 
NJA 1897 s 33 där en borgenär som inte deltog i konkursen (vilket han fick göra förut-
satt bevakning) hade väckt fullgörelsetalan mot konkursgäldenären. Konkursgäldenären 
invände att den pågående konkursen innebar att borgenären hade att anmäla och bevaka 
sin fordring i konkursen. I det av HD fastställda betänkandet anfördes att konkursen 
”icke torde hafva utgjort laga anledning för [tingsrätten] att undandraga sig pröfning af 
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gjordes det gällande att den särskilda rättegången blev bindande i konkur-
sen, åtminstone i den mån utgången inte var att tillskriva en ”konkursbo-
skadlig” processrättshandling från konkursgäldenärens sida.1816

Rättegångens rättsverkan i konkursen kan ha berott på om det – i enlig-
het med processtanken/tvångsförvaltningstanken – fordrades ett (implicit) 
talemedgivande från konkursförvaltaren för att talan skulle få föras mot 
konkursgäldenären utom konkursen, eller om det – i enlighet med skiftes-
tanken – räckte med ett taleavstående.1817 Antogs konkursgäldenären sakna 
rättshandlingsförmåga, och saknades ett positivt talemedgivande från kon-
kursförvaltaren, låg det nära till hands att anta att konkursgäldenärens pro-
cessrättshandlingar måste positivt ratihaberas av konkursförvaltaren eller 
kunde ifrågasättas i utdelningsförfarandet.

Att attraktionsprincipen – på regelplanet – förlorade alla sina föresprå-
kare direkt är dock föga sannolikt. Även under KL 1862 åberopades kon-
kursens vis attractiva till stöd för att särskild rättegång i fordringsfrågan 

saken”. Jfr även Broomé, Studier i konkursrätt s 86 not 1, s 106 vid not 1–2, s 107 not 1; 
Günther, Det nyaste förslaget till konkurslag s 22 (en efteråt inträffad konkurs avbryter ej 
den mer eller mindre tvistiga sakens fortgång i vanlig ordning); Schrevelius, Civilprocess 
s 506.
1816 Westring, Konkurslagen s 121 f kommenterade rättsläget under KL 1862 så att den 
särskilda rättegången fick i vanlig ordning föras till slut men att den saknade bindande ver-
kan i konkurssaken om inte ”konkursförvaltningen inkallas att i den rättegången höras”. 
Eftersom Westring utgick från att konkursdomen hade extern rättskraft (a a s 122) torde 
han ha menat att den särskilda rättegången var bindande i konkursen med undantag 
för ”konkursboskadliga” processrättshandlingar (jfr a a s 121 f angående medgivande i 
ny process). Westring torde alltså ha förordat något slags presumtions- eller bevisverkan 
men inte rättskraftsverkan. Samma ståndpunkt torde ha intagits av Broomé, Studier i 
konkursrätt s 107 f som uttalade att det enda konkursgäldenären inte kunde göra genom 
att utnyttja sina partsbefogenheter i processen var att ”derigenom kränka borgenärernes 
rätt”. Jfr dock a a s 105 där det talas om vad konkursgäldenären ”får” göra. Även Lawski, 
Konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar (SvJT 1919) s 21 kan ha räknat med en 
reservation för medgivanden och menade, i fråga om nya rättegångar (a a s 22 vid not 
4 med hänvisning till NJA 1896 s 406 II), att rättegången och konkursgäldenärens åt -
göranden däri saknade betydelse för boet och konkurssaken. – Att det var oklart vad som 
gällde i äldre rätt framgår även av förarbetena till KL 1921, där NJA 1897 s 33 kommen-
terades så att det i praxis gjorts gällande att konkurs icke utgör hinder för borgenär att 
genom stämning i vanlig ordning anställa talan om sin fordring (jfr NJA 1897 s 33), där-
vid domen är utan verkan i konkursen men har rättskraft utom konkursen. Konklusionen 
blev: ”Huru denna mening skall låta sig förena med den åsikten, att jämväl konkursdom 
har rättskraft utom konkursen, torde vara svårt att på ett fullt tillfredsställande sätt för-
klara” (Förslag 1911 s 356; jfr JustR Herslows skiljaktiga mening i NJA 1897 s 33). 
1817 Jfr 12.8.1.2 nedan vid not 1851.
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som regel skulle avbrytas och borgenären hänvisas till fordringsprövning 
i konkursen.1818

I och med 115 § KL 1921, som upphävde bevakningsavgörandets 
rättskraft i fordringsfrågan utom konkursen, förändrades den rättsliga 
kontexten kring fordringsfrågan vid konkurs, vilket, tyvärr, förbisågs i 
förarbetena till 109 § samma lag.1819 För det första är det inte längre ford-
ringsfrågan som prövas i eller utom konkursen utan olika anmärknings-
tvister. För det andra medförde klyvningen i konkursgäldenärsfrågor och 
medlemsfrågor att sambandet mellan fordringsfrågan mot konkursgäl-
denären och fordringsrekvisitet i 5:1 KL förändrades. Det uppkommer 
ingen kritisk processkollision om det, samtidigt med anmärkningspröv-
ningen i konkursen, anställs eller pågår en särskild rättegång i fordrings-
frågan utom konkursen.1820 Med Kallenberg kunde 109 § KL 1921, 
som numera återfinns i 9:16 KL, inte gärna tillskrivas ”syftet att lösa ett 
sådant spörsmål som det, under hvilka betingelser en i rättegång utom 
konkursen meddelad dom har rättskraft i konkursen.”1821 En bidragande 
orsak till att diskussionen utvecklats som den gjort – med tonvikt på pro-
cessen och rättskraftsprinciperna – kan vara att det i äldre rätt inte gjor-
des någon stark distinktion mellan process och rätt (och de processuella 
aspekterna stod i förgrunden).1822 Rättskraftsfrågan skall väl rätteligen 
angripas under tidsrekvisitet?1823

1818 Jfr NJA 1894 s 411; NJA 1902 s 282. I fråga om skiljeförfarande försvarades stånd-
punkten av Frey, Skiljemannainstitutet enligt finsk civilprocessrätt s 84, 133 som dock 
fick ta emot en hel del kritik i doktrinen. Se t ex Berglund, Om skiljeavtal och skiljedom 
s 43 vid not 1 och 2, s 44 vid not 1; Dillén, Bidrag till läran om skiljeavtalet s 56 f; 
Granfelt, Anmälan av Frey (JFT 1912) s 81 f; densamme, Skiljemannaförfarandet s 20 f; 
Grotenfelt, Kommentar s 46. – Givet att attraktionsprincipen var rätt infallsvinkel kom 
HD att inta annan ståndpunkt beträffande skiljeförfarande. Se NJA 1913 s 191. Jfr Berg-
lund, Om skiljeavtal och skiljedom s 44; Dillén, Bidrag till läran om skiljeavtalet s 56; 
Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 173 vid not 287). 
1819 Bestämmelsen lämnas utan kommentar i Förslag 1919 s 231. I Förslag 1911 s 347 
sägs endast att bestämmelsen överensstämmer i sak med 75 § KL 1862.
1820 Jfr även Lindskog, HBL 2: 29-5.1.3 (1 uppl s 736 not 29).
1821 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 621 i och vid not 45. Se även Welamson, 
Konkursrätt s 292, som dock själv torde stanna för att tillerkänna domen rättskraftsver-
kan (se 12.8.1.2 nedan); Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 not 288).
1822 Den dualistiska åskådningen utvecklades i princip med Kallenberg på 1900-talet. Se 
närmare Olivecrona, Rätt och dom s 11 ff. Jfr 2.4.1 ovan vid not 260.
1823 Jfr 11.1.2.3 ovan.
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12.8.1.2 Mer om tolkningen av 9:16 KL
Den juridiska innebörden av 9:16 1 st KL är, som framgått, inte helt klar. 
Ordalydelsen har inte undergått några större förändringar under de snart 
två hundra år då lagregeln har varit i kraft. Däremot har den rättsliga 
kontexten avsevärt förändrats. Bestämmelsens föregångare präglades av 
att rättskraftsreglerna gav upphov till en kritisk processkollision i enlig-
het med processtanken/tvångsförvaltningstanken. Följden blev bl a att 
konkursförvaltaren fick rätt att överta konkursgäldenärens talan i målet 
såsom konkursgäldenärens legale ställföreträdare.1824

Bestämmelsens juridiska innebörd är, med en rättssystematisk syn på 
rätten, i första hand en systemfråga.1825 Möjligheten att uttala sig om vilka 
ståndpunkter som intagits och intas i den konkursrättsliga diskussionen 
försvåras av att terminologin är splittrad och inte alltid lättolkad.1826 En 
grundläggande skiljelinje kan dras mellan situationer då borgenären inte 
bevakar sin processgrundade fordring och situationer då borgenären åbe-
ropar den pågående processen.

I dansk rätt anses konkursboet inträda automatiskt i konkursgäldenärens 
ställe, med mindre ”sagen ikke vedrører boet” eller ”sagsøgeren tilkendigi-
ver, at han ønsker dom over skyldneren alene eller sammen med boet”.1827 
I det andra undantagsfallet (dom mot skyldneren alene) har konkursboet 
ej ens rätt till inträde.1828 I det sist nämnda undantagsfallet inträder kon-
kursboet vid sidan av konkursgäldenären (dvs inte i konkursgäldenärens 
ställe).1829

Lagtextens utformning signalerar att automatisk massabundenhet före-
ligger så att boet har plikt att inträda som part. Det stämmer inte. Kon-

1824 Se 12.8.1.1 ovan.
1825 Annorlunda uttryckt bör rättstillämparens primära plikt vara att tillse att konkurs-
systemet går ihop. Det är viktigare än lagtextens nakna ordalydelse. Jfr 12.8.1.1 ovan vid 
not 1821. För en annan uppfattning, se t ex Palmér/Savin, Konkurslagen § 9:16 (s 9: 22), 
jfr not 1852 nedan. Om lojaliteten mot lagens ordalydelse skall ställas på sin spets kan 
man undra varför ordalydelsen av 9:16 KL skall tillmätas större betydelse än konkursgäl-
denärens rådighetsförlust enligt 3:1 KL och tidsrekvisitet i 5:1 KL. 
1826 En del talar om den särskilda domens ”rättskraft”, andra om den särskilda domens 
”bevisverkan” eller ”relevans”. En tredje variant är att den särskilda domen har eller saknar 
”normerande” verkan. Är ”relevans” detsamma som undantagslös rättskraftsverkan eller 
som bevisverkan eller står uttrycket för att domen binder med undantag för konkurs-
skadliga processrättshandlingar? Måhända skulle diskussionen (avseende undantag för 
processrättshandlingar som medgivanden) vinna i klarhet på att det tydliggjordes om det 
är ett allmänt rättskraftsundantag som avses eller endast möjligheten att komma till rätta 
med ett medgivande som – i det enskilda fallet – innefattar ett civilrättsligt gåvolöfte eller 
utdelningsavtal. Beträffande processuella utdelningsavtal, se 5.3.2.1 ovan vid not 691. 
1827 Se DKL § 141.
1828 Se Gomard/Kistrup, Civilprocessen § 24.3.2 (6 uppl s 472 f ).
1829 Se Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 141 (10 uppl s 705 f ).

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   457 09-10-19   15.22.36



458

kursboet har rätt att inträda.1830 Utnyttjas denna rätt binds ”boet” av pro-
cessrättshandlingar som vidtagits före konkursutbrottet,1831 däremot inte av 
processrättshandlingar som hunnit vidtas därefter.1832 En plikt att inträda 
föreligger endast i det avseendet att den pågående rättegången har preju-
diciell rättskraft i konkursen.1833 I äldre rätt inträdde sådan rättskraft även 
om konkursboet saknat kännedom om processen,1834 vilket ansågs vara för 
hårt.1835 Numera villkoras rättskraften av att konkursboet underrättas om 
rättegången1836 och, förmodligen, av att konkursboet haft reell möjlighet att 
påverka sakens utgång genom inträde.1837 Dessutom är kostnadsansvaret i 
händelse av inträde speciellt.1838

De norska reglerna avviker. Gäller saken ett ”krav som saksøkeren agter at 
gjøre gjeldende mot konkursboet”,1839 har boet rätt att inträda vid sidan av 
konkursgäldenären,1840 som alltså behåller sin partsställning i processen.1841 
Någon automatisk rättskraftsverkan uppkommer inte. Däremot föreligger  
en inträdesplikt för borgenärskollektivet i den meningen att det kan 
påtvingas prejudiciell rättskraftsverkan. Pågående rättegång blir alltså rätts-
kraftig i konkursen endast om boet faktiskt inträder eller påtvingas inträde i 
målet.1842 Även i norsk rätt är kostnadsansvaret vid inträde speciellt.1843

Återgår vi till den svenska diskussionen kan, på grundsynsnivå, olika 
argumentationslinjer skönjas. Den som bäst överensstämmer med asso-

1830 Se Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 141 (10 uppl s 705 f ).
1831 Se Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 141 (10 uppl s 705 f ); Sommer 
Jensen, Sagsøgers processuelle stilling (UfR 2000) s 614 not 21.
1832 Se UfR 1893 s 641 VLD, jfr Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 141 
(10 uppl s 705 f ).
1833 Se Deuntzer, Den Danske Skifteret s 782; Gomard, Skifteret (2 uppl) s 206; Linden-
crone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 141 (10 uppl s 705 f ); Sørensen, Om konkurs-
boets og skyldnerens procesbeføjelse (J 1976) s 90.
1834 Se UfR 1902 s 829 LHS; UfR 1908 s 464 VLD; UfR 1968 s 553 ØL.
1835 Se Bet 606/1971 s 224; Sommer Jensen, Sagsøgers processuelle stilling (UfR 2000) 
s 614.
1836 Se UfR 1993 s 841 H; Sommer Jensen, Sagsøgers processuelle stilling (UfR 2000) 
s 615.
1837 Se närmare Sommer Jensen, Sagsøgers processuelle stilling (UfR 2000) s 616.
1838 Se 12.8.2.3 nedan. 
1839 Se Huser Gjeldsforhandling og konkurs II s 169; Schei, Tvistemålsloven § 103 
(2 uppl s 417); Skoghøy, Tvistemål 5.4.3 (1 uppl s 188); NRt 1981 s 1328.
1840 Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 186; Huser Gjeldsforhandling og kon-
kurs II s 169; Schei, Tvistemålsloven § 103 (2 uppl s 417); Skoghøy, Tvistemål 5.4.3 
(1 uppl s 188); NRt 1984 s 827.
1841 Se Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 169; Schei, Tvistemålsloven § 103 
(2 uppl s 417); Skoghøy, Tvistemål 5.4.3 (1 uppl s 188); NRt 1980 s 1066; NRt 1981 
s 905; NRt 1983 s 1548; NRt 1984 s 827; NRt 1985 s 1036.
1842 Se Huser Gjeldsforhandling og konkurs II s 169; Schei, Tvistemålsloven § 103 
(2 uppl s 417); Skoghøy, Tvistemål 5.4.3 (1 uppl s 188).
1843 Se 12.8.2.3 nedan. 
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ciationstanken är att en pågående särskild rättegång om konkursgälde-
närens personliga ansvar saknar all rättskraftsverkan i konkursen – även 
om konkursgäldenären yrkar utdelning för sin processgrundade fordring 
i konkursen.1844

Annan rättsverkan kan i och för sig tänkas om konkursförvaltaren har utnytt-
jat sin rätt till inträde enligt 3: 9 2 st KL,1845 i alla fall i den meningen att 
rättegången får (ensidig) rättskraft till förmån för borgenärskollektivet.1846 
Bedömningen beror bl a på vilka befogenheter konkursförvaltaren får i pro-
cessen. Bundenhet ter sig naturligare om konkursförvaltaren erhåller en 
(relativt konkursgäldenären) självständig försvarsställning i processen1847 än 
om konkursförvaltaren har att nöja sig med de befogenheter som tillkommer 
en ordinär intervenient.1848 Vidare måste skiljas mellan konkursförvaltarens 
bundenhet vid utdelningsförslagets upprättande och borgenärskollektivets 
bundenhet i utdelningsförfarandet. Rättegången kan tänkas ha rättskraft till 
nackdel för konkursförvaltaren såsom anmärkningsberättigad part.1849

Med detta synsätt behöver konkursprövningen inte vilandeförklaras i 
avbidan på den särskilda rättegången. Blir den särskilda rättegången bin-
dande på något sätt rör det sig om ensidig rättskraftsverkan, bundenhet till 
fördel för borgenärskollektivet.

I den andra (grundsyns)polen finner vi den med processtanken/tvångs -
förvaltningstanken sammanhängande linjen att konkursgäldenärens  
talan måste övertas av konkursförvaltaren eftersom konkursgäldenären 
saknar rättshandlingsförmåga. Föreligger rätt till utdelning för den pro-
cessgrundade fordringen bör denna grundsyn innebära att processhin-
der föreligger fram till dess att konkursförvaltaren har beretts tillfälle till 
taleövertagande,1850 egentligen ända fram till dess att konkursförvaltaren 
har övertagit målet eller medgivit att talan får föras mot konkursgäldenä-
ren personligen såsom part.1851

1844 Så Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 182 not 312). Jfr 11.1.2.3 ovan.
1845 Se 12.8.2.3 nedan vid not 1889. 
1846 Jfr 12.5.2.1 ovan not 1710; 12.5.2.8 vid not 1751.
1847 Bundenhet torde antas av Håstad, Något om skiljeavtals verkan s 178 vid not 7; 
Welamson, Konkursrätt s 294. 
1848 Jfr Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 182 not 312).
1849 Jfr 12.5.2.7 ovan vid not 1734.
1850 Enligt Broomé, Studier i konkurs s 108 medförde konkursen ett slags exceptio pluri-
um citandorum, vilket, om jag förstår saken rätt, är en processinvändning (se Kallenberg, 
Svensk civilprocessrätt III s 580). Ett sådant antagande ligger i linje med processtanken/
tvångsförvaltningstanken. Broomé torde dock ha åsyftat något slags saklegitimationsbrist 
eftersom han inte menade att talan skulle avvisas om inget taleövertagande ägde rum. 
Konkursgäldenärens subsidiära talerätt var alltså inte avhängig av ett talemedgivande. Jfr 
12.8.1.1 ovan not 1815.
1851 Jfr 12.8.1.1 ovan vid not 1817.
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Mellan de angivna polerna finner vi diskussionslinjen att domen är 
relevant – eller har s k bevisverkan (vad nu det innebär) – för utdelningen 
i konkursen,1852 kanske rentav binder prejudiciellt om konkursförvaltaren 
har beretts tillfälle till inträde (men avstått därifrån).1853 Binder rätte-
gången prejudiciellt kan 9:16 KL innebära att konkursprövningen måste 
vilandeförklaras i avbidan på den särskilda rättegången.1854,1855

Tolkningen av 9:16 KL skall inte utredas närmare här. Den beror på 
vilken grundsyn som anläggs på konkursen. Appliceras associations-
tanken räcker det att säga att fordringsrekvisitet är ett i medlemsfrågan 
inbakat rekvisit, även vid beaktande av rättskraftsregler na.1856 Anmärk-
ningsprövningen skall sakna rättskraft i konkursen (9:19 KL) samtidigt 
som särskild rättegång i fordringsfrågan skall sakna rättskraft under ford-

1852 Se Lagrådet i Prop 1986/87: 90 s 297; Håstad, Något om skiljeavtals verkan i kon-
kursen s 178; NJA II 1947 s 160 f. Palmér/Savin, Konkurslagen II § 9:16 (s 9: 22) anger 
att den särskilda rättegången ”möjligen” har blott bevisverkan i konkursen. Likväl stannar 
de för att tillerkänna den särskilda rättegången rättskraftsverkan i konkursen (vad nu det 
innebär). Jfr not 1825 ovan. 
1853 Welamson, Konkursrätt s 294 tolkar Processlagberedningens uttalanden i NJA II 
1947 s 160 f så att, om konkursboet inte inträtt i den pågående rättegången, ”domen icke 
blir normerande i konkursen om den meddelats före jävsprocessens handläggning, medan 
motsatsen är förhållandet om den meddelas senare”. Ståndpunkten är inte helt klar. 
1854 Så Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 620 f; ävensom Welamson, Konkursrätt 
s 294, 498 som dessutom kräver att konkursboet inte underrättats om processen så sent 
att det saknat möjlighet att bevaka sina intressen däri (a a s 295 vid not 15). Lawski, 
Konkurs- och ackordslagarna s 195 not 1 å andra sidan torde ha menat att bundenheten 
var absolut (möjligen dock ej vid medgivande, se 12.8.1.1 ovan not 1816), liksom Olive-
crona, Konkursrätt s 37, som dock gjorde undantag för fall där den särskilda rättegången 
förts vid annan domstol än konkursdomstolen, då konkursdomstolen ”får – – – förklara, 
att utdelning bör beräknas på det belopp, som kan bli tillerkänt borgenären i den särskil-
da rättegången”). I Konkursrätt (4 uppl) s 54 sades uttryckligen att det inte finns något 
stöd i lagen för att den särskilda domens rättskraft skall vara betingad av att boet hörts. 
– HDs resonemang i NJA 2003 s 3 tycks förutsätta att skiljedom har prejudiciell rätts-
kraftsverkan i konkursen, men det behöver inte ha varit HDs avsikt att ta ställning i detta 
avseende, i alla fall inte beträffande processer som förs i allmän domstol. – I RH 1992: 22 
antog HovRn (med hänvisning till Welamson, Konkursrätt s 498) att 9:16 KL innebär 
att den särskilda rättegången blir ett hinder för konkursdomstolen att ingå i en saklig 
prövning av bevakarens betalningsrätt. 
1855 Särskild rättegång som inleds under konkursen bör däremot sakna rättskraftsverkan 
(givet att bevakningsavgörandet saknar rättskraft utom konkursen). Så gäller i dansk rätt. 
Se Sørensen, Om konkursboets og skyldnerens procesbeføjelse (J 1976) s 87 hsp. Det 
spelar ingen roll huruvida motparten, när rättegången inleddes, hade eller saknade kän-
nedom om konkursen (jfr UfR 1961 s 155 H). Konkursboet har inte heller rätt att överta 
konkursgäldenärens talan i målet. Se Sørensen, a st; jfr UfR 1968 s 930 SH. Även i norsk 
rätt saknar ny rättegång rättskraftsverkan i konkursen. Se Skoghøy, Tvistemål 7.6.2.b 
(1 uppl s 323). 
1856 Jfr 5.3.2.1 ovan.
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ringsrekvisitet i konkursen. Tidsrekvisitet i 5:1 KL medför att dom måste 
ha meddelats före konkursutbrottet för att en processgrundad fordring 
– antingen den har sin grund i ett medgivande eller ej – skall ge rätt till 
utdelning i konkursen.1857

12.8.2 Konkursboets inträdesrätt enligt 3: 9 2 st KL

12.8.2.1 Medpartsinträdesrätt, inte övertaganderätt
Enligt 3: 9 2 st KL får konkursboet inträda vid sidan av konkursgäldenä-
ren. Helt i överensstämmelse med att tvistefrågan är en av konkursgälde-
nären sakägd konkursgäldenärsfråga gäller sålunda att konkursboet inte 
har någon rätt att överta konkursgäldenärens talan i målet.1858 En sådan 
rätt skulle förutsätta att konkursgäldenärens skulder gick i succession till 
konkursboet/borgenärskollektivet eller att konkursförvaltaren/konkurs-
boet var konkursgäldenärens legale ställföreträdare.1859

12.8.2.2 Medpartsinträdesrätt eller interventionsrätt?
Mer oklart är på vilket sätt konkursboet har rätt att inträda vid sidan av 
konkursgäldenären. I lagtexten sägs att konkursboet får ”inträda i rätte-
gången vid sidan av gäldenären”. Ur språklig synvinkel ligger det nära till 
hands att tolka detta så att bestämmelsen handlar om medpartsinträde, 
även om ordalydelsen inte utesluter att den kan handla om något slags 
mer begränsad rätt till intervention.1860 Mot den förra tolkningen talar att 
det, när associationstanken appliceras, saknas naturlig grund för att till-
erkänna konkursboet medpartsinträdesrätt i konkursgäldenärsfråga,1861 
även för att se det så att en prövning av konkursgäldenärens personliga 
ansvar avser eller rättskraftsledes avgör borgenärens rätt under fordrings-

1857 Jfr 5.3.2.1; 11.1.2.3; 12.8.1 ovan. Beträffande processuella utdelningsavtal, se 
5.3.2.1 ovan.
1858 Att konkursgäldenären behåller sin partsställning betonas, se NJA 1988 s 564; Len-
nander, IT-Karnov § 3: 9 not 69 samt (det inte i denna fråga skiljaktiga) JustR Lennan-
ders tillägg i NJA 2001 s 144. Talan som riktas mot konkursboet/borgenärskollektivet i 
konkursgäldenärsfrågan skall i princip avvisas på grund av processhinder (om ingen full-
maktssituation eller kommissionstalerätt är för handen). Jfr 13.3.5 nedan vid not 1940.
1859 I princip bör en rätt till taleövertagande (till skillnad från en interventionsrätt eller 
rätt till medpartsinträde) fordra att processtankens/tvångsförvaltningstankens grundanta-
ganden gäller på regelplanet. 
1860 Utrymmet för en sådan tolkning är större om inträdesbegreppet antas referera mer 
till vad konkursförvaltaren rent faktisk gör än till beteendets juridiska innebörd.
1861 Huruvida konkursboet läses som konkursboet eller borgenärskollektivet spelar ingen 
roll i detta avseende. Varken konkursboet eller borgenärskollektivet utgör ju konkursgäl-
denärsfrågans sakägare.
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rekvisitet i konkursen.1862 Det är en anmärkningsprövning som sker i 
konkursen.

Enligt lagtextens ordalydelse tillkommer inträdesrätten konkursboet.1863 Ord-
valet, som är mindre lyckat (det borde stå konkursförvaltaren), kan ha flera 
orsaker. Skall det inte sammankopplas med rättegångskostnadsansvaret,1864 
är den troligaste orsaken1865 att lagstiftaren har valt samma terminologi som 
i bestämmelsens första stycke – utan att närmare reflektera över skillnaden 
på konkursboets verksamhet i konkursbofrågor och konkursboets verksam-
het i konkursgäldenärsfrågor (som kan ge reflexverkningar i medlemsfrå-
gor). I bestämmelsens första stycke är det konkursboet som behöver skydd, 
i bestämmelsens andra stycke är det borgenärskollektivet. Betyder konkurs-
boet inget mer än konkursgäldenärens förmögenhetsmassa (jfr skiftestan-
ken) kan inte samma invändning riktas mot lagstiftarens terminologi.

Från rättssystematisk synpunkt bör tolkningen ”medpartsinträdesrätt” 
förutsätta1866 dels att det föreligger grund och stöd för att utrusta kon-
kursboet med en kommissionstalerätt för konkursgäldenären och 
borgenärskollektivet,1867 dels att det föreligger skäl för att tillgodose in   -

1862 Beträffande den särskilda rättegångens rättskraftsverkan i konkursen, se 12.8.1 
ovan.
1863 I Prop 1986/87: 90 s 183 anförs i anslutning till 1:1 KL att konkursboet, vid tillämp-
ning av 3: 9 KL, används som beteckning för ”det speciella rättssubjekt som konkursboet 
utgör och som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.” Beskrivningen kan 
dock ta sikte på bestämmelsen i paragrafens första stycke. 
1864 Ersättningsansvaret kan tänkas ligga på såväl utdelnings- som massanivån. Se not 
1867 nedan samt, beträffande konkursboets ansvar, 12.8.2.3 nedan not 1888 f. 
1865 Lagstiftaren kan inte gärna ha siktat enbart på det fallet att konkursgäldenärens för-
pliktelse ingår i ett ömsesidigt förpliktande avtal. – Beträffande frågan om borgenärskol-
lektivet behöver ett skydd mot att konkursgäldenären fortsätter att belasta massan med 
utdelningsberättigade rättegångskostnader, se not 1867 nedan. 
1866 Vilken tolkning som är rättssystematiskt naturlig beror på vilken grundsyn som anläggs 
på konkursen. På skalans ena sida finner vi processtanken/tvångsförvaltningstanken som 
innebär att konkursboet har rätt att överta konkursgäldenärens talan i målet. På den andra 
sidan finner vi associationstanken som torde innebära att konkursboet har att nöja sig med 
en rätt till (på sin höjd) ordinär intervention. Jfr Lindskog i 12.8.2.3 nedan not 1885. 
Den allmänna grunden för ordinär intervention är att intervenienten är en tredje man som 
träffas av domens s k bevisverkan. Se Ekelöf, Interventionsgrunden s 8, 255 ff; densamme, 
Rättegång II § 16.I.1 (8 uppl s 201). Mellan dessa ståndpunkter finner vi skiftestanken 
och exekutionstanken som rör sig på nivån av självständig intervention och speciell process-
gemenskap. Den allmänna grunden för självständig intervention är att intervenienten är en 
tredje man, inte sakägare, som träffas av rättskraften oavsett om han intervenerat eller ej. 
Se Ekelöf, Interventionsgrunden s 11; jfr densamme Rätte gång II § 16.I.2 (8 uppl s 204). 
Den allmänna grunden för speciell processgemenskap är delsakägarställning. 
1867 Argumenteringen kan gå ut på att borgenärskollektivet skall kunna tillgodogöra sig 
konkursgäldenärens processinvestering (dvs undvika att det förs dubbla rättegångar om en 
och samma fordring). Jfr Heuman, Specialprocess (6 uppl) s 263; Welamson/Mellqvist, 
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trädesbehovet med en medpartsregel (om det räcker att skydda bor-
genärskollektivet med en rätt till något slags mer begränsad rätt till 
intervention).1868

Förarbetena ger inget entydigt besked om hur inträdesrätten skall 
uppfattas.1869 Å ena sidan verkar det förutsättas att konkursboet, när det 
inträder, erhåller partsställning i målet1870 vilket – vid en strikt tolkning – 
bör utesluta samtliga varianter av intervention.1871 Om något interven-

Konkurs § 5.1.2 (10 uppl) s 125. Vidare kan det anföras att borgenärskollek tivet skall 
kunna förhjälpa konkursgäldenärens talan till seger (särskilt om rättegången har rättskraft 
till fördel för borgenärskollektivet). Se vid not 1877 nedan. Slutligen kan det anföras att 
borgenärskollektivet skall kunna förhindra att motparten ådrar sig onödiga, och i konkursen 
utdelningsberättigade, rättegångskostnader till följd av konkursgäldenärens processföring 
under konkursen. Vilken bäring det sist nämnda skälet har i svensk rätt är dock osäkert, 
särskilt om konkursboet/borgenärskollektivet inte kan fullt ut verka för att all process-
verksamhet ”läggs ned”. Borgenärskollektivet kan inte överta konkursgäldenärens talan 
i målet. Dessutom torde den svenska uppfattningen vara att rättegångskostnader som 
belöper på tiden efter konkursutbrottet har uppkommit under konkursen (såvida inte 
ett inträde har skett enligt 3: 9 KL). Rättegångskostnadsfrågan skulle behöva en närmare 
analys. Bl a torde det vara intressant att utreda i vilken mån den svenska ståndpunkten 
beror på att det inte gjorts tillräcklig skillnad på t ex konkursboet och borgenärskollekti-
vet, eller på massaansvar och utdelningsrätt. – I dansk rätt torde även rättegångskostnader 
som hänför sig till tiden under konkursen vara utdelningsberättigade (se Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 93 (10 uppl s 565); UfR 1977 s 991 SH), i alla fall 
om konkursboet inte har avstått från sin rätt till inträde (Sørensen, Om konkursboets og 
skyldnerens procesbeføjelse (J 1976) s 102 hsp). Även i norsk rätt är rätte gångskostnader 
som uppkommer under konkursen utdelningsberättigade. Se Brækhus, Omsetning og 
kreditt I (3 uppl 1991) s 211; Huser Gjeldsforhandling og konkurs II s 169; Skoghøy, 
Tvistemål 5.4.3 (1 uppl s 188); RG 1983 s 950. Linjen står i samklang med att den pro-
cessgrundade fordringen (avseende det omtvistade rättsförhållandet) anses ha uppkom-
mit vid rättegångens inledande före konkursutbrottet.
1868 För det speciella fallet att omtvistad förpliktelse ingår i ett ömsesidigt förpliktande 
avtal som tillhör konkursboet, se 13.3.5 nedan vid not 1943; jfr 5.3.2.1 ovan not 682. 
1869 Welamson, Konkursrätt s 295 not 15 kritiserar förarbetena på den punkten att det 
inte går att utläsa vilka överväganden som låg bakom att boet får partsställning och inte 
ställning av självständig intervenient. Enligt Welamson hade det stämt bättre överens med 
allmänna regler att konstruera konkursboets inträde såsom självständig intervention. 
Antagandet kan stämma om det är en sådan ställning borgenärskollektivet behöver. Om 
bakgrunden är domens bevisverkan i konkursen bör dock den naturliga utgångspunk-
ten vara att borgenärskollektivet har att hålla till godo med ordinär intervention. Se not 
1866 f ovan. Welamsons uppfattning om domens verkan i konkursen är (för ovanlighe-
tens skull) inte helt klar. 
1870 Se NJA II 1947 s 160 f; jfr SOU 1944:10 s 275; Lawski, Konkurs- och ackords-
lagarna s 322; Welamson, Konkursrätt s 294 vid not 13.
1871 Vid ordinär intervention (jfr 14:11 1 st RB) kan intervenienten inte göra mer än att 
understödja partens talan, t ex argumentera och införa bevisning i målet. Se Ekelöf, Inter-
ventionsgrunden s 7; densamme, Rättegång II § 16.I.1 (8 uppl s 201). Vid självständig 
intervention intar intervenienten partsliknande ställning i processen utan att vara part 
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tionsalternativ skall hållas öppet är det självständig intervention (jfr 
14:11 2 st RB), då inträdaren åtminstone uppnår en partsliknande ställ-
ning i processen. Å andra sidan verkar det antas att en särskild rättegång 
i konkursgäldenärssaken (som inte har avslutats före konkursutbrottet) 
inte har mer än bevisverkan i konkursen (jfr 5:1, 9:16 KL).1872 Det senare 
antagandet är svårt att förena med tolkningsalternativet ”självständig 
intervention” men passar väl ihop med tolkningsalternativet ”ordinär 
intervention”, då intervenienten inte ens uppnår partsliknande ställning 
i processen.

Själva grunden för inträdesrätten beskrivs både knapphändigt och 
diffust. Först klargörs att bevakningsavgörandets konkursbegränsade 
rättskraft medför att konkursgäldenären kan ha intresse av en dom som 
underkänner borgenärens anspråk mot konkursgäldenären.1873 Detta 
uttalande torde handla om ensidig rättskraftsverkan till förmån för kon-
kursgäldenären och borgenärskollektivet. Därefter erinras om att domen 
i den särskilda rättegången kan ha bevisverkan i jävsprocessen1874 och att 
(numera) 9:16 KL ger vid handen att, då tvistigt fordringsanspråk beror 
på annan rätts prövning, konkursdomstolen har att fastställa borgenärens 
rätt i konkursen för det belopp som kan varda bestämt genom dom i den sär-
skilda rättegången.1875 Slutklämmen blir: ”Tydligt är, att under nu angiv-
na förhållanden konkursboet kan äga ett intresse att jämte gäldenärens 
deltaga i den särskilda rättegången.”1876

Frågan inställer sig om det är så tydligt. Och vilka är de ”nu angivna 
förhållanden[a]”? Håller vi fast vid borgenärskollektivets intresse av att 
– via den ensidiga rättskraften – kunna hjälpa konkursgäldenärens process 
till seger,1877 synes valet stå mellan ett slags särartad medpartsinträdes rätt i 
kommission för konkursgäldenären (alternativt en självständig interven-

i egentlig bemärkelse, jfr 14:11 2 st RB; HD i NJA 1982 s 10; NJA 2004 s 836; NJA 
2005 s 342; Ekelöf, Interventionsgrunden s 10 f; densamme, Rättegång § 16.1.2 (8 uppl 
s 205 f ); Welamson, Domvillobesvär s 60 not 6. Befogenheterna är i vissa avseenden mer 
begränsade än de befogenheter som tillkommer en part. Inte i något av interventionsfal-
len kan intervenienten föra egen talan i målet. Däremot föreligger en skillnad mellan fallen 
i det att en självständig intervenient har självständig rätt att, vid intervention på svaran-
desidan, hjälpa partens rätt – inte bara partens talan – till seger. Självständig intervenient 
kan alltså t ex bestrida partens medgivande. 
1872 Se NJA II 1947 s 160. 
1873 Se NJA II 1947 s 160.
1874 Se NJA II 1947 s 160.
1875 Se NJA II 1947 s 160 f.
1876 Se NJA II 1947 s 161.
1877 Se NJA II 1947 s 160 f (jfr SOU 1944:10 s 275); jfr Lawski, Konkurs och ackords-
lagarna s 322; Lindskog. LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 181 not 311). 
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tionsrätt på särartad grund) och ordinär intervention. Ett argument för 
att det är kommissionstalerätt/självständig interventionsrätt som avses är 
att konkursboet förutsattes ådra sig ett partsansvar för rättegångskostna-
derna vid inträde,1878 inte bara ett sådant begränsat ansvar som uppkom-
mer vid ordinär intervention.1879 I samma riktning pekar att det brukar 
antas att domen i konkursgäldenärsfrågan har rättskraft mot borgenärs-
kollektivet om det utnyttjar sin rätt till inträde.1880 Stämmer detta är det 
inte rimligt att borgenärskollektivets partsbefogenheter i den särskilda 
rättegången är så obefintliga som vid ordinär intervention.1881 Dessutom 
är, med Kallenberg, bundenhet främmande för den ordinära interven-
tionsrättens grund och ändamål.1882 Vad som gäller är osäkert.

Läget blir inte mer klart av att konkursgäldenärens rådighetsförlust brukar 
uppfattas som en begränsning av konkursgäldenärens rättshandlingsförmå-
ga. I det perspektivet ter det sig inte helt långsökt att konkursboet har en 
rätt att medpartsinträda i konkursgäldenärsfråga.

Man bör nog undvika att betrakta inträdesrätten som en enhetlig sub-
stans. Den är ett relativt fenomen som kan ha olika grund och verkningar 
i olika fall.

12.8.2.3 Inträdets rättsverkningar
Av det föregående har framgått att inträdesbegreppet i 3: 9 2 st KL inte 
(rent generellt) torde ha samma referens som det allmänna inträdesbe-
greppet (medpartsinträde på sakägargrund).1883 Förhärskande mening 
torde vara att medpartsinträdesrätten varken är en medpartsinträdesrätt 
eller en ordinär interventionsrätt utan en rätt till självständig interven-
tion.1884 En vanligt förekommande beskrivning är sålunda att boets inträ-

1878 Se NJA II 1947 s 161 (jfr SOU 1944:10 s 275) med hänvisning till 18: 9 RB; jfr 
Welamson, Konkursrätt s 296. 
1879 Se 18:12 RB, där det föreskrivs att ordinär intervenient ”svare – – – allenast för den 
särskilda kostnad, som orsakats av interventionen”. Sådana kostnader kan inte huvud-
mannen förpliktas att betala. 
1880 Se 12.8.2.3 nedan vid not 1892. 
1881 I samma riktning Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 182 not 312). 
1882 Kallenberg, De ordinära devolutiva rättsmedlen s 80.
1883 Det är inte helt ovanligt i svensk rätt att juridiska kopplingsbegrepp väljs på andra 
kriterier än de rättssystematiska grundförhållandena (dvs vad en rättslig företeelse är 
och skall vara till sina rättsverkningar) samt att begreppsbildningen inte revideras, utan 
fortsätter att vilseleda, även om det visar sig att begreppsbildningen är misslyckad från 
rättssystematisk – i förlängningen allmänrättslig – synpunkt. Inträdesbegreppet i 3: 9 
2 st KL, som normalt torde få en rättstillämpare att associera till medpartsinträde, är ett 
gott exempel.
1884 Se t ex HD i NJA 2003 s 3; Welamson, Konkursrätt s 295 not 15 (se närmare not 
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de inte rubriceras som självständig intervention men att boet ”realiter 
blir – – – likställt med en självständig intervenient”1885 eller, som HD 
uttryckt saken, att konkursboets partsställning endast är ett uttryck för de 
processuella befogenheter som tillkommer konkursboet i rättegången.1886 
Det extra som följer med medpartsetiketten kan vara att konkursboet 
inte behöver acceptera konkursvidriga processrättshandlingar från konkurs-
gäldenärens sida (om inte ett sådant skydd följer redan av att rättegången 
har blott rättskraft till förmån för borgenärskollektivet).1887

Inträdets rättsverkningar är osäkra (lika osäkra som inträdesrättens 
växelspelande grund). En oklar fråga är sålunda vad som gäller beträf-
fande ansvaret för rättegångskostnader. I ansvarshänseende kan ett inträde 
inverka på olika sätt. Ett alternativ är massaansvar i någon omfattning, ett 
annat är att utdelningsrätten påverkas. Frågan är värd en djupare utred-
ning än det här finns plats för. Så mycket kan dock sägas att ett solida-
riskt partsansvar enligt 18: 9 RB, som antas gälla,1888 ofta går på tok för 
långt.1889

En annan oklar fråga är vad som gäller i rättskraftshänseende om kon-
kursboet utnyttjar sin inträdesrätt. Enligt associationstankens grundan-
taganden kan det med fog ifrågasättas om konkursförvaltarens inträde 
kan leda till mer än att den särskilda domen har rättskraft till förmån 

1869 ovan). I Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.2 (10 uppl) s 125 kallas boet ”med-
part”. Lawski, Konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar s 21 tillade konkursförval-
taren en självständig ställning i processen (rätt att såväl bestrida gäldenärens medgivanden 
som fullfölja talan till högre rätt). Det kan betyda antingen partsställning eller ställning 
av självständig intervenient. Ekelöf, Rättegång II § 16.II (8 uppl s 207) tar upp 3: 9 3 st 
2 p KL som ett exempel på litisdenuntiation när tredje man har rätt till intervention. 
1885 Olivecrona, Konkursrätt s 37. Jfr även Ekdahl, Om fordran i konkurs s 30; Elwing, 
Ett notisfall i skymundan s 364. Möjligen menar Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 181 
not 311) att inträdesrätten är en ordinär interventionsrätt då han anför att ”boets position 
[måste] helt enkelt vara att biträda gäldenären utan att ha någon självständig rätt att föra 
processen”.
1886 Se NJA 2004 s 836. 
1887 Huruvida ett sådant undantag föreligger är osäkert, så även om undantaget avser alla 
processrättshandlingar av typen medgivande eller om det krävs att medgivandet innefat-
tar ett civilrättsligt gåvolöfte i det konkreta fallet. Jfr 12.8.1.2 ovan not 1826.
1888 Se NJA 2004 s 836; NJA II 1947 s 161; Welamson, Konkursrätt s 295. 
1889 Jfr (delvis) även Lindskog som menar att konkursboets ansvar inte omfattar kostna-
der hänförliga till tiden före konkursen, men inte begränsar det ytterligare genom att tilläm-
pa 18:11 RB analogt (LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 180 not 310)), trots att han torde (i alla 
fall kan) mena att inträdesrätten enligt 3: 9 2 st KL är en ordinär interventionsrätt (se not 
1885 ovan). Visst är 18:11 RB en regel om det interna ansvaret (när flera är ansvariga). 
Interna ansvarsbegränsningar kan dock slå igenom externt när speciella omständigheter 
är för handen. Se t ex 6: 4 SkL.
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för borgenärskollektivet.1890 Allsidig rättskraftsverkan skulle hamna i 
konflikt redan med grundantagandet att medlemsfrågor skall avgöras av 
konkursdomstolen och i den ordning som KL föreskriver.1891 Under alla 
förhållanden måste allsidig rättskraftsverkan förutsätta att, efter anmärk-
ningstidens utgång, alla anmärkningsberättigade har avsagt sig sin egen 
anmärkningsrätt enligt 9:13 eller 17 KL analogt. Anläggs i stället t ex 
skiftestanken på konkursen, bör ett inträde leda till definitiv bundenhet 
för borgenärskollektivet.1892 Borgenärerna får då skydda sig genom att 
”intervenera” i konkursgäldenärssaken vid sidan av konkursförvaltaren.

12.8.2.4 Skillnad mellan pågående och nya rättegångar?
En fråga som inte får något tillfredsställande svar i lagtexten är om 3: 9 2 
st KL äger tillämpning på såväl pågående som nya rättegångar. Frågan är 
svårbedömd, inte minst för att tillämpningsområdet har samband med 
vilka rättsverkningar som uppkommer vid inträde och inträdesrätten, 
som nämnts, kan spänna över flera nivåer av processuell intervention.

Antas (i enlighet med associationstanken)1893 ett inträde inte föranleda 
till några större förändringar i bundenhetshänseende (eller under tids-
rekvisitet), finns det ingen större anledning att begränsa bestämmelsen 

1890 Så Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 181 f vid not 313 f, s 182) med hänvisning till 
NJA 1938 s 557; Dillén, Bidrag till läran om skiljeavtalet s 247; Lawski, Konkursens inver-
kan på gäldenärens rättegångar (SvJT 1919) s 20. Jfr även Lagrådet i Prop 1986/87: 90 
s 297 om att möjligheten att genom inträde verka för ett underkännande blir särskilt 
betydelsefull i konkurser utan bevakningsförfarande, då fordringarna granskas först på 
utdelningsstadiet; C Söderlund, Skiljeförfarande och konkurs (JT 1996/97) s 1011. 
1891 Se Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 181 not 312).
1892 Så Håstad, Något om skiljeavtals verkan s 178; Welamson, Konkursrätt s 294. Även 
i NJA II 1947 s 160 f torde bundenhet förutsättas. Det är fallet då konkursboet inte 
hörts som varit föremål för delade meningar. – Beträffande dansk rätt, se Sommer Jensen, 
Voldgift og konkurs s 509 (bundenhet vid inträde).
1893 Antas (i enlighet med skiftestanken) särskild rättegång ha något slags rättskraftsver-
kan i konkursen bara den inletts före konkursutbrottet, bör tillämpningsområdet som 
utgångspunkt vara begränsat till pågående rättegångar. Antas inträdesrätten vara en över-
taganderätt i enlighet med processtanken/tvångsförvaltningstanken, kan det inte – om 
tvångsförvaltningstanken ges dominans – ha någon betydelse huruvida rättegång inletts 
före eller under konkursen. Konkursgäldenärens rättshandlingsförmåga måste vara lika 
begränsad i nya rättegångar som i rättegångar som pågår när konkursen bryter ut. Beträf-
fande KL 1862, se 12.8.1.1 ovan vid not 1807 ff. I Förslag 1911 s 356 kommenterades 
helt korrekt att Lawskis distinktion mellan pågående och nya rättegångar (se not 1894 
nedan) var svår att förena med utgångspunkten att konkursavgörandet hade rättskraft 
utom konkursen. Beaktas bör emellertid att – om processtanken ges dominans – attrak-
tionsprincipen inte blockeras av den konkurrerande principen om borgenärens rätt till 
dom. 
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till rättegångar som pågår vid konkursutbrottet.1894 Huvudsaken är att 
den omtvistade konkursfordringen påstås ha uppkommit före konkursen 
– så att borgenärskollektivet kan ha något att tjäna på processen.

1894 Welamson, Domvillobesvär s 117; densamme, Konkursrätt s 293 not 7 har uttalat 
(i polemik med Olivecrona) dels att lagtexten inte ger något stöd för att rättegångar 
som inletts efter konkursutbrottet skulle inta särställning (3: 9 2 st KL är i motsats till 
3: 9 1 st KL icke uttryckligen begränsat till fall där talan redan väckts vid konkursbeslutet 
och 9:16 KL ger inte uttryck åt någon sådan begränsning), dels att det förefaller vara 
svårt att påvisa något avgörande sakskäl för en sådan distinktion. Jfr Elwing, Ett notisfall 
i skymundan s 360; Håstad, Något om skiljeavtals verkan mot tredje man s 178. Stånd-
punkten att 3: 9 2 st KL endast kan tillämpas på pågående rättegångar torde ha intagits 
av Lawski, Konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar (SvJT 1919) s 22 vid not 4, 
även av Olivecrona, Konkursrätt s 36 f givet att bestämmelsens tillämpning skall anses 
förutsätta att särskild rättegång har rättskraftsverkan i konkursen. Olivecrona utgår från 
att domen saknar all verkan i konkursen om talan anhängiggjorts efter konkursbeslutet. 
Kallenberg, Svensk civilprocessrätt III s 619 f säger inget härom, men argumenteringen 
beträffande pågående rättegångar torde kunna tolkas så att, motslutsvis, nya rättegångar 
saknar rättsverkan i konkursen. 
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13  Den andelsberättigade 
 konkursfordringen

13.1 Inledande anmärkningar
Associationstankens grundantagande är som nämnts att utdelningsrätten 
är en andelsrätt i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap.1895 
Andra grundsyner ger en annan terminologi. Bl a betyder detta att inne-
börden av termen ”utdelning” beror på vilken grundsyn som anläggs på 
konkursen.1896

Teoretiskt sett kan man tänka sig att utdelningsrätten står för en rätt till 
tvångsfullgörelse av konkursgäldenärens förpliktelse. Detta synsätt ligger nära 
processtanken. Man kan också tänka sig att utdelningsrätten är en operson-
lig fordring hos konkursgäldenärens förmögenhetsmassa eller en säkerhetsrätt 
i samma objekt som är beroende av en för konkursgäldenären bindande 
förpliktelse för att uppkomma och bestå (jfr skiftestanken och exekutions-
tanken). Slutligen kan man tänka sig att utdelningsrätten är en andelsrätt i 
ett konkursbo som grundsatsvis (till skillnad från på regelplanet) inte kräver 
någon för konkursgäldenären bindande förpliktelse (associationstanken). 
Vad som krävs för att en andelsrätt skall uppkomma och bestå beror på för 
vilket ändamål associationsbildningen skall ske på regelplanet. Ju mer fler-
funktionell konkursen är, desto fler blir anledningarna att tillåta konkurs-
öppning av fler och andra orsaker än för fordringstäckning.

Associationstanken skiljer sig markant från de andra grundsynerna i det 
att det måste göras skillnad på:

•   konkursfordringen, som är en personlig fordring hos konkursgälde-
nären och

•   andelsrätten i konkursboet (utdelningsrätten), som är en associations-
rättslig andelsrätt i konkursboet och evalveras till en skiftesfordring 
hos konkursboet när konkursboets förmögenhet skall skiftas ut i 
konkursboets likvidation.

1895 Se 11.1.1 ovan.
1896 Det brukar talas om en gräns mellan konkurs- och massafordringarna. Vad som då 
inläggs i konkursfordringsbegreppet är inte helt klart. Se 11.1.2.1 ovan.
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Fordringsrekvisitet i 5:1 KL refererar till andelsrätten och rättsförhål-
landet mellan konkursborgenärerna (andelsrätten), inte till rättsförhål-
landet mellan konkursborgenären och konkursgäldenären personligen 
(konkursfordringen) såsom detta ser ut på det obligationsrättsliga planet. 
Det senare rättsförhållandet bestämmer andelsrätten endast om och i den 
mån de konkurs(associations)rättsliga reglerna ger vid handen att andels-
rätten skall vara accessorisk till en obligationsrättsligt verksam konkurs-
fordring hos konkursgäldenären personligen.1897

Associationstankens grundsats bör alltså vara att konkursborgenärernas rätt 
till andelsrätt i konkursboet (relativt de övriga konkursborgenärerna) består 
även om det kan visas att andelsrätten, vid en materiellt korrekt bedöm-
ning, bygger på luft.1898 Huruvida – i vilka avseenden och på vilket sätt – en 
oriktig eller bristande förutsättning skall inverka på konkursborgenärernas 
medlemsrättigheter i konkursen får avgöras på premissen att det är de övriga 
borgenärernas intressen som står på spel. Bedömningen kan därför mycket 
väl skilja sig åt beroende på förändringsgrundens art (preskription, betal-
ning, det visar sig att det aldrig har funnits någon konkursfordring etc). 
Inte ens en vid konkursutbrottet pågående rättegång om konkursfordring-
ens existens eller storlek kan utan vidare antas ha rättskraftsverkan (under 
fordringsrekvisitet) i konkursen.1899

Omvänt markerar associationstankens tudelning att rättsförhållandet  
mellan konkursborgenär och konkursgäldenären är rättsligt avskilt från 
rättsförhållandet mellan konkursborgenärerna. Konkursen medför inte att 
konkursfordringen omvandlas (temporärt eller definitivt) till en andels-
rätt, utan konkursfordringen består och lever vidare vid sidan av andelsrätten 
under konkursen och efter konkursens avslutande.1900 Varken andelsrättens 
eller skiftesskuldens modaliteter kan föras över på konkursfordringen.1901 
Frågor rörande konkursgäldenärens personliga ansvar utgör konkursgäl-

1897 Se 5.3.2.1 ovan vid not 676.
1898 Likheten mellan exekutionstanken och associationstanken är att utdelningsrätt kan 
uppkomma även om det – vid en materiellt korrekt bedömning – inte finns någon kon-
kursfordring på det personliga planet. Skillnaden är att, om exekutionstanken applice-
ras, konkursgäldenären bör ha möjlighet att få utdelningsrätten omedelbart upphävd i 
konkursen genom att visa (i icke-summarisk och rättskraftig process) att den ”konkurs-
exekutionstitel” som bevakningsavgörandet gav inte speglade de verkliga förhållandena. 
Jfr 3: 21 UB (som förvisso inte omfattar omständigheter som kunde ha anförts för att för-
hindra exekutionstitelns uppkomst, se därom Walin/Gregow/Löfmarck/Millqvist/Pers-
son, Utsökningsbalken § 3: 21 (4 uppl s 101 ff)). Det är dock skillnad mellan rättskraftiga 
exekutionstitlar och konkursexekutionstitlar som saknar rättskraft utom konkursen (jfr 
9:19 KL). 
1899 Se 11.1.2.3, 12.8 ovan. 
1900 Se 13.3.1 nedan.
1901 Jfr 13.3.3 nedan.
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denärsfrågor (inte, såsom andelsrätten och fordrings rekvisitet, medlems-
frågor), vilket har betydelse i rådighetshänseende.1902 Så t ex bör grund-
satsen bli att ett konkursavgörande avseende fordringsrekvisitet saknar 
rättskraft avseende konkursfordringen utom konkursen (jfr 9:19 KL).1903 
Likaså bör en vid konkursutbrottet pågående rättegång (om konkursgäl-
denärens personliga ansvar) som utgångspunkt sakna rättskraft till nackdel 
för borgenärskollektivet.1904 Fler exempel kommer senare.

13.2  Inget deltagandetvång vid äventyr av 
 preklusion

13.2.1 Ingen preklusion av konkursfordringen
Associationstanken klargör dels att det måste göras skillnad på konkurs-
fordringspreklusion och deltaganderättspreklusion, dels att borgenär som 
uppfyller fordrings- och tidsrekvisitet i 5:1 KL som grundregel inte har 
någon plikt att utnyttja sin deltaganderätt vid äventyr av preklusion i 
ettdera hänseendet. Lagtexten förmedlar ett annat intryck (för den situa-
tionen att bevakningsförfarande arrangeras). Det föreskrivs att borgenär 
skall inom bevakningsfristen skriftligen hos rätten anmäla sin fordring 
och den förmånsrätt han vill göra gällande (9: 4 KL). Likaså stadgas att 
grunden för bevakningen och – vid fordringsbevakning – fordringens 
belopp skall tydligt anges i bevakningsinlagan (9: 6 KL). I äldre rätt, då 
konkursen utgjorde ett skuldsanerande ackordsförfarande, var bevak-
ningsfristen preklusiv beträffande såväl rätten till medlemsskap i kon-
kursboet (utdelningsrätten) som den personliga fordringen.1905

13.2.2  Ingen förlust av deltaganderätt. Rätten till 
 efterbevakning

Om det antydda bevakningstvånget i konkursen (när bevakningsför-
farande anordnas) har någon sanktion måste preklusionen, med hänsyn 
till vad som ovan sagts, avse deltaganderätten i konkursrätten (dvs rätten 
till medlemsskap i konkursboet).

1902 Se 5.4.2.5 ovan.
1903 Se 3.4.3.2 ovan. Beträffande rättskraftsregelns motivering, se 12.5.1 ovan; 13.4.3 
nedan.
1904 Se 12.8 (jfr 11.1.2.3) ovan.
1905 Den första proklamaföreskriften torde ha funnits i KL 1687. Se 2.2.1 ovan vid 
not 210. Preklusion var inget självfallet inslag under processtanken (jfr Agge, Konkurs-
förfarandets utveckling s 932), men paradigmskiftet tog tid i praktiken. Se 3.1.1 ovan 
not 397. 
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Associationstankens grundregel bör vara att medlemsskap i konkursboet 
kan sökas ända fram till dess att konkursboet är berett för skifte. Stödet på 
regelplanet är gott. Bevakning kan ske ända fram till dess att utdelningsför-
slaget upprättats enligt 11: 7 KL, trots att bevakning enligt 9: 4 KL skall ske 
inom bevakningsfristen. Föreskriften om att bevakning skall tydligt pre-
ciseras till grund och belopp hindrar inte att bevakning ändras eller kom-
pletteras. Bevakaren har en oinskränkt rätt att komplettera eller precisera 
sin bevakning – till och med en rätt att åberopa nya grunder till stöd för 
densamma – efter bevakningstidens utgång.1906

Det enda som prekluderas i och med bevakningsfristens utgång är rätten 
att erhålla medlemsskap i konkursboet medelst ordinär bevakning. Efter 
bevakningsfristens utgång kan och måste efterbevakning ske.1907 Det kos-
tar i form av en efterbetalningsavgift till staten (se 9: 20 KL).1908

Vad borgenärens försummelse beror på – det kan vara glömska, en missbe-
dömning av utdelningsmöjligheten eller något annat – saknar betydelse.1909 
Sker efterbevakning innan utdelningsförslaget har upprättats skall efter-
bevakaren i princip ha samma rätt till utdelning som rättidiga bevakare.1910 
Görs efterbevakning efter utdelningsförslagets upprättande kan borgenä-

1906 Se Prop 1986/87: 90 301 f där det framhålls att någon ändring av den äldre rättens 
regler inte var avsedd. Anmärkaren kan hamna i kläm eftersom anmärkningsfristen, till 
skillnad från bevakningsfristen, är preklusiv. Se 12.3 ovan not 1651.
1907 Utgångspunkten bör vara att rätten till efterbevakning upphör i och med kon-
kursboets skifte och upplösning såsom associationsliknade gemenskap. Inför en stun-
dande efterutdelning kan dock efterbevakning ske även efter konkursens avslutande. 
Se Ekdahl, Om fordran i konkurs s 92; Welamson, Konkursrätt s 552; SOU 1983: 24 
s 181. Under KL 1921 kunde efterbevakning ej ske efter konkursens slut (se NJA 1877 
s 568; SvJT 1957 ref s 19; SvJT 1964 ref s 79). I RH 1982:154 ansågs borgenär, som 
efterbevakat fordring efter det att konkursen avslutats genom nedläggning, sakna talerätt 
mot nedläggningsbeslutet. Numera gäller att ”efterbevakarens” anspråk skall beaktas i ett 
utdelningsförslag som upprättas efter konkursens slut, men det kan ske formlöst, utan ett 
formellt efterbevakningsförfarande. Se 11: 20 KL; Prop 1986/87: 90 s 148, 311, 346.
1908 Kostnadsansvaret skall enligt SOU 1983: 24 s 181 uppfattas som ett undantag från 
den eljest gällande principen att kostnaderna i första hand skall belasta konkursmassan. 
Dessutom ger ansvaret ett remedium mot onödiga efterbevakningar. Se Welamson, Kon-
kursrätt s 552; jfr Prop 1986/87: 90 s 147. 
1909 Se t ex SOU 1983: 24 s 181. Under processtanken blir grundregeln att borgenärerna 
inte har någon ovillkorlig rätt till efterbevakning. Efterbevakning bör förutsätta laga för-
fall (men då utan ersättningsansvar för domstolens merarbete och kostnader). Jfr 2: 30, 
2: 48 FiKL 1868; Grotenfelt, Kommentar s 79; Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 34; 
Montan, Konkursdomens rättskraft s 328; Wrede, Konkursrätt s 172. I den nya finska 
lagen har borgenärerna en ovillkorlig rätt till efterbevakning mot avgift till dess att utdel-
ningsförslaget fastställs. Se 12:16; RP 26/2003 s 25, 129 vsp.
1910 Se Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9. 6 (10 uppl s 191 vid not 51).
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ren inte kräva att utdelningsförslaget görs om. Däremot har han förtur till 
medel som blir tillgängliga för efterutdelning.1911

Efterbevakning är också det enda möjliga om rättidig bevakare vill ändra 
yrkandet eller grunden för sin bevakning i sådan utsträckning att det inte 
längre rör sig om samma fordring/förmånsrätt.1912 Vad som då gäller ifråga 
om förtur till återkravsmedlen är inte helt givet.

Efterbevakning behöver alltså inte avse en ny fordring utan kan även gälla 
komplettering eller korrigering av en redan gjord bevakning, t ex ett yrkan-
de om bättre förmånsrätt.1913 Däremot saknas rätt till efterbevakning av 
fordringar som har underkänts eller förlikts i bevakningsförfarandet. Den 
konkursinterna rättskraften enligt 9:19 KL hindrar en efterbevakning som 
är identisk med den ursprungliga bevakningen eller skiljer sig från denna 
endast genom att avse högre belopp.1914 Efterbevakningsrätten blir därmed 
beroende av (den grundsynsberoende) sakens identitet.

Lagstiftarens val att – i enlighet med äldre rätt – närma sig bevakningsfrå-
gan som om bevakningsskyldighet förelåg sänder ut fel signaler. Visst är 
bevakning ett villkor för deltaganderätt om bevakningsförfarande anord-
nas men någon bevakningsskyldighet föreligger inte. Medlemspreten-
denterna har en rättighet att bevaka och en skyldighet att betala efterbe-
vakningsavgift vid efterbevakning. Lagstiftningens infallsvinkel är därför 
ägnad att ge upphov till märkliga diskussioner och problem.1915

1911 Se 11: 20 3 st KL; Förslag 1859 s 83; SOU 1983: 24 s 182; Prop 1986/87: 90 s 147. 
1912 Se Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9.6 (10 uppl s 192). 
1913 Se 9: 20 KL; SOU 1983: 24 s 181; Prop 1986/87: 90 s 311; Welamson, Konkursrätt 
s 553; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 9.6 (10 uppl s 192). Se även t ex NJA 1903 s 444 
(efterbevakning av sakrättsbaserad förmånsrätt); NJA 1924 s 54 (efterbevakning av all-
män förmånsrätt). 
1914 Se Welamson, Konkursrätt s 544, 553 f. 
1915 Sålunda brukar det talas om ”bevakningsfrihet”, ”undantag från bevakningsplikt” 
och ”bevakningsskyldighetens omfattning”. Sådana verktyg är trubbiga. Ett konkret 
exempel är diskussionen i förarbetena till den nu gällande KL om att slopa bevaknings-
tvånget för bl a skatte- och avgiftsfordringar – fordringar som reservationsbevakas oftare 
än andra fordringar på grund av svårigheten att uppskatta fordringarnas exakta belopp 
(se SOU 1983: 24 s 190 ff; Prop 1986/87: 90 s 140 ff). Den tyngsta invändningen emot 
bevakningsfriheten ansågs vara att den inte i tillräcklig utsträckning tillgodoser de övriga 
borgenärernas intresse av att så tidigt som möjligt få veta hur stora skatte- och avgiftsford-
ringar som staten gör gällande i konkursen. Se Prop 1986/87: 90 s 142. Diskussionen, 
som utgår från ett principiellt bevakningstvång, blir svårgreppbar. Vad menas med bevak-
ningsfrihet? Är det att man får andelsrätt i konkursboet även om man inte anmäler sitt 
intresse av konkursdeltagande? Kanske förutsätts det vara upp till förvaltaren att under-
söka vilka fordringar som finns? Är det att man inte behöver anmäla sitt utdelningskrav i 
formenlig ordning? Eller är det att man inte behöver betala efterbevakningsavgift? 
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13.3 Fordringsgrundsatser äger tillämpning
13.3.1 Förpliktelsens bestånd
Konkursen medför inte att konkursgäldenärens förpliktelser upphör att 
gälla.1916 Inte heller övergår de till konkursboet med massaansvar som 
följd.1917 Huruvida konkursgäldenärens förpliktelse är ensidig eller ingår 
i ett ömsesidigt förpliktande avtal, saknar betydelse, så även om konkurs-
boet vill utnyttja sin eventuella rätt till inträde.1918 Konkursgäldenärens 
förpliktelser består med andra ord opåverkade av konkursen – parallellt 
med borgenärernas andelsrätter i och massafordringar hos konkursboet.

13.3.2  Ansvarsgrundens fulländigande (förpliktelsens 
 uppkomst)

Enligt associationstankens grundantaganden är alla konkursgäldenärens 
förpliktelser konkursgäldenärsfrågor. Grundsatsvis skall detta innebära 
att konkursgäldenären inte har sämre rätt än andra att bestämma huru-
vida han skall ikläda sig nya förpliktelser under konkursen.1919

Konkursboet har ett fullgott skydd i att även tillgångar som tillfaller kon-
kursgäldenären under konkursen omfattas av konkursbeslaget. Borgenärs-
kollektivet har ett (tredjemans)skydd i konkursgäldenärens rådighetsförlust 
och dess koppling till tidsrekvisitet i 5:1 KL. Konkursgäldenären skall som 
utgångspunkt inte kunna fulländiga ansvarsgrunder med verkan i medlems-
frågan – på utdelningsplanet – i konkursen.1920

Det utesluter inte att konkursförvaltaren kan ha makt att fulländiga 
ansvarsgrunder på utdelnings- eller massanivån.1921

1916 Jfr t ex JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.
1917 Se 14.4 nedan.
1918 Jag återkommer till inträdeskomplexet i annat sammanhang. Kontraktsövertagande 
är inte detsamma som ansvarsövergång.
1919 Se 5.4.2.5 ovan.
1920 Jfr 5.4.4.3 ovan not 803. Det är skillnad mellan att fulländiga ofullständiga 
ansvarsgrunder och att vidta eller motta preskriptionsavbrott. Se 13.3.10 nedan.
1921 Kan konkursförvaltaren ikläda konkursboet massaskulder är det inte särskilt märkligt 
att han också kan belasta konkursmassan med en utdelningsrätt (med eller utan särskild 
prioritet) som inte korresponderar mot någon personlig förpliktelse för vare sig konkurs-
boet eller konkursgäldenären. Se 14.4 nedan. – Konkursboets rätt att ingå förbindelser i 
konkursgäldenärens namn skall skiljas från frågan om konkursgäldenären bär något slags 
medansvar för eller i anslutning till konkursboets förpliktelser efter konkursen. Se 14.3.4 
nedan. 
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13.3.3 Modaliteter
Associationstankens grundantagande att andelsrätten i konkursboet måste 
skiljas från borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären, klargör att 
konkursfordringens modaliteter bestäms av allmänna regler (såvida inte 
konkursen ställer krav på annat). Det gäller i fråga om frigörelsetid, för-
fallotid, uppfyllelsesätt, uppfyllelseort – allt.1922 Det är konkursboets (ur 
andelsrätten komna) skiftesskuld som uppfylls genom en utdelning, inte 
konkursgäldenärens mot konkursfordringen svarande förpliktelse (som 
blott avräkningsvis reduceras).1923 Skiftesskuldens modaliteter bestäms av 
de konkurs(associations)rättsliga reglerna.1924 Något annat gäller inte när 
konkursboet händelsevis har åtagit sig ett massaansvar för konkursgälde-
närens förpliktelser. Konkursfordringen består opåverkad av inträdet1925 
och massaansvarets modaliteter bestäms separat.1926

13.3.4 Särskilt om förfallo- och frigörelsetid
Associationstanken tydliggör att (modalitets)frågan när konkursford-
ringen förfaller och, i händelse av dröjsmål, ger rätt till dröjsmålsersätt-
ning under konkursen,1927 måste skiljas från vilka modaliteter som gäller 
för andelsrätten. Det är de konkurs(associations)rättsliga reglerna som 
bestämmer andelsrättens/skiftesskuldens förfallotid och dröjsmålspåfölj-
der.1928 Konkursfordringens modaliteter bestäms av samma fordrings-

1922 Omvänt betyder parallelliteten att en utdelningsrätt (andelsrätt) kan bestå oaktat 
att den inte korresponderar mot någon personlig fordring hos konkursgäldenären eller 
konkursboet.
1923 Se 11.4 ovan.
1924 Se 11.3.3.1 ovan. 
1925 Jfr 13.3.1 ovan.
1926 Jfr 14.5.2 nedan.
1927 I princip finns ingen rätt till likaberättigad andelsrätt för ränta eller dröjsmålsersätt-
ning avseende poster som så att säga växer med tiden i konkursen. Jfr 5:11 och 12 KL; 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 8.3 (10 uppl s 160). Annat gäller endast för förmånsbe-
rättigade fordringar. Jag återkommer till vitesklausuler och dröjsmålsersättning för kon-
kursgäldenärens naturaprestationer i annat sammanhang. Noteras bör dock att det förhål-
landet att anspråken är efterställda i utdelningshänseende inte med nödvändighet betyder 
att de också upphör på obligationsrättslig nivå, relativt konkursgäldenären personligen.
1928 Jfr 11.3.3.1 ovan. Associationstankens grundregel är att konkursfordringen ger 
samma rätt till dröjsmålsersättning (skadestånd, dröjsmålsränta etc) som andra fordrings-
rätter under konkursen relativt konkursgäldenären personligen. Borgenärens skadebe-
gränsningsplikt och konkursgäldenärens uppsägningsrätt medför dock att skillnad kan 
behöva göras mellan fasta och under konkursen växande skadeposter. Dessutom påverkas 
helhetsbilden av att utdelningsrätten kan vara begränsad (efterställd) i konkursen. Jfr 
11.1.2.4 ovan. Till efterställningsfrågan återkommer jag i annat sammanhang. 
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rättsliga regler som tillämpas utom konkurs.1929 Associationstankens 
grundantagande är därvidlag att konkursen inte medför att förfallo- och 
frigörelsetiden för konkursgäldenärens förpliktelser (konkursfordringar-
na) flyttas fram.1930 En annan sak är att borgenär som accepterar utdel-
ning indirekt accepterar frigörelse (om han inte, efter konkursens avslu-
tande, kräver fullständig naturauppfyllelse mot återbäring av det genom 
utdelning emottagna beloppet).1931

13.3.5 Saklegitimation och jurisdiktion
En praktiskt viktig aspekt av konkursgäldenärsautonomin i konkurs-
gäldenärsfrågor är att konkursgäldenären skall ha dels talerätt om sin 
egen rättsställning, dels, frånsett i fall av självständig intervention, rätt 
att  slippa att annan bestrider ansvar i konkursgäldenärens sak (utan 
konkurs gäldenärens dispositiva bemyndigande).1932 Att konkursgäldenä-
ren har en på sakägarställning grundad saklegitimation i skuldkonflikter 
torde ingen vilja ifrågasätta.1933 Det spelar ingen roll när förpliktelsen 

1929 Se 13.3.3 ovan.
1930 Skillnaden brukar inte alltid uppmärksammas. Så t ex anför Rodhe, Obligationsrätt 
s 738 att konkursen medför automatiskt den förändring av fordringsförhållandet att för-
fallotiden förskjutes. Se även t ex 41 § DKL (”Boet kan erlægge sin ydelse eller foretage 
udlodning, selv om skyldneren endnu ikke var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af 
ydelsen”); Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 41 (10 uppl s 322); Groten-
feldt, Kommentar s 100 (förfallotiden för konkursfordringarna flyttas fram); Lindskog, 
JF-ABL 13:13-4.1 (2 uppl s 330 not 4) (konkurs medför rätt för boet att genom utdel-
ning infria i förtid). Lindskogs grundsyn talar dock för att han inte menar att konkurs-
gäldenären kan infria i förtid; utdelning utgår på andelsrätten, varav som en reflexverkan 
konkursfordringen infrias i förtid. – I 3: 9 FiKL har det intagits en bestämmelse om att – 
till skillnad från vad som gällde i äldre rätt (jfr 34 § FiKL, 104 § 1868) – en fordring hos 
gäldenären skall anses förfalla till betalning när konkursen börjar. Se RP 26/2003 s 58. 
Även om regeln beskrivs som i första hand kalkylteknisk (s 59 vsp) och det betonas att 
dess inverkan är inskränkt till konkursförfarandet (s 59 hsp), verkar det antas att ford-
ringen skall betraktas som förfallen på obligationsrättslig nivå om konkursen förfaller 
(däremot inte om konkursbeslutet upphävs eller återgår, FiKL 3: 9 2 mom; RP 26/2003 
s 60 vsp). 
1931 Jfr 11.4.1 ovan; 13.4.1 nedan. Huruvida rätten till fullständig naturafullgörelse krä-
ver förbehåll skall inte utredas närmare här. Associationstankens grundantagande bör i 
alla fall vara att något förbehåll inte behöver uppställas. 
1932 Beträffande konkursförvaltarens talerätt för konkursgäldenären i äldre rätt, se NJA 
1913 s 191 i 12.5.1 ovan. 
1933 Se, utöver not 1937 nedan, t ex RH 1994:102; SOU 1944:10 s 275 f; Welamson, 
Konkursrätt s 291 f; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.2 (10 uppl s 125); Palmér/Savin, 
Konkurslagen § 3: 9 (s 3: 32). Huvudsaken från legitimationssynpunkt är att fastställelse-
frågan formuleras så att den gäller konkursgäldenärens förpliktelse eller uppfyllelseplikt 
enligt avtalet (t ex att någon förpliktelse inte fanns när uppfyllelsen ägde rum eller att upp-
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har uppkommit (före eller under konkursen),1934 om borgenären deltar i 
konkursen eller har avstått därifrån eller om rätte gången har inletts före 
eller efter konkursutbrottet.

I linje med det sagda har varken konkursboet eller borgenärskollektivet rätt 
att överta konkursgäldenärens talan i en rättegång som har inletts före kon-
kursutbrottet.1935 Det föreligger inte heller någon plikt för konkursboet/
borgenärskollektivet att inträda som part i rättegången efter adcitation (jfr 
13: 7 3 st RB).1936 Endast inträdesrätt (vad nu det innebär) föreligger (se 
3: 9 2 st KL).1937 Under KL 1862 (med föregångare), som präglades av den 
tyskromerska processtanken, var läget annorlunda (såvida inte borgenären 
saknade rätt att delta i konkursen eller hade avstått från sin rätt, i vilka fall 
exklusiv talerätt (med saklegitimation) bör ha förelegat för konkursgäldenä-
ren). Den ömsesidiga rättskraften medförde att det uppkom en kritisk pro-
cesskollision om borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären var eller 
kunde bli föremål för prövning såväl i som utom konkursen. Huvudregeln 
torde då ha varit att talerätten tillkom konkursförvaltaren för konkursgälde-
nären (men i borgenärernas intresse).1938

Grundsatsen är oinskränkt i den meningen att en rättegång i skuldfråga 
som inleds under konkursen skall väckas av eller mot konkursgäldenären per-
sonligen.1939 En talan i konkursgäldenärsfråga som väcks av eller riktas 
mot konkursboet eller borgenärskollektivet skall alltså inte tas upp till 
prövning i sak.1940

fyllelseplikten därefter har satts ned), inte motpartens återbäringsskyldighet enligt avtalet. 
Jfr NRt 1991 s 501; Schei, Tvistemålsloven § 103 (2 uppl s 418); Wiker/Ro, Konkurslo-
ven § 100 (1 uppl s 358). – Även under KL 1862 var konkursgäldenären saklegitimerad, se 
NJA 1896 s 406; NJA 1897 s 33; Westling, Konkurslagen s 121, i alla fall om borgenären 
inte deltog i konkursen eller konkursförvaltaren inte utnyttjade sin rätt att tala som kon-
kursgäldenärens legale ställföreträdare. Möjligen menade Schrevelius (se 13.3.6 nedan not 
1950) att hävningsrättsprocesser hade att besörjas av konkursförvaltaren rent generellt. 
1934 Att förpliktelsen har uppkommit under konkursen gör dock att skälen för en oin-
skränkt talerätt blir starkare. 
1935 Se 12.8.2.1 ovan vid not 1858.
1936 Jfr Engströmer, Om konkursgäldenärs rättegångar s 16; NJA II 1947 s 160.
1937 Se 12.8.2 ovan. Inträdesrätten enligt 3: 9 2 st KL kan mycket väl ändra karaktär 
beroende på när förpliktelsen har uppkommit (före eller under konkursen) och om för-
pliktelsen är ensidig eller ingår i ett ömsesidigt förpliktande avtal med en fordring som 
tillhör konkursboet. 
1938 Se 12.5.1 ovan.
1939 Konkursgäldenärens exklusiva saklegitimation gäller blott i konkursgäldenärsfrågor. 
En ”hävning i och för konkursen” är en medlemsfråga eftersom ”hävningen” inte inverkar 
på konkursgäldenärens förpliktelse. Jfr 13.3.6 ovan not 1947. Vidare föreligger en kon-
kursbofråga, inte konkursgäldenärsfråga, om konkursboet vill föra talan om återgång (på 
hävningsgrund) av konkursgäldenärens prestation i och för konkursen. Det är då konkurs-
gäldenären som får nöja sig med ett skydd mot negativa reflexverkningar. 
1940 Se Skoghøy, Tvistemål 7.6.2.b (1 uppl s 323); Sørensen, Om konkursboets og skyldne-
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Det är konkursgäldenären som kan föra negativ fastställelsetalan om sitt eget 
ansvar under konkursen. Och det är konkursgäldenären som skall stämmas 
in om motparten vill få det fastställt att konkursgäldenären är förpliktad på 
personlig nivå.1941

Däremot lider grundsatsen en inskränkning om och i den mån konkurs-
boet eller borgenärskollektivet har ett behov av och är värda ett skydd mot 
negativa reflexverkningar.

Borgenärskollektivets skyddsbehov, och tolkningen av 3: 9 2 st KL, samman-
hänger med i vilken mån en särskild rättegång i konkursgäldenärsfrågan 
har rättskraft under fordringsrekvisitet i 5:1 KL (dvs i medlemsfrågan i 
konkursen).1942 Konkursboet kan ha ett skyddsbehov om konkursgäldenä-
rens förpliktelse korresponderar mot en fordring som ingår i konkursboet. 
Konkursboets speciella äganderätt till avtalsfordringen på medkontrahenten 
kan tala för att konkursboet bör ha rätt till medpartsinträde (i alla fall rätt till 
självständig intervention) i målet, oavsett vad som gäller enligt allmänna regler 
om succession.1943 Reglerna i 3:1 och 9 2 st KL utgör då ett tillräckligt stöd.

Avslutningsvis kan noteras att skuldkonflikternas karaktär av konkursgäl-
denärsfrågor medför att de som utgångspunkt skall bedömas av den domstol 
(eller skiljenämnd) de underlyder utom konkursen, inte med nödvändighet 
av konkursdomstolen i geografisk eller funktionell mening. Under inga 
förhållanden skall konkursgäldenärens personliga ansvar, såsom medlems-
frågorna, bedömas av konkursdomstolen i den ordning KL föreskriver.

rens procesbeføjelse (J 1976) s 87; UfR 1905 s 344 LHS; UfR 1906 s 649 LHS. Jfr Ekdahls 
ut  talande i Om fordran i konkurs s 30 om att frågor rörande konkursgäldenärens person-
liga ansvar måste avgöras i särskild rättegång mot konkursgäldenären utom konkursen;  
”[k]onkursboet kan ej åläggas partsställning i dylik rättegång, men har naturligtvis inter-
ventionsrätt.” Se även Lagrådet i Prop 1986/87: 90 s 297. HDs ställningstagande i NJA 
2003 s 3 verkar visserligen förvirrande i frågan om konkursförvaltarens/borgenärskol-
lektivets saklegitimation. Men avsikten torde inte ha varit att ta avstånd från den angivna 
principen. Vad skiljefrågan gällde – konkursgäldenärens ansvar eller utdelningsrätten i 
konkursen – är inte helt klart.
1941 Möjligen annorlunda i NJA 2003 s 3. Det är inte klart om rättsfallet gällde med-
lemsfrågan eller konkursgäldenärens personliga ansvar.
1942 Det kan mycket väl tänkas att 9:16 KL skall tolkas så att en särskild rättegång i 
konkursgäldenärssaken har blott ensidig rättskraftsverkan i konkursen (rättskraft till för-
mån för konkursgäldenären och borgenärskollektivet), dvs saknar allsidig rättskraft (till 
nackdel för konkursgäldenären och borgenärskollektivet). Se 12.8.1 ovan. Uppkommer 
blott ensidig rättskraftsverkan i konkursen är borgenärskollektivets behov av tredjemans-
skydd begränsat. Ordinära interventionsbefogenheter måste då som utgångspunkt duga. 
Se 12.8 ovan.
1943 I norsk rätt antar Schei, Tvistemålsloven § 103 (2 uppl s 418) att förutsättningen för 
konkursgäldenärens i not 1940 beskrivna talerätt är ”at forpliktelser og rettigheter ikke 
er vevd sammen, men at det dreier seg om en forpliktelse uten et motstykke i rettigheter 
som går inn i bomassen.” Jfr 12.8.2.2 ovan not 1868.
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13.3.6 Uppsägning
Enligt associationstanken är alla förpliktelsefrågor konkursgäldenärs-
frågor, även uppsägningsfrågorna. Rätten att bestämma att konkursgälde-
närens avtal eller ensidiga förpliktelser skall sägas upp (i vid bemärkelse) 
skall därför som utgångspunkt tillkomma konkursgäldenären – även under 
konkursen.1944

Observera att redan frågan vad som avses med uppsägning av konkursgäl-
denärens avtal eller förpliktelse är grundsynsberoende. Här avses uttryckets 
innebörd enligt associationstankens grundantaganden och terminologi, dvs 
en uppsägning på obligationsrättslig nivå – med verkan för konkursgäldenä-
ren personligen.

Uppsägningsfrågan skall skiljas från fallen då (i) konkursboet vill hind-
ra utgivande av föremålet för konkursgäldenärens förpliktelse under åbe-
ropande av bristande sakrättsligt skydd; (ii) konkursboet vill återkräva 
samma föremål med stöd av reglerna om ”sakrättsåtervinning” i 4 kap KL; 
(iii) borgenärskollektivet vill återvinna konkursgäldenärens skuld och avtal 
i utdelningshänseende enligt 4: 5 KL;1945 (iv) borgenärskollektivet vill från-
känna medkontrahenten (likaberättigad) andelsrätt för sin fordring hos 
konkursgäldenären i konkursen enligt oskrivna efterställningsregler (t ex 
när konkursgäldenären underlåter att utnyttja sin rätt att säga upp en med 
tiden växande förpliktelse);1946 (v) borgenärskollektivet vill åstadkomma 
motsvarande efterställningseffekt under åberopande av obligationsrättsliga 
återgångsregler, t ex ”häva” konkursgäldenärens avtal i och för konkursen på 
obligationsrättslig grund1947 samt fallen då (vi) konkursboet vill avbeställa 

1944 Se 5.4.2.5 ovan. – I SOU 2001: 80 hade förmånsrättskommittén till uppgift att över-
väga konkursboets rätt att säga upp konkursgäldenärens avtal. Någon sådan uppsägnings-
rätt föreslogs inte, framför allt med hänvisning till likhetsprincipen (kommittén verkar ha 
uppfattat frågan så att den avsåg konkursboets rätt att göra vissa fordringar helt eller delvis 
overksamma som konkursfordringar, SOU 2001: 80 s 15). Problemställningen skulle ha 
varit tydligare om det i direktiven hade klargjorts att ”uppsägningsfrågan” rimligen endast 
kan uppkomma som en efterställningsfråga mellan medlemmarna. 
1945 För tydlighetens skull bör nämnas att även frågor om skuldåtervinning enligt 4: 5 KL 
utgör medlemsfrågor. Återvinningens effekt är att konkursgäldenärens skuldökande rätts-
handling frånkänns (likaberättigad) andelsrätt under fordringsrekvisitet i 5:1 KL, inte att 
rättshandlingen blir overksam på obligationsrättslig nivå. Jfr 5.3.2.4; 12.6.1.3 ovan.
1946 Jfr 11.1.2.4 ovan.
1947 En efterställning påverkar inte konkursgäldenärens uppfyllelseplikt. Konsekvensen-
ligt innebär inte heller en efterställning att konkursboets uppfyllelsefordring hos med-
kontrahenten upphör eller att det uppkommer ett kontraktsbrott på konkursgäldenärens 
sida som kan ge medkontrahenten rätt att frånträda avtalet. En annan sak är att medkon-
trahenten kan ha rätt att – alldeles oberoende av efterställningen – häva avtalet relativt 
konkursgäldenären/konkursboet under åberopande av anteciperat dröjsmål pga konkurs 
eller något annat hävningsgrundande kontraktsbrott.
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medkontrahentens prestation därför att konkursboet saknar nytta av den-
samma i konkursen.

Anfört grundantagande innebär motslutsvis att en uppsägningsrätt för 
konkursboet eller borgenärskollektivet bör fordra lagstiftarens eller kon-
kursgäldenärens bemyndigande.1948 Det skall inte spela någon roll hur 
och på vilken grund frigörelsen sker – det kan vara hävning på grund av 
kontraktsbrott, uppsägning på grund av ändrat förhållande, ogiltigför-
klaring osv. Inte heller skall det spela någon roll om förpliktelsen är ny 
eller hänför sig till tiden före konkursen.1949

Däremot kan grundsatsen inskränkas av att konkursboet eller bor-
genärskollektivet behöver och är värda ett skydd mot negativa reflexverk-
ningar.

Olika grundsyner ger olika grundsatser. Under processtanken/tvångsförvalt-
ningstanken bör grundsatsen vara att den aktiva uppsägningslegitimationen 
tillkommer konkursförvaltaren i egenskap av konkursgäldenärens legale 
ställföreträdare, i alla fall beträffande skulder som har uppkommit före 
och därför får delta i konkursen. De andra grundsynerna kan förutsätta att 
uppsägningslegitimationen tillkommer konkursgäldenären med den modi-
fikationen att uppsägningen måste positivt biträdas av konkursförvaltaren 
om konkursmassan berörs (dvs inte om konkursgäldenärens förpliktelse är 
ensidig eller om den motstående fordringen faller utanför konkursen).1950

1948 I SOU 1970: 75 s 68, 103, 104 verkar det antas att rådighetsförlusten även innefattar 
fallet att konkursgäldenären verkställer eller mottar uppsägning av sina förpliktelser. Det 
kan så vara när konkursboet eller borgenärskollektivet behöver ett skydd mot negativa 
reflexverkningar. Men det kan inte tas till intäkt för att regeln i 3: 2 2 st 2 m KL motsluts-
vis innebär att konkursförvaltaren har aktiv uppsägningslegitimation för konkursgälde-
nären. Konkursförvaltaren får hålla sig till möjligheterna att säga upp förpliktelsen i och 
för konkursen. – En annan fråga (se dock NJA 1997 s 503) är vem som är passivlegiti-
merad att motta en uppsägning mot boet. I NJA 1989 s 206 ansågs det att uppsägning av 
lokalhyres avtal skall ske hos konkursförvaltaren/konkursboet, vilket är helt korrekt med 
hänsyn till frågans karaktär av konkursbofråga (motpartens uppfyllelseplikt gentemot 
konkursboet, dvs konkursboets fordring på motparten). Märkligt nog åberopades inte 
3:1 KL, jfr 3: 2 2 st 2 m KL e contrario till stöd för slutet. I stället ansågs regeln framgå 
redan av att konkursboet inte behöver konkursgäldenärens samtycke för att kunna säga 
upp avtalet (jfr 12: 31 1 st JB) (vad än som avses därmed). Argumenteringen är inte sär-
skilt övertygande. – Bilden kompliceras om konkursgäldenären för talan om en uppsäg-
ningsbar konkurstillgång med stöd av 3: 9 1 st KL. Den frågan tas upp i rättsfallet men 
skall inte kommenteras närmare här. 
1949 Här bortses från att det föreligger särskilt starka skäl för att ge konkursgäldenären 
uppsägningsrätt när avtalet har ingåtts under konkursen. Se not 1951 nedan. 
1950 Schrevelius, Civilprocess s 441 anmärkning 7 utgick från att ”[t]ill massan räknas” 
sådan ”rätt till talan, som kan tjena till förökande av Gäldenärens förmögenhet; t ex angå-
ende upphäfvande af något honom slutadt mindre förmonligt rättsärende.” Ut  talandet 
implicerar att uppsägningsfrågan är en konkursbofråga (jfr not 1948 ovan), men kan 
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Borgenärskollektivet kan behöva ett skydd mot att konkursgäldenärens 
förpliktelse sägs upp med verkan i konkursen (om uppsägningen leder 
till att konkursgäldenärens förpliktelse ersätts av en annan och större 
post). Ingår förpliktelsen i ett ömsesidigt förpliktande avtal kan konkurs-
boet behöva ett skydd mot att konkursboets fordring hos medkontra-
henten faller bort, i alla fall om avtalet har ingåtts före konkursen.1951 I 
vilken mån tredjemansskyddet kan begränsas till att gälla i och för kon-
kursen, beror på vilken betydelse det har att medkontrahenten, för sin 
egen uppfyllelseplikt, kan komma att uppträda i egenskap av gäldenär 
till konkurs boet.

Mest förenligt med associationstankens grundantaganden förefaller vara att 
en giltig uppsägning fordrar att konkursgäldenären efterhör med konkurs-
boet huruvida uppsägning får ske och att konkursförvaltaren inte inlägger 
veto mot beslutet. Huruvida vetot är sakligt grundat eller ej torde sakna 
betydelse.1952 Äganderättsövergången till konkursboet bör innebära att kon-
kursboet inte ens har en skadeståndssanktionerad plikt att inte motsätta 
sig en uppsägning som ter sig befogad (med reservation för det allmänna 
undantaget vid chikan).

13.3.7 Uppfyllelsebarhet
I likhet med andra fordringsrätter är konkursfordringen uppfyllelsebar 
(för konkursgäldenären) under konkursen.

Konkursborgenär som (utan rätta) avvisar en uppfyllelse av konkursgälde-
nären eller för konkursgäldenärens räkning kan bryta mot sin medverkans-
förpliktelse gentemot konkursgäldenären (om och i den mån en sådan före-

också syfta på konkursboets rätt att behålla/återkräva konkursgäldenärens prestation (se 
härom 13.3.5 nedan vid not 1933) eftersom det talas om konkursmassans förökande. 
Avses även skuldminskning kan uttalandet inte tas till intäkt för att konkursboet har mer 
än vetorätt. – Walin, Panträtt (2 uppl) s 302 f tar upp frågan om uppsägning av (konven-
tionellt) pantsatt fordring och konkluderar för egen del att grundregeln måste vara att 
pantsättaren saknar befogenhet att säga upp fordringen utan att inhämta panthavarens 
medgivande. Vad som avses med befogenhet kan, som vanligt, diskuteras. 
1951 Vid uppsägning av nytt avtal skall konkursgäldenären inte ens behöva finna sig i att 
konkursboet lägger veto mot konkursgäldenärens beslut. Nog kan konkursgäldenären ha 
något slags plikt att samråda med konkursboet i uppsägningsfrågan, måhända till och 
med en plikt att hembjuda avtalet till konkursboet. Konkursboets rätt att förhindra upp-
sägning bör dock under alla förhållanden förutsätta att det löser ut konkursgäldenären. 
Se 9.4.2.5 ovan.
1952 Även om konkursgäldenären saknar rätt att interpellationsvis framtvinga ett ställ-
ningstagande från konkursboet kan en interpellation få betydelse i skadeståndshänseende, 
nämligen om den fäster konkursförvaltarens uppmärksamhet på att det finns omständig-
heter som gör kontraktet värdelöst även för konkursboet. 
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ligger på det obligationsrättsliga planet).1953 Att konkursfordringen kan och 
får uppfyllas av konkursgäldenären under konkursen betyder att fordringen 
även kan tvångsgenomdrivas medelst utmätning under konkursen (förutsatt 
att utmätningen avser konkursfri egendom och inte omfattas av ett kom-
pletterande särexekutionsförbud).1954 En annan sak är att konkursgälde-
nären sällan har konkursfria medel till uppfyllelse (då även tillgångar som 
tillfaller konkursgäldenären under konkursen ingår däri (3: 3 KL)).

Associationstankens grundsats att det bör råda konkursgäldenärsautono-
mi i konkursgäldenärsfrågor medför att det skall ankomma på konkursgäl-
denären att bestämma om, när och hur han skall uppfylla sina förpliktelser 
under konkursen. Han är inte i konkursrättslig mening skyldig att iaktta 
likhetsprincipen (som å andra sidan gäller strikt beträffande andelsrätterna 
i konkursboet).1955 Grundsatsen som sådan består även om den får ge 
vika för reflexverkningar och avvikande principer på regelplanet (t ex vid 
interventionsfullgörelse/uppfyllelsekommission). Uppfyllelsens inverkan på 
konkursborgenärens medlemsskap i konkursboet är en annan fråga (som 
inte kan dryftas närmare här).1956

13.3.8 Interventionsfullgörelse
Konkursgäldenärens borgenärer har ingen rätt till naturautdelning 
i konkursen.1957 Inte heller har de plikt att acceptera naturautdelning  
(enligt avtalets eget innehåll) om utdelningen är olovlig enligt de 
konkurs(associations)rättsliga reglerna.1958 Det är konkursgäldenären 
som (som utgångspunkt) skall ha rätt att bestämma om, när och hur 
hans förpliktelser skall uppfyllas.1959 Med hänsyn härtill kan det förefalla 
märkligt att konkursboet har rätt i relation till såväl medkontrahenten som 
konkursgäldenären att interventionsfullgöra konkursgäldenärens förpliktelser 

1953 Medverkansförpliktelsen, som vilar mot ett mera utbrett lojalitetsansvar mellan 
avtalsparterna, kan variera mellan de nordiska länderna. Notera i sammanhanget att det 
var först i och med den nu gällande KöpL som medverkansförpliktelsen (i köpesamman-
hang) infördes (eller åtminstone lagfästes) i svensk rätt. 
1954 Jfr NJA 1968 s 270 (som sedermera ledde till att det infördes ett kompletterande 
särexekutionsförbud i 3: 9 KL).
1955 Se 8.4.5 ovan. – Konkursboet kan inte kringgå likhetsprincipen genom att förse 
konkursgäldenären med medel för avtalsenlig fullgörelse. – En annan fråga, som inte kan 
utredas här, är i vilken mån en uppfyllelse med konkursfri egendom sker under manna-
månsansvar enligt 11: 4 BrB. 
1956 I princip bör borgenären ha rätt att behålla sitt medlemsskap i konkursboet. Se 
11.3.3.1 ovan. 
1957 Se 11.4.3 ovan.
1958 Se 11.4 ovan.
1959 Se 13.3.7 ovan.
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på konkursgäldenärens ansvar (eller med ett för konkursgäldenären oper-
sonligt ansvar på utdelningsplanet).1960 Att interventionsfullgörelse likväl 
får ske sammanhänger med att kränkningen endast är en bieffekt av att 
konkursboet utnyttjar sin rätt att råda över konkursboets tillgångar för kon-
kursändamålen. En regel som förbjöd interventionsfullgörelse till fördel 
för medkontrahenten, eller villkorade konkursboets interventionsrätt av 
ett ansvarsövertagande på massaplanet, skulle hamna i konflikt med 56, 
57 §§ KommL och komma som en oväntad förmån för medkontrahen-
ten. Han skulle få konkursgäldenärens prestation (utan att ha rätt därtill 
enligt de sakrättsliga reglerna), därmed också en bättre säkerhet för sin 
fordring (och eventuella påföljdsanspråk) på konkursgäldenären än han 
har betingat sig och, obligationsrättsligt sett, har rätt att kräva under avta-
let.1961 Det är inte helt lättmotiverat med tanke på likhetsprincipen.1962

Frågan om konkursboet kan åläggas ett massaansvarstvång av hänsyn till 
medkontrahenten har samband med frågan hur en interventionsfullgörelse 
inverkar på konkursgäldenärens ansvarsställning. Saknar konkursgäldenären 
partsansvar för konkursgäldenärens prestation (även i utdelningshänseende) 
förstärks skälen för att medkontrahenten skall ha rätt att villkora avtalets 
bestånd av att konkursboet påtar sig ett heltäckande massaansvar enligt 
avtalet, dvs övertar detsamma.1963 Ett massaansvar för rättidig fullgörelse 
och kontraktsbrottet dröjsmål (jfr 63 § KöpL) kan då inte vara till fyllest. 
Den stora frågan är dock varför konkursgäldenären och medkontrahenten 
skall gynnas på konkursboets eller borgenärskollektivets bekostnad. Skä-
len för ett personligt medansvar för konkursgäldenären är starka.1964 Ur 

1960 En tänkbar situation är att konkursgäldenären har gjort en god affär varför konkurs-
förvaltaren vill förhindra att avtalet hävs till skada för konkursboet eller borgenärskollek-
tivet. Ett annat exempel är att konkursgäldenärens prestation har ett negativt värde och 
tillgången inte kan abandoneras till konkursgäldenären. Frågan huruvida konkursgälde-
nären har rätt att vägra abandonering skall inte behandlas närmare här. 
1961 Obligationsrättsligt sett kan motparten villkora sin egen uppfyllelseplikt eller avtalets 
bestånd av att konkursboet påtar sig ett massaansvar för dröjsmål (pga konkurs). Det 
ansvaret är inte heltäckande. Vilket massaansvarstvång som föreligger för konkursboet är 
inte ostridigt. Jag återkommer till frågan i annat sammanhang. 
1962 Invändningen att medkontrahenten oliknar de andra konkursborgenärerna håller 
inte. Är det någon som skall åberopa likhetsprincipen är det konkursboet. 
1963 Konkursboets fullgörelse kan utlösa ett felansvar eller leda till att latenta påföljds-
anspråk ovillkorliggörs. 
1964 Beträffande konkursgäldenärens medansvar, se 14.3.4 nedan. Konkursen har upp-
kommit som en följd av konkursgäldenärens betalningsoförmåga. Konkursgäldenärens 
ekonomiska intresse i konkursboet medför att även konkursgäldenären (i någon mån) 
drar nytta av konkursgäldenärens avtal fullföljs under konkursen. Är fullgörelsen skadlig 
för konkursboet och indirekt konkursgäldenären, kan skadan korrigeras under skade-
ståndsreglerna. Konkursgäldenärens ansvar uppkommer som en bieffekt av att konkurs-
boet utövar rådighet i sin egen sfär (konkursbofrågorna), vilket betyder att skälen bakom 
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konkursgäldenärens synvinkel är det i slutänden egalt om konkursgäldenä-
rens avtal interventionsfullgörs på konkursgäldenärens ansvar eller, i fall ett 
massa ansvarsåtagande måste ske, om konkursgäldenärens ansvar gestaltar 
sig som ett medansvar (e dyl) efter konkursens avslutande.

Skall hänsyn till konkursgäldenären grunda ett massaansvarstvång för 
konkursboet bör ansvaret vara internt och inte kunna göras gällande av 
medkontrahenten gentemot konkursboet (jfr 56 § 2 st KommL). Även 
ett sådant lösenkrav vid kravrättsövertagande förefaller dock vara svår-
motiverat, i alla fall beträffande avtal som har ingåtts före konkursutbrot-
tet. Beträffande nya avtal gör sig andra synpunkter gällande.1965

13.3.9 Kvittning
Associationstanken klargör att kvittningsfrågor rörande konkursford-
ringen måste bedömas skilt från kvittningsfrågor rörande andelsrätten 
(utdelningsrätten).1966 Grundregeln måste vara att konkursfordringen är 
lika kvittningsduglig som andra fordringsrätter. Därmed är inte sagt att 
kvittning alltid är möjligt. Olika typfall kan tänkas.

Konkursgäldenärens kvittningsrätt torde vara helt obegränsad om 
fordringen på motparten inte ingår i konkursen. Tillhör fordringen kon-
kursboet får, som utgångspunkt, konkursgäldenären inte kvitta.1967 Den 
närmare bedömningen kan dock bero på om konkursgäldenärens skuld 
är gammal eller ny. Gamla skulder kan inte användas till kvittning mot 
gamla fordringar som ingår i konkursen.

I princip skall inte heller konkursboet kunna använda konkursgäldenärens 
skuld (endast sin egen skiftesskuld eller sina egna massaskulder) till kvitt-
ning.1968 Interventionskvittning för hela skulden skall alltså i princip förut-
sätta konkursgäldenärens samtycke, ett skuldövertagande. Kan konkursboet 

konkursgäldenärens rådighetsförlust gör sig gällande. Vidare bör noteras att konkursboet 
endast ovillkorliggör en förpliktelse som konkursgäldenären själv har lagt grunden för 
före konkursen. Det grundläggs ingen ny förpliktelse i konkursgäldenärens namn eller 
för konkursgäldenärens räkning. Slutligen står konkursgäldenären med en ”felaktig”, 
avhjälpningskrävande, tillgång på hand om tillgången abandoneras till konkursgäldenä-
ren eller lämnas kvar vid konkursens avslutande. 
1965 Se 9.4.2.5 ovan.
1966 Beträffande andelsrätten, se 11.3.3.1 ovan.
1967 Annorlunda uttryckt förutsätts att fordringen inte ingår i konkursen eller att kon-
kursboet har civilrättsligt överlåtit den (med fri förfoganderätt) till konkursgäldenären. 
1968 Beträffande konkursboets möjlighet att kvitta massaskuld när konkursborgenären 
har möjlighet att kvitta sin egen skuld mot konkursfordringen enligt 5:15 KL, se Lind-
skog, Kvittning § 20-4.2.4 (2 uppl s 601). 
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interventionsfullgöra konkursgäldenärens förpliktelser i och för konkursen 
är det dock svårt att se varför interventionskvittning inte skall få ske.1969 
Omvänt (men utan betydelse för interventionskvittningsrättens existens) 
kan konkursboet ha att finna sig i att konkursborgenären, konkursboets 
äganderätt till trots, kvittar bort sin fordring hos konkursgäldenären mot en 
skuld till konkursgäldenären (som utgör en tillgång i konkursen).1970

Däremot kan det tänkas att en gammal skuld får användas till kvittning 
mot en (konkursgäldenärens) ny fordring. Skälet är att fordringen har för-
värvats för egen räkning (även om den måste redovisas till konkursboet 
och ”kommissionsbelastas” enligt rättsreglerna så snart den uppkommer). 
Frihetsprincipen, eller konkursgäldenärens avsaknad av plikt att förmera 
konkursmassan under konkursen, talar för att konkursgäldenären skall få 
använda sin egen skuld till kvittning om konkursboet inte väljer att göra 
ett kravrättsövertagande och ersätter konkursgäldenären intill summa 
concurrens.

Även beträffande nya skulder kan situationsspecifika bedömningar vara 
motiverade. Konkursgäldenärens rätt att kvitta bort privat skuld mot 
gammal fordring kan inte gärna vara större bara för att skulden är ny.1971 
Tvärtom har boet ett större behov av skydd mot att nya skulder används 
till kvittning mot fordringar som ingår i konkursen. Tidsrekvisitet i 
5:1 KL medför att boet inte får någon som helst kompensation (bortfal-
len andelsrätt) för att motfordringen faller bort. Skall ny skuld användas 
till kvittning mot ny fordring måste kvittning i vart fall få ske om det 
föreligger konnexitet. Till det kommer att en förvägrad kvittningsrätt i 
princip bör kräva att konkursboet övertar kravrätten genom att lösa ut 
konkursgäldenären enligt ovan.

1969 Konkursboet kan behöva en säkerhet för motfordringen i konkursfordringen. Dess-
utom kan konkursboet uppnå ett liknande resultat om det kan påtvinga konkursgäldenä-
ren en borgensäkring av konkursgäldenärens förpliktelse. 
1970 Se 5:15 KL, jfr 28 § SkbrL.
1971 En riktig kommissionär kan inte anses ha ett befogat anspråk på att få använda en 
fordring som (på redovisningsplanet) tillkommer huvudmannen till kvittning mot egen 
skuld. Är det en kvittningsmöjlighet kommissionären vill åstadkomma får han ingå avtal 
för egen del och inte sätta huvudmannens intressen i fara. Jfr Lindskog, Kvittning och 
kommission (SvJT 1989) s 690 f. Annan uppfattning Håstad, Studier i sakrätt s 47, 50; 
SOU 1988: 63 s 188 med undantag för fallet att huvudmannen har gjort ett kravrätts-
övertagande. Se dock numera Håstad, Om kvittning vid kommission och dylikt s 275 ff. 
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13.3.10 Preskription och preskriptionsavbrott

13.3.10.1 Konkursfordringens preskriptibilitet
Associationstanken klargör att konkursfordringens preskriptibilitet och 
andra preskriptionsfrågor måste bedömas skilda från motsvarande frågor 
beträffande andelsrätten (utdelningsrätten).1972 Grundsatsen måste vara 
att konkursfordringen är lika preskriptibel som andra fordringsrätter, att 
andelsrätten i konkursboet inte behöver upphöra bara för att den personliga 
fordringsrätten blir föremål för preskription1973 samt att konkursborgenärs 
skiftesfordring hos konkursboet kan preskriberas utan att konkursfordringen 
med nödvändighet går samma öde till mötes. Kort sagt går det inte att föra 
samman konkursfordringen och utdelningsrätten till en enhet och göra 
en samlad preskriptionsbedömning av andelsrätten och konkursfordring-
en. Andelsrätten är inpreskriptibel. Konkursfordringen är underkastad 
samma preskriptionstid och samma avbrottsregler som utom konkurs.

13.3.10.2 Bevakning enligt 5 § 3 mom PreskL
Konkursutbrottet och konkursgäldenärens speciella situation under kon-
kursen befriar inte konkursgäldenärens borgenärer från bördan att vidta 
preskriptionsavbrott mot konkursgäldenären för fortsatt rätt till uppfyl-
lelse på personlig nivå. Varken konkursutbrottet i sig eller konkursgäl-
denärens rådighetsförlust ger upphov till ett moratorium i preskriptions-
hänseende.1974 Däremot följer det av 5 § 3 mom PreskL att preskription 

1972 Beträffande andelsrätten, se 11.3.3.5 ovan.
1973 Se NJA 2007 s 280. Andra kritiska situationer är att konkursfordringen preskriberas 
(i) före bevakning men efter konkursutbrottet eller (ii) efter anmärkningsfristens utgång 
men innan utdelningsförslaget upprättas. Uppkommer andelsrätten retroaktivt från och 
med konkursutbrottet bör en preskription som inträffar efter bevakningen, egentligen 
redan efter konkursutbrottet, vara ovidkommande för andelsrätten. Se 13.3.10.2 nedan.
1974 I svensk rätt antas det att fordringen inte får vara preskriberad när bevakning sker. 
Se Lindskog, Preskription § 6-2.1.5 (2 uppl s 232 not 55). Jfr dock Mellqvist, Ford-
ringars uppkomst s 181 not 33. Utifrån associationstanken är detta allt annat än givet. 
I norsk rätt finns en specialregel om att konkursutbrottet förlänger preskriptionstiden 
för konkursfordringar som egentligen preskriberas under tiden mellan konkursutbrottet 
och bevakningstidens utgång. Det räcker att bevakning sker inom bevakningsfristen. Se 
NPreskL § 13; Arnholm, Privatrett III s 210. Ett sådant moratorium är än mer berät-
tigat i norsk rätt än i t ex svensk, finsk och dansk eftersom det i princip krävs rättsligt 
förfarande eller gäldenärserkännande för att preskriptionsavbrott skall ske (se 14–19 §§ 
NPreskL). Utomprocessuellt krav eller erinran från borgenären räcker inte. En liknande 
moratorieregel föreslogs i DsJu 1975:11 (6 §) och diskuterades i Prop 1976/77: 5 s 45 f, 
158 ff men bedömdes inte vara tillräckligt motiverad. Beträffande finsk rätt, se 11.3.3.5 
ovan not 1566.
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avbryts genom att borgenären åberopar fordringen mot gäldenären i kon-
kursförfarandet.

Alternativa tillvägagångssätt anges på anfört ställe vara att borgenären väcker 
talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen mot gäldenären vid 
domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande eller förhandling 
om offentligt ackord.

Åberopandet leder till att borgenären får en nödfrist till godo vid behov. 
Konkursfordringen preskriberas tidigast ett år efter förfarandets avslu-
tande (7 § 2 st PreskL). Fortgår förfarandet som det bör, så att gäldenären 
delges eller på annat sätt underrättas om borgenärens framställning, gäller 
annat. I sådana fall åtnjuter borgenären förmån av preskriptionssuspension. 
Ny preskriptionstid börjar löpa först från den dag konkursförfarandet 
avslutas (7 § 1 st sista p PreskL).

Bestämmelsen är grundsynsfärgad. Vad som preskriptionsregleras 
– den personliga konkursfordringsrätten eller utdelningsrätten – är inte, 
på samma sätt som i äldre rätt, helt givet.

I äldre rätt medförde den ömsesidiga rättskraften (och konkursförvaltarens 
ställning som konkursgäldenärens legale ställföreträdare)1975 att en enhetlig 
bedömning kunde, rentav måste ske.1976 Associationstanken kräver en upp-
delning mellan fordringsrätt och andelsrätt. Grundantagandet bör vara att 
utdelningsrättens inpreskriptibilitet följer av 1 § PreskL medan 5 § 3 mom, 
7 § PreskL handlar om den personliga fordringsrätten. Att preskriptions- 
och suspensionsrekvisiten talar för att det är utdelningsrätten, eller utdel-
ningsrätten och den personliga fordringsrätten, som omfattas, leder till 
tolk ningsproblem på regelplanet. Bestämmelserna bör skrivas om.

Bestämmelsens historiska belastning gör den svårtolkad. Utvecklingen 
får anstå till annat sammanhang. Här får det räcka att nämna att det 
brukar antas att preskriptionsregeln leder till preskriptionsavbrott i och 
för konkursen (andelsrätten), utan att det avslöjas om effekten är medelbar 
eller indirekt.1977 Men inte nog med det. Det förhållandet att borgenären 

1975 Jfr NJA 1888 s 468; NJA 1919 s 286.
1976 Jfr Montan, Konkursdomens rättskraft s 363 som förklarar bevakningens preskrip-
tionsavbrytande verkan mot konkursgäldenären personligen (liksom konkursboets mot-
tagandelegitimation för konkursgäldenären vid utomprocessuella krav) utifrån samma 
förhållande som den då gällande rättskraftsregelns katalysator, nämligen att konkursen 
gällde borgenärens rätt mot konkursgäldenären personligen (företrädd av konkursförval-
taren), inte konkursborgenärens rätt till andel i konkursmassan (borgenärerna emellan). 
1977 Jfr Ekdahl, Om fordran i konkurs s 37; Lindskog, Preskription § 7-7.2.4 (2 uppl 
s 317); Prop 1976/77: 5 s 45, 158, 187; HD i NJA 1997 s 250. I Prop 1979/80:119 
s 60 sägs preskription avbrytas ”såvitt angår den fordran som åberopas”. Inte heller detta 
uttalande avslöjar om avbrottet gäller fordringsrätten i och för konkursen eller fordrings-
rätten rent generellt. Saken blir inte klarare av att avbrottsfrågan relateras till bevaknings-
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åberopar sin fordring i konkursen brukar även antas ge upphov till ett 
preskriptionsavbrott för konkursgäldenären på personlig nivå.1978 Att även 
underkända borgenärer skall åtnjuta preskriptionssuspension känns inte 
helt övertygande.

Antingen kan man se det så att konkursen får anses avslutad för den under-
kände borgenären genom underkännandet1979 eller så får situationen jäm-
föras med fall då talan avvisas eller återkallas,1980 i vilket fall bevakningens 
avbrottseffekt i princip upphör om borgenären inte skyndar sig att väcka 
talan mot gäldenären utom konkursen.

13.3.10.3 Erkännande enligt 5 § 1 mom PreskL
Konkursgäldenärens personliga ansvar utgör en konkursgäldenärsfråga. 
Följaktligen skall konkursen inte inverka på konkursgäldenärens rätt 
och legitimation att vidta preskriptionsavbrott på personlig nivå genom 
att erkänna sin förpliktelse gentemot borgenären under konkursen.1981 
Detta gäller oavsett om borgenären deltar i konkursen eller har avstått 
därifrån. Självklart gäller det även om borgenären, till följd av tidsrekvi-
sitet i 5:1 KL, inte ens får delta i konkursen.

avgörandets begränsade rättskraft utom konkursen (9:19 KL; 115 § KL 1921). Se Prop 
1976/77: 5 s 35, 158. 
1978 Se t ex Ekdahl, Om fordran i konkurs s 37; Lindskog, Preskription § 7-7.2.4 f 
(2 uppl s 317 ff) med flera hänvisningar; ävensom § 9-5.3.2 (s 448) (perdurerande krav 
eller er  inran); Prop 1976/77: 5 s 186 f; Prop 1979/80:119 s 60; Rodhe, Obligationsrätt 
s 680. Se även NJA 1997 s 250. I äldre rätt betraktades konkursbevakningen som ett mot 
konkursgäldenären giltigt avbrott. Se NJA 1891 s 495 (jfr UfR 1883 s 23 SH); NJA 1891 
s 500; NJA 1897 s 28; NJA 1908 s 32; Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription 
s 257; Hasselrot, Handelsbalken II (2 uppl) s 229; Montan, Konkursdomens rättskraft 
s 363, 390 f; Nordling, Om präskription s 111. Några större växlar kan inte dras på det, 
då rättsfallen och uttalandena stammar från en tid då bevakningsavgörandet även träffade 
borgenärens rätt mot konkursgäldenären personligen. HDs obiter dictum i NJA 2007 
s 280 rörande konkursgäldenärens personliga ansvar tar inte hänsyn härtill. – I norsk 
och dansk rätt har det införts uttryckliga regler om att bevakningen har preskriptionsav-
brytande effekt (med suspensionsverkan) gentemot konkursgäldenären personligen. Hur 
härmed förhåller sig var tidigare osäkert (NPreskL § 18 mom 3; DKL § 241). Se Linden-
crone Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 241 (10 uppl s 966 f ); von Eyben, Forældelse I 
s 705 med hänvisningar.
1979 Jfr NJA 1994 s 553 angående misslyckad utmätning. – Enligt NPreskL § 22 mom 2 
inträder en ettårig suspension från underkännandet. I dansk rätt måste borgenären ”uden 
ufornødent ophold” vidta annat preskriptionsavbrott mot gäldenären för att bevakning-
en skall bevara sin avbrytande verkan. Se Bet 606/1971 s 268 f; Lindencrone Petersen/
Ørgaard, Konkursloven § 241 (10 uppl s 968); von Eyben, Forældelse I s 708 f.
1980 Jfr NJA 1997 s 250; NJA 1998 s 252; Lindskog, Preskription § 7-7.3.3 (2 uppl 
s 323 ff). 
1981 Jfr Lindskog, Preskription § 6-4.1.2 (2 uppl s 258 not 124).
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Inte lika givet är att konkursgäldenären kan erkänna sin förpliktelse 
med verkan i och för konkursen. Denna fråga är dock regelmässigt en 
icke-fråga. Har andelsrätten väl uppkommit medför associationstankens 
grundantagande att utdelningsrätten är inpreskriptibel oavsett vad som 
händer med den personliga fordringen. Typfallet då frågan får praktisk 
betydelse torde vara att konkursfordringen preskriberas efter konkursut-
brottet men före borgenärens bevakning (jfr 5 § 3 mom PreskL).1982

Det kan argumenteras för att konkursgäldenärens rådighetsförlust bör lägga 
hinder i vägen för en erkännandelegitimation för konkursgäldenären i och 
för konkursen.1983 Den bedömningen tar dock inte hänsyn till att det kan 
behöva göras skillnad på förpliktelseutvidgande rättshandlingsmoment och 
rättshandlingsmoment som blott räddar en fullgången förpliktelse från 
att preskriberas.1984 Stöd för en sådan ståndpunkt kan hämtas i 3: 2 1 st 
sista p KL där det föreskrivs att en ”uppsägning eller annan liknande rätts-
handling som företas mot eller av gäldenären efter [dagen efter konkursbe-
slutets kungörelse i PoIT] skall gälla, om det av omständigheterna framgår 
att den andre var i god tro och det är uppenbart oskäligt att rättshandlingen 
blir ogiltig mot konkursboet.” Denna bestämmelse skall enligt förarbetena 
äga tillämpning på bl a preskriptionsavbrott av eller mot konkursgäldenä-
ren förutsatt att det är ”uppenbart obilligt” att rättshandlingen frånkänns 
verkan i konkursen1985 (t ex för att borgenären har hunnit inrätta sig efter 
rättshandlingen).1986

Anses det vara för krångligt att ha olika regler för den personliga och 
konkursrättsliga nivån är det lämpligare att ge konkursgäldenären erkän-
nandekompetens under fordringsrekvisitet än att ge konkursförvaltaren 
kompetens att erkänna skulder för konkursgäldenären personligen. Den 
senare ordningen står i strid mot 3:1 KL och frihetsprincipen.

Av preskriptionsfrågans karaktär av konkursgäldenärsfråga följer att 
konkursförvaltaren/borgenärskollektivet inte kan ha någon sakägargrundad 
kompetens att erkänna förpliktelser för konkursgäldenären personligen.1987 
Detta till trots brukar det antas att konkursförvaltarens åtgärder verkar 

1982 Här förutsätts att associationstankens grundantagande inte gäller i moratoriehänse-
ende. Se 13.3.10.2 ovan not 1974. 
1983 Så Lindskog, Preskription § 6-4.1.2 (2 uppl s 258), § 7-5.1.1 (s 304 not 70); Nord-
ling, Om präskription s 113 not 1. 
1984 I Prop 1976/77: 5 s 159 verkar det förutsättas att ”en fordran på konkursboet” kan 
anses erkänd genom åtgärd som vidtas av konkursgäldenären (bouppteckningens be -
edigande). Intentionsdjupet är osäkert.
1985 Se SOU 1970: 75 s 68, 104; jfr Palmér/Savin, Konkurslagen I § 3: 2 (s 3: 4).
1986 Jfr SOU 1970: 75 s 68. 
1987 Lindskog, Preskription § 6-4.1.2 (2 uppl s 258) menar att konkursförvaltningens 
åtgärder måste verka preskriptionsavbrytande även för konkursgäldenären personligen 
så länge fråga är om åtgärder som faller inom ramen för själva konkursförvaltningen. 
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preskriptionsavbrytande inte bara i förhållande till borgenärskollektivet 
utan även gentemot konkursgäldenären personligen. Så t ex brukar det 
antas att både utdelningsförslaget1988 och utdelningen1989 är att betrakta 
som preskriptionsavbrytande erkännanden vid tillämpning av 5 § 1 mom 
PreskL.

Jag skall inte ifrågasätta reglerna. Det skulle kräva en rättspolitisk utred-
ning av skälen för och mot en analogi. Däremot kan det vara värt att lyfta 
fram att bestämmelserna (åtminstone) verkar ha träffats av processtankens/
tvångsförvaltningstankens inflytande.1990 Som exempel kan nämnas NJA 
1919 s 286 där utdelning hade verkställts efter konkursen och efter det att 
slututdelningen förfallit till betalning. Enligt då gällande regler uppkom 
preskriptionsavbrott genom avbetalning eller räntebetalning som gjorts 
av gäldenären eller med hans vetskap.1991 Frågan uppkom (på gäldenärens 
invändning) om utdelningen hade verkat preskriptionsavbrytande mot kon-
kursgäldenären – trots att konkursförvaltningen vid betalningstidpunkten 
inte längre representerade konkursgäldenären. HDs majoritet betraktade 
(utan närmare motivering) utdelningsrätten som en av konkursgäldenären 
verkställd avbetalning. Ett skiljaktigt JustR kom till annan slutsats eftersom 
konkursförvaltarens legala uppdrag hade upphört när utbetalningen ägde 
rum. Därför gällde ett tilläggskrav på konkursgäldenärens vetskap.1992 Tan-
ken att själva utdelningen innefattar ett preskriptionsrättsligt erkännande 

Är detta så givet? Ett konkursavbrott på personlig nivå är ju inte ett villkor för att kon-
kursboet skall kunna utnyttja sina rättigheter eller konkursen kunna fylla sin avsedda 
funktion. Notera i sammanhanget RP 187/2002 rd s 71 i anslutning till 17 § FiPreskL 
om att konkursdomen (utdelningsförslaget) inte har någon avbrottsverkan gentemot 
konkursgäldenären personligen. – Däremot kan man tänka sig ett undantag i det udda 
fallet att skulden ingår i ett ömsesidigt förpliktande avtal och preskriptionsavbrott är ett 
nödvändigt ont för att konkursboet skall behålla möjligheten att fullfölja avtalet för kon-
kursgäldenärens räkning under konkursen, dvs utan att självt göra ett partsinträde. Det 
räcker dock att preskriptionen kan avbrytas i och för konkursen.
1988 Se Lindskog, Preskription § 6-4.1.2 (2 uppl s 258). Beträffande finsk rätt, se not 
1987 ovan.
1989 Se NJA 1888 s 468; NJA 1900 s 445; NJA 1919 s 286; SvJT 1927 ref s 38; Ekdahl, 
Om fordran i konkurs s 37 f; Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription s 243; Has-
selrot, Preskription s 53 f; Karlgren, Kollegium i allmän obligationsrätt s 185 f; Lindskog, 
Preskription § 6-2.2.5 (2 uppl s 238 f ), § 6-4.1.2 (s 259); Rodhe, Obligationsrätt s 681, 
682 not 63. Ståndpunkten är svår att förena med att en tvångsmässig betalning genom 
pantrealisation knappast kan betraktas som ett preskriptionsrättsligt erkännande. Se 
därom Lindskog, a a § 6-4.2.3 (s 264). 
1990 Jfr 11.4.1 ovan om att, under processtanken, en utdelning innebär att konkursför-
valtaren uppfyller konkursgäldenärens förpliktelse.
1991 Se 3 § ÄPreskL.
1992 Motsvarande tilläggskrav uppställdes av minoriteten i NJA 1888 s 468 på den grun-
den att det är konkursförvaltaren/borgenärskollektivet, inte konkursgäldenären, som 
(genom utdelningen) verkställer avbetalning av konkursgäldenärens skuld. 
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torde ha sitt ursprung i konkursuppfattningen att utdelningsrätten  utgör 
ett fordringsanspråk mot konkursgäldenären som uppfylls för konkursgäl-
denärens räkning – kanske rentav i konkursgäldenärens namn – genom 
utdelning (eftersom konkursförvaltaren är konkursgäldenärens legale 
ställföreträdare).1993 Är rättsfallet gällande rätt än i dag måste i alla fall moti-
veringen revideras.

Likaså brukar det tas för givet att konkursförvaltarens erkännanden ver-
kar preskriptionsavbrytande i och för konkursen.1994 Associationstanken, 
som helst vill se en moratorieregel till förmån för borgenärerna, har inga 
problem med att tillerkänna konkursförvaltaren en sådan legitimation, 
särskilt inte som konkursgäldenärens erkännandelegitimation för borge-
närskollektivet begränsas av att borgenären måste vara i god tro om kon-
kursen (se 3: 2 KL ovan).

13.3.10.4  Rättegång, krav eller erinran enligt 5 § 2–3 mom PreskL
En borgenär som vill åstadkomma preskriptionsavbrott mot konkursgäl-
denären (på annat sätt än genom konkursbevakning) kan gå till väga på 
olika sätt. Ett, som regleras i 5 § 2 mom PreskL, är att tillse att ett skrift-
ligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen kommer gäldenären till 
handa. Ett annat, som regleras i 5 § 3 mom PreskL, är att väcka talan 
mot gäldenären. Det kan inte råda något tvivel om att konkursgäldenären 
är legitimerad mottagare/svarande på personlig nivå.1995 I princip bör det-
samma gälla för utdelningsrätten (fordringsrätten i och för konkursen).1996 
Huruvida (därjämte) rekvisiten i 3: 2 1 st sista p KL måste vara uppfyllda 
tål att diskuteras.1997 Det är inte en ny konkursskuld som uppkommer 
utan en gammal konkursskuld som inte faller bort. Rimligen måste det 
under alla förhållanden räcka att borgenären underrättar konkursförval-
taren om sin åtgärd mot konkursgäldenären personligen.

Frågan om preskriptionsavbrott kan åstadkommas genom avbrotts-
åtgärd mot konkursförvaltaren påverkas av associationstankens grund-

1993 Se t ex NJA 1888 s 468 där konkursutdelningen betraktades som en avbetalning och 
det betonades att avbetalningen verkställdes av gäldenären, närmare bestämt gäldenärens 
förmögenhetsmassa. 
1994 Se Lindskog, Preskription § 6-4.1.2 (2 uppl s 258). 
1995 Se Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription s 257 not 15; Lindskog, Preskrip-
tion § 6-4.1.2 (2 uppl s 258 not 124), § 7-5.1.1 (s 304).
1996 Se Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription s 257 not 15; Hasselrot, Pre-
skription s 45 not 3; Lindskog, Preskription § 7-5.1.1 (2 uppl s 304), jfr § 7-5.2 (s 308). 
Se dock NJA 1997 s 503 (5.4.2.5 ovan) i vad det implicerar att det är nödvändigt att 
optionsavrop avges till konkursförvaltaren. Se även NJA 2000 s 479 i 5.4.2.4 ovan. 
1997 Jfr 13.3.10.3 ovan.
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antaganden att konkursförvaltaren saknar svarandelegitimation i konkurs-
gäldenärsfrågor samtidigt som medlemsfrågor (t ex fordringsrätten i och 
för konkursen) inte skall kunna processas i annan ordning än den i kon-
kursen föreskrivna. Borgenär som vill preskriptionsavbryta genom rätte-
gång eller liknande får nöja sig med det anvisade sättet – att bevaka eller 
på annat sätt göra gällande sin fordring i konkursen.

Av det sagda följer att det inte bör uppkomma något preskriptionsavbrott 
mot konkursgäldenären personligen om borgenären väcker talan mot kon-
kursförvaltaren.1998 Konkursförvaltaren saknar talerätt för konkursgälde-
nären. Eftersom konkursförvaltaren, när associationstanken appliceras, 
inte är konkursgäldenärens legale ställföreträdare bör förvaltaren inte hel-
ler kunna ha legitimation att motta krav eller erinringar enligt 5 § 2 mom 
PreskL (med verkan för konkursgäldenären personligen). Slår en sådan 
regel för hårt får det antas föreligga en undantagsregel på regelplanet.

Någon kan vilja invända att slutsatsen hamnar i konflikt med optionsmålet 
NJA 1997 s 5031999 där HD, utan egentlig motivering,2000 kom fram till 
att konkursförvaltaren är behörig mottagare av ett optionsavrop mot kon-
kursgäldenären oavsett om konkursgäldenären eller konkursboet anges som 
adressat. Närmare bestämt verkar HD ha utgått från att konkursförvaltaren 
är ”konkursgäldenärens postlåda” i alla frågor som har med konkursen att 
göra.2001 Rättsfallet är svårt att förena med 3:1 KL (till skillnad från 3: 2 KL 
med förarbeten) och allmänna konkursrättsliga principer. HDs hänvisning 
till rättsfallet NJA 1997 s 250 är inte helt lättbegriplig.2002

Däremot kan man tänka sig att, om utdelningsrätten någonsin är pre-
skriptibel, borgenären kan uppnå preskriptionsavbrott i och för konkursen 
genom att rikta ett krav eller en erinran mot konkursförvaltaren (oaktat att 
han som utgångspunkt inte företräder konkursborgenärerna).2003 Frågan 
får praktisk betydelse om preskriptionsfristen löper ut under bevaknings-
tiden i konkursen. I enlighet med associationstanken kan därför läget 

1998 Jfr Lindskog, Preskription § 7-5.2 (2 uppl s 308).
1999 Jfr NJA 2000 s 479. Rättsfallet NJA 1989 s 206 (13.3.6 ovan not 1948) saknar rele-
vans i den här behandlade frågan, som är en konkursgäldenärsfråga.
2000 Den enda motiveringen var att det saknas skäl att bedöma medkontrahentens avrop 
på annat sätt än konkursboets rätt att utnyttja konkursgäldenärens rätt under options-
avtalet. Den motiveringen håller inte. Se 5.4.2.5 ovan. 
2001 Jfr att det i tidig dansk rättspraxis antogs vara tillräckligt att växelprotest verkställs 
hos skifteretten eftersom skifteretten måste anses representera konkursgäldenären per-
sonligen i alla förmögenhetshänseenden. Se härom Montan, Konkursdomens rättskraft 
s 363, 392. En växelprotest är dock en konkursbofråga. Jfr 13.3.6 ovan not 1948 angå-
ende NJA 1989 s 206.
2002 Se även Lindskog, HBL 2:17-5.2.1 (1 uppl s 498 not 35).
2003 Associationstankens grundsats är som nämnts att redan konkursutbrottet verkar sus-
penderande vad gäller fordringsrekvisitet i 5:1 KL.
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uppstå att en borgenär som har förlorat sin fordringsrätt på personlig 
nivå har bibehållen rätt till utdelning.

13.3.11 Sakrättsligt skydd vid konkursfordringsöverlåtelse
Överlåter borgenär sin andelsrätt i konkursboet, och vill förvärvaren 
uppnå sakrättsligt skydd i överlåtarens i konkurs, åvilar det förvärvaren 
att denuntiera konkursboet.2004 Associationstanken klargör att denna 
situation skall skiljas från den att borgenären överlåter sin konkursfordring 
till tredje man. Det är då sakrättsprinciperna rörande fordringsöverlåtelse 
(denuntiation till gäldenären) som skall tillämpas, inte sakrättsprinciper-
na rörande andelsrättsöverlåtelse (denuntiation till den association vari 
andelsrätten gäller). Vill förvärvaren dessutom uppnå sakrättsligt skydd 
för andelsrätten i konkursboet medför associationstankens grundanta-
ganden att rättigheterna är separabla i och för sig. Associationsstankens 
utgångspunkt bör således vara att förvärvaren har att denuntiera såväl 
konkursgäldenären som konkursboet för att få sakrättsligt skydd till både 
konkursfordringen och andelsrätten. Räcker det med en denuntiation 
föreligger det en undantagsregel på regelplanet.

13.3.12 Utmätnings- och konkurslegitimation
Associationstanken framhäver att frågan om konkursfordringen ger kon-
kursborgenären utmätnings- och konkurslegitimation mot konkursgäl-
denären måste skiljas från frågan om utdelningsrätten (andelsrätten) ger 
konkursborgenären motsvarande legitimation mot konkursboet. Avseen-
de den förra frågan bör associationstankens grundsats bli att konkursford-
ringen ger konkursborgenären såväl utmätnings- som konkurslegitimation 
mot konkursgäldenären under den pågående konkursen och efter konkur-
sens avslutande.2005

Att utmätning inte kan sökas i konkursmassan (jfr 3: 7 KL) säger sig självt. 
Konkursmassan ägs av konkursboet. Däremot kan utmätning sökas i egen-
dom som inte omfattas av konkursen.2006 Märkligt nog anses dock den kon-

2004 Se 11.3.3.6 ovan. 
2005 Beträffande kravet på ny egendom, se 11.3.3.9 ovan.
2006 Jfr NJA 1968 s 270. Att chanserna att nå framgång med en sådan utmätning ofta är 
små (konkursgäldenären personligen saknar ofta utmätningsbara tillgångar) är en annan 
sak (jfr SOU 1970: 75 s 105), då konkursen, med vissa undantag, även omfattar tillgång-
ar som tillfaller konkursgäldenären under konkursen (se 3: 3 KL; jfr FKL § 45; DeknL 
§ 2-11; § 2-14; DKL § 32). I norsk rätt är konkursborgenärerna blockerade från paral-
lellutmätning i konkursfri egendom. Se DeknL § 6-7. 
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kursfria förmögenheten inte kunna bli föremål för parallellkonkurs under 
den pågående konkursen.2007

Beträffande det andra fallet, exekutionslegitimationen mot konkursboet, 
klargör associationstanken att konkursborgenärerna får utnyttja sin röst 
på medlemsstämman eller, om någon sådan inte finns, sätta press på kon-
kursförvaltaren att föra konkursboet mot konkurs på egen ansökan.2008 
Någon exekutionslegtimation på grund av borgenärsställning föreligger 
inte.

13.4 Utdelningens rättsverkan
13.4.1 Avräkning mot konkursfordringen
Som tidigare nämnts måste man skilja frågan vad en utdelningsutbetal-
ning juridisk sett är för något från utbetalningens rättsliga effekter. Utdel-
ningen till konkursborgenärerna innebär inte att konkursboet uppfyller 
konkursgäldenärens förpliktelse. Konkursboet uppfyller sin egen skiftesskuld 
till konkursborgenären.2009 Däremot leder skiftesskuldens uppfyllelse till 
att, som reflexverkan, (även) konkursfordringen ”sätts ned”.  Skälet är att 
konkursborgenär som väljer att motta utdelning från konkursboet har att 
finna sig i att utdelningen även minskar konkursfordringen (i den mån 
en sådan finns).2010

I linje med det sagda måste konkursförvaltaren sakna kompetens att utnyttja 
gäldenärens anvisningsrätt enligt 9: 5 HB och ge anvisning om hur en bor-
genär som bevakat flera likaberättigade fordringar i konkursen skall avräkna 
en honom tillkommande utdelning.2011 Avräkningen skall ske proportio-
nellt, som om konkursfordringarna hade tillkommit skilda borgenärer.2012 
Att konkursförvaltaren erhåller konkursgäldenärens uppdrag bör inte göra 
någon skillnad i sak.2013 En annan konsekvens är att konkursborgenärerna 

2007 Se 3.4.1 ovan not 495; 11.3.3.9 nedan. Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen § 3: 7 
(s 3: 27); SOU 1970: 75 s 72 f, 106; Prop 1975: 6 s 189 f; Welamson, Konkursrätt s 152; 
Welamson/Mellqvist, Konkurs § 5.1.3 (10 uppl s 127). Frågan hölls öppen i NJA 1968 
s 270. 
2008 Jfr 11.3.3.7 ovan. 
2009 Se 11.4.1 ovan.
2010 Se 11.4.1 ovan vid not 1600. 
2011 Se NJA 1977 s 664 II där HD tillägger att en sådan anvisning inte binder, inte ens 
vid uraktlåtenhet att klandra utdelningsförslaget. Jfr 11.4.1 not 1601. 
2012 Se 11.4.1 ovan not 1602.
2013 HDs tillägg i NJA 1977 s 664 II – att konkursförvaltarens anvisning inte binder ens 
vid uteblivet klander – kan åberopas häremot såvitt gäller borgenärens bundenhet, men 
knappast såvitt gäller gäldenären eller eventuella sekundogäldenärer. 
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rimligen måste kunna avvisa utdelning från konkursboet utan att begå kon-
traktsbrott gentemot konkursgäldenären. Det vilseleder att tala om kon-
kursens skuldavvecklingsfunktion eftersom den enda skuld som alltid2014 
avvecklas i konkursen är konkursboets skiftesskuld till de utdelningsberät-
tigade borgenärerna.2015 Andelsrätten bör mycket väl kunna överlåtas utan 
att konkursfordringen byter borgenär.

Är nedsättningen sålunda en sidoeffekt av konkursboets skiftesskulds-
uppfyllelse, kan en borgenär som är villig att återbära utdelningsbeloppet 
till konkursgäldenären mycket väl ha rätt att kräva att hela konkursford-
ringen uppfylls efter konkursen.2016

13.4.2 Fortsatt ansvar för restskulden
I den mån konkursfordringen inte erhåller täckning under konkursen 
fortsätter konkursgäldenären att svara efter konkursens avslutande.2017 
Det gäller även om konkursfordringen underkänts för utdelning i kon-
kursen. Bevakningsavgörandet avseende fordringsrekvisitet saknar rätts-
kraft beträffande konkursgäldenärens personliga ansvar (9:19 KL). Vill-
koret för att konkursen skall prekludera borgenärens restfordring är att 
konkursen avslutas med ackord.

13.4.3  Återkrav av utdelning utan korresponderande 
 konkursfordring

Enligt 9:19 KL avgör den fordringsprövning som görs i konkursen vilken 
rätt som tillkommer konkursborgenären i konkursen. Att konkursgälde-
närens restansvar inte omfattas av avgörandets ”rättskraft” är givet.2018 

2014 Andelsrätten är ju inte accessorisk till en personlig konkursfordring. 
2015 Jfr 2.6.4 ovan vid not 386.
2016 Jfr 13.3.4 ovan vid not 1931. Utdelningsbeloppet kan inte anses omfattas av reglerna 
om efterutdelning. – Jfr att, om ny konkurs öppnas efter det att konkurs har avslutats 
medelst ackord, borgenärernas utdelningsrätt skall beräknas på hela fordringen (inte bara 
den genom ackordet fastställda ackordsdividenden). Se 5:14 KL.
2017 På regelplanet torde detta vara ostridigt. 
2018 Argumenteringen i förarbetena kretsar mest kring borgenärens intresse av rättskrafts-
begränsning men det anfördes ett ändamålsskäl för regeln (utöver att begränsad rätts-
kraft var mer förenligt med processens summariska karaktär) som även har bäring på 
gäldenärens obundenhetsintresse. Borgenären och gäldenären skall inte behöva uppbjuda 
större möda på processens behöriga utförande än som motsvaras av vad för dem i själva 
konkursen står på spel. Se Förslag 1911 s 354. Som Agge påpekat (Bidrag till läran om 
civildomens rättskraft s 101) kan konkursgäldenärens resurser medföra att hans möjlig-
heter att utveckla sina synpunkter i konkursen är minimala om inte konkursförvaltaren 
eller någon konkursborgenär hjälper till.
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Mer osäkert är vad som gäller beträffande utdelningen om det visar sig att 
andelsrätten inte har täckning i en (vid den relevanta tidpunkten) obli-
gationsrättsligt verksam förpliktelse.2019 Associationstankens grundanta-
gande bör då vara att andelsrätten skall bedömas skilt från fordringsrät-
ten; borgenären får den andelsrätt som har bestämts i konkursen. Förelig-
ger något undantag torde det vara om konkursgäldenären anmärknings-
vis har förbehållit sig en rätt till återkrav vid sidan av konkursen. Andra 
grundsatser ger andra utgångspunkter.

13.5 Skillnaden mellan konkursfordring och sakrätt
Valet av grundsyn på konkursen får betydelse för sakrättens systematik. 
Associationstanken renodlar sakrätten som rättsområde genom att avlägs-
na störande fragment.2020 I alla fall har den utrymme för antagandet att 
sakrättsanspråken utgör från medlemsanspråken artskilda fenomen.2021

Associationstanken, som bygger på att sakrätten är ett anspråk mot kon-
kursboet som sådant, förutsätter dels att grundsatsen kan vara att konkurs-
boet har bäst rätt, varför det är rättsföljden sakrättsligt skydd som fordrar 
särskild (undantags)regel, dels att de sist nämnda rättsreglerna är sakrättsliga 
i den meningen att de är avpassade för den speciella intressekonflikten (kon-

2019 Agge, Bidrag till läran om civildomens rättskraft s 101 torde utgå från att konkurs-
gäldenären kan anställa och nå framgång med en talan om obehörig vinst efter konkur-
sens avslutande. Huruvida protest fordras framgår ej, men ett sådant krav ter sig sannolikt 
eftersom Agge på annat ställe (a a s 99 not 2) verkar betrakta en obestridd bevakning som 
ett tyst erkännande från konkursgäldenärens sida. Att Wrede, Konkursrätt s 174, 179 
betraktar konkursgäldenärens passivitet som ett medgivande är knappast förvånande med 
tanke på processtankens inflytande på den (äldre) finska konkursrätten. Gemmel, Spörs-
mål ur den formella konkursrätten s 53 antog att återkravrätt saknades på den grunden 
att obehörig vinst är en giltig rättsgrund endast vid uttryckligt stöd i lag (samtidigt som 
möjlighet till negativ fastställelsetalan saknades rent generellt enligt de processregler som 
då gällde). Welamson, Konkursrätt s 544 not 8 anför utan närmare motivering att åter-
kravsrätt saknas. Palmgren, Konkursdomens rättsverkningar (JFT 1939) s 391 anför att 
återkravsrätt skulle vara naturligt om konkursen var en exekution men att någon sådan 
återkravsrätt inte finns. 
2020 Jfr 5.2.4.1 ovan. Det är angeläget. Jfr Lindskog, Återpantsättning (JT 2007/08) 
s 845. 
2021 Denna avhandling är inte rätt plats för en genomgång av rättighetsbegreppet (se 
härom Olivecrona, Rätt och dom s 86 ff) och frågan om det inte bör göras skillnad på 
(bl a) personliga fordringsrätter, opersonliga fordringsrätter (sakrättsanspråk) och associa-
tionsandelsrätter. I vissa avseenden kan andelsrätterna – på regelplanet – vara att betrakta 
som suspensiva fordringsrätter. Liknelsen är dock farlig eftersom andelsrätten gäller i det 
subjekt som, när villkoret realiseras, kommer att svara för den ur andelsrätten sprungna 
fordringsrätten. 
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kurrerande borgenärsintressen till ett förmögenhetsobjekt). Reglerna utgår 
från att det är konkursboets, inte konkursgäldenärens, intressen som måste 
viktas mot sakrättsborgenärens och kretsar kring sakrättsliga, inte avtals-
rättsliga, överväganden.2022

När associationstanken appliceras är det, till att börja med, vilseledande 
att tala om avtalsprincipen i samband med sakrättsligt skydd.2023 Det sak-
rättsliga skyddet är inte ett utflöde av avtalet (under de avtalsrättsliga/
obligationsrättsliga reglerna).2024 Sakrättsligt skydd är rättsföljden av att 
de sakrättsliga reglerna undantagsvis inte fordrar mer än ett bakomlig-
gande avtal för att bättre rätt än konkursboet skall uppkomma.

De andra grundsynerna är förenade med en risk för att – på rättighetens 
primat – skillnaden mellan konkursfordring och utdelningsrätt, och skill-
naden mellan sakrätt och obligationsrätt, glöms bort. Det uppkommer 
en risk för att sakrätten, på samma sätt som utdelningsrätten, förs ner på 
konkursfordringens obligationsrättsliga nivå, närmast som en situationsför-
ändrad förlängning av avtalsförhållandet mellan parterna. Ett exempel är 
argumenteringen i NJA 1998 s 379, som illustrerar risken med problem-
formuleringar av typen ”den sakrättsliga giltigheten av ett förvärv”.2025 När 
argumenteringen skjuts in på förvärvets giltighet är det lätt att förbise den 
rättsliga artskillnaden mellan sakrätt och obligationsrätt och felaktigt pla-
cera sakrättsliga spörsmål i ett obligationsrättsligt paradigm.

Avtalsprincipen innefattar inte bara en risk för att sakrättsliga bedöm-
ningar spårar in i ett obligationsrättsligt paradigm. Det finns en omvänd 
risk för att obligationsrättsliga frågor – alla frågor som råkar innefatta eller 
ha anknytning till en rättighet eller en tillgång (t ex inträdesrätten och kon-
kursboets bundenhet av konkursgäldenärens avtal) – glider över till sakrät-
ten, som om de avsåg sakrättsliga problem.2026

Den sakrättsliga grundsatsen, som är mycket dynamisk till konkursboets 
fördel, kan inte utan vidare överföras till obligationsrättsliga konflikter bara 
för att konflikterna uppkommer i samband med konkurs – alltså utan att 

2022 Se 9.3.2.2 ovan. De obligationsrättsliga positionerna är blott (i konkursbofrågan 
inbakade) sakrättsliga rekvisit. Se 5.2.4.1 ovan. – En konsekvens är att det inte är helt 
ovanskligt att ekonomiskt analysera sakrättsliga moment som en fråga om transaktions-
kostnader mellan avtalsparterna. Se dock Henriksson, Sakrättsliga moment s 273 ff. 
2023 Se 5.2.4.1 ovan not 629. 
2024 Se 5.2.4.1 ovan vid not 645. Terminologin kan försvaras med att det rör sig om en 
undantagsprincip som hämtas från regelplanet.
2025 Rättsfallet behandlas i 14.3.2 nedan. 
2026 Dessutom finns det en risk för att dikotomin sakrätt/obligationsrätt betraktas som 
heltäckande. Ett exempel är NJA 2003 s 3 där HD, utifrån anförd distinktion, kom fram 
till att frågan om skiljeavtalets verkan mot konkursboet var en obligationsrättslig fråga. Se 
14.4.2.1 nedan vid not 2150. Det förbisågs att fordringsrekvisitet är en medlemsfråga och 
att det var bindningen för konkursboet, inte konkursgäldenären, som skulle prövas. 
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det görs någon närmare undersökning av den sakrättsliga grundsatsens 
tillämp ning.2027 Sakrättens i princip gränslösa tillämpningsanspråk i kon-
kurssituationer ligger i linje med antagandet att sakrätten är det högst ställda 
av alla anspråk mot konkursmassan som kan föreligga vid konkurs (sär-
skilda förmånsrätter har bättre rätt än allmänna).

Ett konkret exempel2028 är diskussionen rörande hävningsklausuler för 
konkursfallet, som omformuleras till ett rättighetsproblem (konkursboets 
inträdesrätt) och diskuteras i ett sakrättsligt argumentationsfält, trots att 
frågan gäller gäldenärens invändningsrätt (jfr 27 § SkbrL) eller avtalsrätts-
lig kontraheringsplikt mot konkursboet.2029 Frågor om direktkrav är ett 
annat exempel. Ett tredje exempel är att massaansvarets uppkomst diskute-
ras som en förmånsrättsfråga i borgenärens perspektiv och anpassas till de 
argumentationsmönster som kännetecknar sakrätten.2030 Problemet är inte 
att rättsförhållandena omkonstrueras från förpliktelsens till rättighetens 
primat.2031 Perspektivskiftet (till rättighetens primat) ökar bara risken för 
att det förbises att det krävs något annat för att t ex en obligationsrättslig 
rättsfråga skall omvandlas till en sakrättslig.

En sådan klassificering är mycket tillfällig och beroende av vilken dogm 
som antas äga dominans, avtalet eller sakrätten.

2027 För flera exempel, se 10.5 ovan vid not 1455.
2028 Ett mer abstrakt exempel är HDs begreppsanvändning i NJA 2009 s 41 där HD talar 
om allmänna sakrättsliga principer beträffande konkursboets förpliktelser, rentav anför 
att en hyresvärd kan ha sakrättsligt skydd till ett sitt anspråk på att återfå uthyrd lokal i 
avtalat skick. Det skiljaktiga JustR Lindskog talar i stället om konkursrättsliga principer 
vilket enligt min mening är mer korrekt. 
2029 I sak samma Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång s 329 not 4; densamme, 
Återpantsättning (JT 2007/08) s 845. Jfr dock Lindskog, HBL 2: 27-4.1.2 (1 uppl s 715 
not 16); densamme, Kvittning § 7-3.1.7 (2 uppl s 172). Lindskogs uppfattning i frågan 
är inte helt klar. Förmodligen menar Lindskog att man skall ha ett gäldenärsperspektiv på 
problematiken i och för sig, men att det (beträffande hävningsklausuler för konkursfallet) 
finns skäl för ett undantag på regelplanet. I sådana fall har han inte ändrat uppfattning. – 
Härtill återkommer jag i annat sammanhang. 
2030 Se 14.3.3 nedan. 
2031 Normalt sett, så länge rättsfrågan antas vara densamma, är rättigheten och förplik-
telsen endast varandras korrelat. Det betyder inte att det är likgiltigt vilken infallsvinkel 
som väljs. Rättighetens primat är t ex en värdelös infallsvinkel i skadeståndsrättsliga mål, 
då problemställningarna blir eller verkar bli annorlunda. Jfr Olivecrona, Rätt och dom 
s 13 f samt 1.5.3 ovan. 
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14 Konkursboets massaskulder

14.1 Övergripande anmärkningar
Termen massafordring är inte entydig.2032 Vad som naturligen inläggs däri 
beror på vilken grundsyn som anläggs på konkursen. Associationstan-
kens grundantaganden är att en massaskuld (i) är en helt vanlig (personlig 
eller opersonlig) förpliktelse,2033 som (ii) är underkastad den allmänna och 
speciella obligationsrättens grundsatser och principer; (iii) kan genomdri-
vas (enligt eget innehåll) på rättslig väg; (iv) har den associationsliknande 
gemenskapen konkursboet som ansvarsbärare (inte vare sig konkursgälde-
nären eller borgenärskollektivet); (v) uppkommer när konkursboet som 
sådant – eller den som har erhållit konkursboets uppdrag – uppfyller den 
ansvarsgrund (och övriga ansvarsförutsättningar) som gäller för den ifråga-
varande förpliktelsetypen enligt allmänna regler – utan tillgodoräknande 
av ansvarselement hänförliga till konkursgäldenärens förhållanden före 
konkursutbrottet;2034 (vi) kan bli oförbindande för konkursboet (bl a) om 
konkursboets verksamhetsföremål, verksamhetsändamål eller likhetsprincipen 
träds för när samt (vii) kan ha vilket rättssubjekt som helst som borgenär 
– det kan vara konkursgäldenären,2035 en konkursborgenär eller en per-
son som inte har någonting (utöver massafordringen) med konkursen att 
göra. Angivna kriterier ligger inbakade i själva associationstanken. Massa-
skulden kan kort och gott definieras som en helt vanlig förpliktelse (i fråga 
om uppkomstförutsättningar och rättsverkningar) som bärs av konkursboet 

2032 Se t ex Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar mot tredje man s 278 not 11. 
Håstads uttalande i Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl s 188 not 11) skall inte uppfattas 
så att Håstad menar att massaskulden är en förmånsrätt. 
2033 Konkursboet kan göra annat än att ådra sig positiva förpliktelser. Det kan ikläda sig 
negativa förpliktelser, ingå förlikning, efterge anspråk och vidta alla andra möjliga typer 
av rättshandlingar på massanivå. Jfr 14.4.1 nedan.
2034 Att konkursboet inte ärver ansvarsgrundselement som hänför sig till konkursgälde-
närens förhållanden före konkursen utvecklas närmare i 14.4.1 nedan. 
2035 Att konkursgäldenären kan vara massaborgenär torde ha varit allmänt vedertaget 
sedan länge. Se t ex Schrevelius, Civilprocess s 444. Ståndpunkten rimmar väl med att 
konkursgäldenären kan ha ”separationsrätt” i sin egen konkurs. Se härom 9.4.2.2 ovan 
angående överlåtelseförbud. HDs principuttalande i NJA 2004 s 777 förbryllar dock. 
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såsom associationsliknande gemenskap.2036 Det är alltså inget märkligare 
med en massaskuld än en skuld som ett aktiebolag ikläder eller ådrar sig 
för bolagsverksamheten.2037

Med en annan grundsyn på konkursen går det inte att – på grund-
nivå – definiera massaansvaret enligt ovan. Redan grundantagandet att 
konkurstillgångarna ägs av konkursgäldenären medför att massaskul-
derna inte kan vara några vanliga, av konkursboet burna, förpliktelser. 
Massaskulderna blott belastar konkursboet i betydelsen ”den av konkurs-
gäldenären ägda konkursmassan.” Massaansvaret blir – i grova drag – 
ett anspråk mot konkursgäldenärens förmögenhetsmassa som har bättre 
prioritet än alla andra anspråk (frånsett sakrätterna) och riktar sig mot 
konkursgäldenären eller dennes förmögenhetsmassa. Utgångspunkten med-
för att det uppkommer ett behov av interna gränsdragningsprinciper.

Appliceras associationstanken ligger det i massaskuldernas natur att de väl 
kan behöva avgränsas mot varandra i enlighet med den allmänna rättens 
systematik.2038 Däremot behöver de inte avgränsas mot vare sig sakrätterna, 
de allmänna förmånsrätterna, de likaberättigade utdelningsrätterna2039 eller 
konkursfordringarna.2040

Men infallsvinkeln får också en annan konsekvens – som är minst lika 
besvärande. Om massaansvaret endast är ett skiftesanspråk eller en för-
månsrätt i konkursmassan blir grundregeln att massaansvarets uppkomst 
skall bedömas i ett t ex förmånsrättsligt paradigm, på rättighetens primat 
och med utgångspunkt i massaborgenärens skyddsintressen och behov – utan 
hänsyn till vilken typ av förpliktelse konkursboet påstås bära och vilka 
ansvarsförutsättningar som gäller för respektive typ av förpliktelse. Det får 
ingen grundläggande betydelse huruvida häftelsen påstås gälla en kontrak-
tuell förpliktelse, ett utomobligatoriskt skadestånd, en skatte förpliktelse 
eller något annat. Argumentationsfältet är alltid detsamma. Visst kan det 
finnas utrymme för relativa hänsynstaganden på regelplanet, men själva 
infallsvinkeln vilseleder. Det uppkommer en avsevärd risk för att allt 
vad ansvarsbedömning heter glöms bort eller att ansvarsbedömningen 
antingen  skjuts in på medkontrahentens skyddsbehov under rättighetens 
primat eller marginaliseras till en tidsfråga.2041

2036 Jfr Welamson/Mellqvist, Konkurs § 11.1 (10 uppl s 206 med reservationen ”i det 
väsentliga”). 
2037 Jfr 7.1 ovan vid not 895.
2038 Dvs kontrakt, utomobligatoriskt skadestånd, obehörig vinst, böter, skatt etc. 
2039 De allmänna förmånsrätterna och vanliga utdelningsrätterna utgör andelsrätter i 
konkursboet (eller rättigheter mot borgenärskollektivet).
2040 Konkursfordringarna utgör vanliga fordringsrätter mot konkursgäldenären person-
ligen.
2041 Se närmare 14.5.1.4 nedan. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   500 09-10-19   15.22.39



501

På fordringens/rättighetens primat brukar massafordringen i grova drag 
definieras som ett anspråk som (i) riktar sig mot konkursboet (inte mot 
konkursgäldenären personligen); (ii) gäller i hela konkursmassan; (iii) har 
bättre rätt i konkursmassan än konkursfordringarna samt (iv) har upp-
kommit efter konkursutbrottet och så på grund av konkursförvaltningens 
(eller, i förekommande fall, annat konkursboorgans) förehavanden under 
konkursen. Det behövs särskilda kriterier som avskiljer massafordring-
arna från sakrätterna,2042 konkursfordringarna2043 och gäldenärsfordring-
arna.2044 Kriterierna kommer att utvecklas i 14.2 nedan, alla under egen 
delrubrik, medan ”gränsen” mellan massaskulderna och andra anspråk i 
eller mot konkursmassan tas upp i 14.3. Associationstankens hållpunkter 
för bedömningen av massaansvarets uppkomst behandlas närmare i 14.4. 
Rättsverkningarna av att massaansvaret är en för konkursboet bindande 
förpliktelse – att fordringsrättsliga grundsatser äger tillämpning – kon-
kretiseras med några exempel i 14.5.

14.2 Den traditionella definitionen
14.2.1 Massaanspråket riktar sig mot konkursboet
Massafordringarna brukar karakteriseras som fordringar på konkursboet 
som sådant.2045 Definitionen, som utgår från förpliktelsens primat, är 
inte entydig. Vad som avses med ”konkursboet som sådant” beror på 

2042 En sakrätt blir ett anspråk mot konkursmassan som har sin grund hänförlig till tiden 
före konkursen samt gäller mot envar och i vissa bestämda objekt.
2043 Konkursfordringarna gäller mot konkursgäldenären personligen och har sämre prio-
ritet och annan uppkomsttid än massafordringarna.
2044 Gäldenärsfordringarna får göras gällande mot konkursgäldenären personligen men 
inte mot konkursmassan. Till skillnad från konkursfordringarna har de uppkommit på 
grund av konkursgäldenärens förhållanden eller förehavanden under konkursen.
2045 Se t ex NJA 2004 s 836 (”Utmärkande för en konkursfordran, som är en fordran 
som görs gällande mot konkursgäldenären, jämfört med en massafordran, som är en for-
dran som riktar sig mot konkursboet – – –”); Hessler, Allmän sakrätt s 508 (”Massa-
fordringen riktar sig inte mot konkursgäldenären utan mot konkursboet som en särskild 
juridisk person”); Håstad, Sakrätt § 13.1 (6 uppl) s 398; Huser, Gjeldsforhandling og 
konkurs II s 184; Lawski, Konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar s 17; Möller, 
Konkurs och kontrakt s 44 vid not 8 (jfr även s 59 not 39); Prop 1975/76: 210 s 178; 
Prop 1978/79:105 s 235; SOU 1974: 6 s 105; Welamson, Konkursrätt s 193; densamme, 
Om massafordran i konkurs s 401; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 8.2 (10 uppl) s 156; 
Wilhelmsson, A, Skatten dominerar ej längre konkursen s 336 hsp; Öberg, Mervärdes-
beskattning s 31, 50; Ørgaard, Konkursret § 5-2.2.1 (9 uppl s 162). Schrevelius, Civil-
process s 498, 501 utpekar själva förmögenhetsmassan som ansvarsbärare (a a s 444). I 
praktiken betraktade han dock den associationsliknande gemenskapen – inte konkurs-

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   501 09-10-19   15.22.39



502

vilken grundsyn som anläggs på konkursen.2046 Utifrån associationstan-
ken innebär den angivna definitionen att det är den associationsliknande 
gemenskapen (och tillika juridiska personen) konkursboet som utgör 
massaskuldernas ansvarsbärare.2047 Massafordringen riktar sig mot kon-
kursmassan eftersom det (under associationstanken) är konkursboet, inte 
konkursgäldenären, som ansvarsbär förpliktelsen och är konkursmassans 
ägare.2048

Under de andra grundsynerna får kriteriet uppfattas som en hänvisning till 
den av konkursgäldenären ägda och av konkursen omfattade konkursmas-
san.2049 Huvudsaken är att det klargörs att det är konkursförmögenheten, 
eller konkursgäldenären opersonligen, som är massaskuldens ”ansvars-
bärare”.

Ofta fogas till massaansvarsdefinitionen att massaskulderna inte bärs av 
konkursgäldenären personligen.2050 Tillägget är överflödigt om associations-
tanken appliceras,2051 befogat om tillägget skall uppfattas i enlighet med 
de andra grundsynerna. I det senare fallet utmärks en massafordring av att 
den riktar sig mot konkursmassan; det krävs ett tillägg som preciserar att 
fordringen endast får göras gällande i konkursmassan, dvs endast utgör en 
opersonlig fordring hos konkursgäldenären. Massafordringarna måste alltså 
avgränsas inte bara mot konkursfordringarna (därvid tiden och priorite-
ten blir avgörande), utan även mot gäldenärsfordringarna (som har annat 
ansvarssubjekt än massafordringarna).

gäldenären i egenskap av konkursmassans ägare – som ansvarsbärare, då han framhöll 
att massaborgenärerna var ”massans Creditorer eller Creditorernas Creditorer, hvarföre, 
om icke massan räcker till, Concurscreditorerna sjeflve måste, i mon af sina i Concursen 
bevakade fordringar, sammanskjuta hvad som erfordras till deras betalning”.
2046 Se 6 ovan.
2047 Associationstankens grundantagande hänger inte på att konkursboet tilläggs juridisk 
personlighet. Se 6.2 ovan. Huvudsaken är att konkursboet betraktas som en associations-
liknande gemenskap med konkursborgenärerna, inte massaborgenärerna och/eller kon-
kursgäldenären, som medlemmar. Det är alltså utdelningsanspråkens associationsrättsliga 
karaktär som särskiljer dem från andra anspråk mot konkursmassan.
2048 Associationstanken är den enda grundsyn som tolererar att massaskulderna har den 
juridiska personen konkursboet som ansvarsbärare (om inte konkursboet betraktas som 
en offentligrättslig juridisk person och sådana personer kan vara förmögenhetsrättsliga 
ansvarsbärare).
2049 Se t ex Rodhe i 14.3.3 nedan vid not 2123. 
2050 Se t ex Lawski, Konkursens inverkan på gäldenärens rättegångar s 18; Welamson, 
Konkursrätt s 194 vid not 8 och s 652 (jfr densamme, Om massafordran i konkurs s 401 
i och vid not 3); Welamson/Mellqvist, Konkurs § 3.5 (10 uppl s 72 f ); Möller, Konkurs 
och kontrakt s 44 vid not 8. Jfr även s 59 not 39 där det förhållandet att konkursford-
ringar riktar sig mot konkursgäldenären medan massafordringar endast riktar sig mot 
konkursboet liknas vid ett gäldenärsbyte. Det är en märklig liknelse. 
2051 Associationstankens massaansvarsdefinition är att massaskulden ansvarsbärs av kon-
kursboet, då motslutsvis inte av konkursgäldenären. 
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Frågan vem som ”bär” en skuld måste skiljas från frågan vem, om någon, 
som medansvarar för förpliktelsen. Det spelar ingen roll om medansvaret 
vilar mot ett särskilt åtagande (t ex borgen eller försäkring) eller före-
ligger på associationsrättslig grund (t ex handelsbolagsmans medansvar 
enligt 2: 20 HBL). Vidare måste ansvarsbärarfrågan skiljas från frågan om 
någon som varken ansvarsbär eller medansvarar för en given förpliktelse 
kan ådra sig något annat slags ansvar – något slags ansvar för obehörig vinst 
– i anledning av angiven förpliktelse (när speciella omständigheter är för 
handen, t ex vid olovligt skifte eller vid nyttjande av en av konkursgäl-
denären beställd, och för konkursboet avvisningsbar, prestation). Risken 
är stor att grundsyner som definierar massafordringen som ett anspråk 
som inte riktar sig mot konkursgäldenären personligen oreflekterat tas till 
intäkt för att konkursgäldenären är ansvarsfri i alla hänseenden.2052

14.2.2 Massaanspråket gäller i hela konkursmassan
Antas massafordringen vara ett anspråk mot konkursmassan, kanske 
rentav en förmånsrätt i konkursen,2053 måste det bestämmas om ansprå-
ket gäller i hela konkursmassan (dvs utgör en allmän förmånsrätt) eller 
om det, i likhet med de ordinära särskilda förmånsrätterna, är begränsat 
till visst objekt. Till massafordringens definition hör sålunda att den – i 
olikhet med de typiska sakrätterna – har hela konkursmassan som täck-
ningsunderlag (om inte massaskuldens innehåll anger annat).2054

14.2.3  Massaanspråket har högre prioritet än 
 konkursfordringarna

Antas massafordringen endast vara ett anspråk som ger rätt till del ur 
konkursmassan måste det till massafordringens definition fogas ett klar-
görande att massafordringarna har bättre rätt till täckning än konkurs-
fordringarna (såväl de ordinärt utdelningsberättigade som de allmänt 
förmånsberättigade).2055 Därjämte måste det klargöras att massaford-

2052 Se 14.3.4 nedan.
2053 Se 14.3.3 nedan.
2054 Givetvis kan även ett konkursbo ådra sig opersonliga eller sakbegränsade förpliktel-
ser.
2055 Se t ex Hessler, Allmän sakrätt s 508; SOU 1974: 6 s 105; Schrevelius, Civilprocess 
s 444; Welamson, Konkursrätt s 652 vid not 1; Öberg, Mervärdesbeskattning s 30, 51. 
Prioriteten har motiverats med att en annan ordning i allmänhet skulle leda till att det 
blev omöjligt för ett konkursbo att utverka nödvändiga krediter eller leveranser eller att 
vid behov anställa arbetskraft eller hyra affärslokaler etc, varför möjligheterna att nå ett 
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ringarna som princip inte omfattas av de konkurs(associations)rättsliga 
 reglerna (som skall upprätthålla konkursborgenärernas intresse av en rätt-
vis fördelning av konkursmassan).2056

14.2.4 Massaanspråket har uppkommit efter konkursutbrottet
Massaansvaret brukar sägas kännetecknas av att det rör sig om ett ansvar 
som belastar konkurstillgångarna i anledning av konkursförvaltningens 
åtgärder efter konkursutbrottet.2057 Kriteriet framskymtar i 11:1 KL 
(jfr 14: 2 KL) där det talas om ”skulder som boet har ådragit sig”. Att 
massa ansvaret är en förpliktelse som har uppkommit efter konkursut-
brottet2058 är närmast en självklarhet när associationstanken appliceras. 
Några massa skulder kan inte gärna uppkomma innan konkursboet blir 
en associationsliknande gemenskap.2059

gott ekonomiskt resultat av konkursen skulle avsevärt minska till nackdel för konkursbor-
genärerna. Se SOU 1974: 6 s 105. Jfr Håstad, Sakrätt § 10.6.1 (6 uppl) s 124.
2056 Jfr t ex Schrevelius, Civilprocess s 444 som tillägger att massaborgenärerna ”icke 
med Concurscreditorerna träda i någon sådan gemenskap, som dessa sins emellan.”
2057 Se t ex Hessler, Allmän sakrätt s 508; Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 278; 
Welamson, Om massafordran i konkurs s 401; Öberg, Mervärdesbeskattning s 51. Tuula, 
Rekonstruktion (1 uppl) s 335 anför att det avgörande är om fordringen har uppkom-
mit före eller efter konkursbeslutet, närmare bestämt om fordringens rättsliga grund 
har uppkommit före eller efter den kritiska tidpunkten. Det torde vara underförstått att 
ansvarsgrunden måste träffa konkursboet. – Karakteristiken, som fokuserar på konkurs-
förvaltningens åtgärder, är avpassad för massaansvar av typen beteendeansvar. Det kan 
finnas ansvar av annan typ. Mer korrekt torde sålunda vara att säga att massaansvaret är 
ett ansvar vars ansvarsgrund hänför sig till konkursboet eller konkursboets förehavanden, 
eftersom förpliktelser (typiskt sett offentligrättsliga förpliktelser) även kan uppkomma 
p g a verksamhetsdrift, status eller andra förhållanden. Se Lindskog, Om konkursförvaltares 
ansvar mot tredje man s 278 not 11; ävensom Håstad, Sakrätt § 13.1 (6 uppl) s 398; 
Wilhelmsson, Skatten dominerar ej längre konkursen s 336 (massafordran är en skuld 
som konkursboet har ådragit sig genom avtal, passivitet, rörelsedrift osv). 
2058 Att massafordringens grund är hänförlig till tiden efter konkursutbrottet samman-
hänger med att konkursboet inte ärver ansvarsgrundselement som hänför sig till konkurs-
gäldenärens förhållanden före konkursutbrottet. Se 14.4.1 nedan. Andelsrätt i konkurs-
boet å andra sidan kan uppkomma efter konkursutbrottet, nämligen med stöd av 3: 2 KL 
eller vid utebliven eller misslyckad anmärkning under tidsrekvisitet. Ett tredje exempel är 
att konkursboet fullföljer konkursgäldenärens avtal på utdelningsnivå i konkursen.
2059 Den juridiska personlighetens uppkomst är inte ensamt avgörande. Följaktligen bör 
motiveringen inte byggas upp på att konkursgäldenären saknar kompetens att ikläda 
sitt blivande konkursbo massaförpliktelser genom rättshandling före konkursen och att 
konkursförvaltningen, som har exklusiv företrädarrätt för konkursboet, etableras först i 
och med att konkursboet blir en juridisk person. Bedömningen skulle inte förändras om 
förvaltar autonomi inte rådde utan även konkursborgenärerna (i en eller annan konstel-
lation) hade rätt att delta i konkursboets förvaltning under konkursen.
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Till skillnad från avtalsgrundade associationer2060 kan ett konkursbo inte 
vara en associationsliknande gemenskap innan det förvärvar juridisk per-
sonlighet. Även associationsbindningen uppkommer ju med det av kon-
kursdomstolen fattade konkursbeslutet.

Visst kan konkursen föregås av något annat förfarande som gör att det 
finns ”någonting” på gäldenärssidan som åtminstone, om man ser till 
borgenärernas intressen, liknar det blivande konkursboet.

Konkursen kan t ex föregås av en företagsrekonstruktion i vilket fall kon-
kursboet förelöps av ett ”rekonstruktionsbo” på gäldenärens sida. Föregås 
konkursen av en tvångslikvidation i borgenärernas intresse (på grund av kri-
tisk kapitalbrist) kan det även finnas ett ”likvidationsbo”. Det är emellertid 
tillfälligheterna som avgör om, i de angivna exemplen, förmögenhetsmassan 
och borgenärskretsen behåller sin identitet fram till konkursutbrottet.

Anses det vara önskvärt att konkursens konkurskostnadsregler tillämpas  
retroaktivt (så att alla kostnader som utgör konkurskostnader till sin art 
behandlas som konkurskostnader oavsett när de uppkommer) är det 
dock mindre lyckat att välja ”automatiskt massaansvar” för konkursboet 
som medel.2061 Förmånsrätt är ett bättre val eftersom den eftersträvade 
prioriteten har sin grund i kostnadernas art, konkursnyttan och borgenärens 
täckningsintresse.

På denna punkt skiljer sig associationstanken från andra grundsyner. Be -
traktas massaansvaret som en allmän förmånsrätt i konkursboet är auto-
matiskt massaansvar ett lika naturligt medel för målet. Skall en spärr finnas 
måste den alltså konstrueras. Jfr det danska rättsfallet UfR 1974 s 595 VL 
där ”likvidationsboet” under en ”kreditorordning” (frivilligt ackord) hade 
beställt reparation av gäldenärens rörelselokal eftersom – enligt myndighets 
beslut – reparation krävdes för att rörelse skulle få bedrivas i lokalen och ny 
rörelseidkare godkännas (efter rörelseöverlåtelse). Beställningen godkändes 
på ett borgenärssammanträde där ca ¾ av borgenärerna var representerade 
(liksom det blivande konkursboets kurator och kreditorutvalg). Kreditorord-
ningen misslyckades. Reparatörens krav på massatäckning i den efterföljande 
konkursen underkändes. Det spelade ingen roll att reparationsarbetet hade 
rekvirerats av likvidationsboet som ett led i det av borgenärerna tillträdda 

2060 Så t ex blir ett aktiebolag en associationsliknande gemenskap innan det blir en sär-
skild person. Därigenom kan aktiebolaget i viss utsträckning ”ärva” skulder som grundats 
efter bolagsbildningen men innan bolaget erhållit rättskapacitet, nämligen om förplik-
telsen följer av stiftelseurkunden eller har tillkommit efter det att bolaget bildades. Se 
2: 25–2: 27 ABL. Motsvarande regler återfinns i 2: 4 LEF men saknas i HBL, trots att det 
numera krävs registrering för att handelsbolag skall åtnjuta rättskapacitet.
2061 Det är svårt att hävda att konkursboet gör en obehörig vinst under konkursen efter-
som massaansvarets uppkomst måste bedömas oberoende av vad som förevarit dessför-
innan. Jfr 14.4.4 nedan. 
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försöket att avveckla gäldenärens förpliktelser genom frivillig likvidation, att 
reparationsfordringen var prioriterad i det föregående likvidationsförfarandet 
och att det förelåg huvudsaklig identitet mellan borgenärerna i likvidations-
boet och konkursboet (reparatören var den enda borgenär som tillkommit). 
Inte heller spelade det någon roll att reparationsarbetet hade varit till nytta 
för konkursboet, rentav en nödvändig betingelse för att rörelsen skulle kunna 
säljas snabbt och konkursboet – i konkursborgenärernas intresse – tillvarata 
värdet på sin enda och största tillgång. Likvidationsborgenärernas godkän-
nande kunde väl ge reparatören en prioriterad ställning under likvidationen 
men inte en massafordring i den senare konkursen ”gennem hvilket samt-
lige kreditorers krav søges fyldestgjort”. Allmän förmånsrätt för kostnaderna 
ansågs, såvitt jag kan bedöma, fordra särskilt stöd i lag.2062

Associationstanken, som klargör att massaansvaret är en förpliktelse för 
och inte förmånsrätt i konkursboet, minskar risken för att det (felaktigt) 
tas för givet att även massafordringarna, när sådana är motiverade och 
lovliga i och för sig, omfattas av det principiella lagstödskravet för allmän 
förmånsrätt (1 § FRL).2063

14.2.5  Massaanspråket har uppkommit på grund av 
 konkursförvaltarens förehavanden

Till massaansvarsdefinitionen brukar fogas en påminnelse om att massa-
ansvaret uppkommer på grund av konkursboets – inte konkursgäldenä-
rens – förehavanden eller förhållanden (efter konkursutbrottet). Utifrån 
associationstanken betyder detta att konkursgäldenären saknar organ-
ställning i konkursboet och är beroende av konkursboets uppdrag för 
att ha rätt att handla för konkursboets räkning.2064 Enligt grundsyner 
som förutsätter att konkursen är ett förfarande mellan borgenärerna och 
gäldenären klargör kriteriet att det finns en i 3:1 KL reglerad ”gräns” mel-
lan massa- och gäldenärsfordringarna.2065 Under associationstanken är 
denna skillnad inte ens gräns. Massafordringarna har konkursboet, inte 
konkursgäldenären, som ansvarsbärare.

2062 Jfr även UfR 1973 s 258 SH; UfR 1973 s 258 SH där domstolen konstaterade att 
revisors fordring för (konkursnyttigt) revisionsarbete som utförts före konkursen inte 
hade massastatus i den efterföljande konkursen utan stöd i lag.
2063 Se 14.3.3 nedan angående superförmånsrätt pga konkursförvaltarens före havanden 
under konkursen. Notera skillnaden mellan uttryckligt stöd i FRL och stöd enligt grun-
derna för annan lagstiftning. Se vidare 14.3.3.2 nedan vid not 2115.
2064 Frågan huruvida fullmakt uppkommit får bedömas enligt allmänna regler. Se 7.4 
ovan not 1028. 
2065 Att det föreligger en gräns mellan massa- och gäldenärsfordringarna antas av bl a 
Möller, Konkurs och kontrakt s 749 not 12; Öberg, Mervärdesbeskattning s 50.
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14.3 Massaskuldens juridiska karaktär
14.3.1 Skillnaden mellan massaskuld och konkurskostnad
I 14: 2 KL stadgas att konkurskostnaderna skall utgå ur konkursboet 
framför andra skulder som konkursboet har ådragit sig. Läst isolerad 
verkar bestämmelsen förutsätta att både konkurskostnaderna och massa-
skulderna utgör skiftesanspråk mot konkursboet som har en viss inbör-
des prioritet.2066 Tolkningen att 14: 2 KL innehåller en betalningsordning 
mellan konkurs- och massaskulder tedde sig särskilt naturlig i äldre rätt, 
då konkursboets avsaknad av konkurssubjektivitet krävde att det kunde 
genomföras en informell konkursbokonkurs i primärkonkursen. Den ter 
sig lika naturlig under grundsyner som skiftes- och exekutionstanken.

Om konkursboet, i enlighet med de andra grundsynerna, frånkänns karak-
tär av associationsliknande gemenskap med konkursborgenärerna som med-
lemmar, finns det ingen naturlig spärr mot antagandet att KL även regle-
rar förhållandet mellan massaborgenärerna. Både utdelningsrätterna och 
massafordringarna blir ju då anspråk mot konkursgäldenärens förmögen-
hetsmassa, varför det ligger det nära till hands att uppfatta ”betalningsord-
ningen” i 14: 2 KL som en förmånsrättsordning avseende massaskulderna och 
konkurskostnaderna.

En variant är att konkurskostnaderna har allmän förmånsrätt framför 
de vanliga massaskulderna om konkursboet sätts i konkurs (eller utsätts för 
utmätning).2067 Förmånsrätten i sekundärkonkursen avgörs emellertid av 
reglerna i FRL. Alla massaskulder och kostnader skall vara likaberättigade 
såvida det inte finns någon uttrycklig och i FRL upptagen förmånsrätts regel 
som äger tillämpning.2068 Föreskriften i 14: 2 KL duger knappast därför, 

2066 Det har hänt att stadgandet har uppfattats som en betalningsordning, särskilt av 
tillsynsmyndigheten. Se Joachimsson, Betalningsordningen i konkurser s 162 f med hän-
visningar; Skatteverkets Handbok för konkurstillsyn § 1: 5. – Gränsdragningens betydelse 
får skattas i ljuset av dess funktion. Jfr Welamson, Konkursrätt s 610, 651 f; densamme, 
Om massafordran i konkurs s 427 med tillägget att gränsdragningen inte torde erbjuda 
några oöverstigliga svårigheter. Se därtill även SOU 1974: 6 s 105 i och vid not 6 (jfr 
Prop 1975/76: 210 s 178; Prop 1978/79:105 s 235). 
2067 Möller, Betalningsordningen i konkurser s 194 ff torde betrakta betalningsordningen 
som en förmånsrättsordning. Samma antagande görs av depch i Prop 1978/79:105 s 709 
(jfr Prop 1975/76: 210 s 180). 
2068 Att döma av NJA 1966 s 241 (jfr 14.3.3.2 nedan vid not 2115) verkar det som att 
förmånsrätt kan finnas utan uttryckligt stöd i lag. Det kan stämma i och för sig men då 
framför allt i fråga om anspråk som hävdas ge rätt till extraordinär allmän förmånsrätt i 
konkursen – som ett alternativ till ett än mer långtgående massaansvar. Emot domstols-
skapad förmånsrätt (på valfritt ställe i lagstiftarens förmånsrättsordning) kan demokra-
tiska aspekter åberopas. Förmånsrättsordningen är, med civilrättsliga mått, ovanligt kon-
troversiell. Denna synpunkt gör sig även gällande beträffande extraordinära förmånsrätter 
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eftersom KL inte gäller förhållandet mellan massaborgenärerna 2069 och det 
inte finns någon erinran eller föreskrift i FRL (jfr 1 § FRL) om att konkurs-
kostnader som hänför sig till en primärkonkurs har allmän förmånsrätt i 
konkursbokonkursen.

En annan variant är att konkurskostnaderna har förmånsrätt framför mas-
saskulderna i primärkonkursen, varför konkursförvaltaren inte kan/får fullgöra 
massaskuld i strid mot förmånsrättsordningen med verkan mot borgenärskollek-
tivet, dvs utan återbäringsskyldighet för massaborgenärerna.2070 Synpunk-
ten att KL inte reglerar rättsförhållandet mellan massaborgenärerna (som 
utgör fordringshavare till konkursboet, inte medlemmar i detsamma) gör 
sig emellertid gällande även här. I likhet med andra vanliga förpliktelser 
skall massaskuld fullgöras på förfallodagen etc i enlighet med de regler som 
allmänt gäller för den ifrågavarande typen av förpliktelse.2071

Den näst följande meningen i 14: 2 KL,2072 som handlar om konkurs-
rekvirentens bristtäckningsansvar, aktualiserar andra tolkningsalternativ. 
I detta sammanhang verkar ”betalningsordningen” inte vara en hand-
lingsregel som bestämmer i vilken ordning massaskulderna och konkurs-
kostnaderna skall infrias (vid äventyr av återgångsansvar för mottagaren). 
Regleringens uppgift verkar i stället vara att klargöra att det inte förelig-
ger något bristtäckningsansvar för vare sig staten eller konkursrekvirenten 
avseende massaskulder som inte kvalificerar som konkurskostnader.2073 
På sin höjd skulle ”betalningsordningen” kunna ha betydelse för, utöver 
bristtäckningsansvaret, andra frågor som regleras i KL. Det är dock svårt 
att se vilka dessa skulle vara. I enlighet med associationstanken är det inte 
förhållandet mellan massaborgenärerna som regleras i KL.2074

som – i likhet med de vanliga förmånsrätterna – utgör undantag från likhetsprincipen 
och har sitt fundament i borgenärens skyddsintresse. 
2069 Se NJA 1977 s 816 (not 2074 nedan).
2070 Så Persson, Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs (JT 2006/07) s 175 not 3, 
dock att uttalandet är så sammanhangslöst att det kan vara illojalt att fästa vikt vid ord-
valet (”kan betalas”). 
2071 Se 14.5.3 nedan. 
2072 ”I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ur boet, skall de betalas av staten, om 
inte något annat följer av 3 §.”
2073 Jfr Prop 1975/76: 210 s 180; Prop 1978/79:105 s 236 i en något annan kontext. 
2074 I NJA 1977 s 816 uttalade HD att ”konkurslagen allmänt sett reglerar den ställning 
som tillkommer konkursborgenärerna men ej massaborgenärernas ställning.” Jfr NJA 
2006 s 420 i 10.4 ovan not 1435. – Att KL reglerar förhållandet mellan massaborgenä-
rerna när konkursboet sätts i konkurs (och massaborgenärerna blir konkursborgenärer) 
är en helt annan sak.
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Regeln i 10:1 KL om konkursavskrivning när konkursboets förmögen-
het inte förslår till täckning av massaskulderna/massakostnaderna är inget 
undantag. Under avskrivningsgrunden görs det inte längre någon poäng av 
skillnaden mellan konkurskostnader och andra massaskulder. Konkursboets 
tillgångar måste förslå till såväl konkurskostnaderna som massaskulderna. På 
denna punkt har rättsläget förändrats sedan 185 § KL 1921. Förändringen 
har upphävt stödet för påståenden som att betalningsordningens funktion 
skulle vara att underlätta primärkonkursens genomförande när konkursboet 
har brist på kapital.2075

Konkurskostnaderna är, såvitt jag kan se, inget mer än bokföringsmässiga 
poster, som, om de inte betalas direkt, utgör massaskulder. ”Betalnings-
ordningens” positiva betydelse blir (med detta synsätt) dels att klargöra 
vilka utlägg och massaskulder som omfattas av det i 14 kap KL regle-
rade bristtäckningsansvaret, dels att ange i vilken ordning konkursför-
valtaren (inte konkursboet) har handlingsplikt gentemot staten att betala 
konkurs boets skulder vid äventyr av skadeståndsansvar.2076

I NJA 1915 s 629 hade konkursförvaltningen (enligt nu gällande termi-
nologi) använt all konkursboets egendom till betalning av konkurskostna-
derna med följd att inget fanns kvar till de vanliga massaborgenärerna. HDs 
majoritet kom fram till att ”den omständigheten att konkursboets samt-
liga tillgångar blivit använda till betalning av annan dess gäld icke kan för 
[konkursförvaltningen] medföra – – – betalningsskyldighet” för massaskul-
derna. Uttrycket ”betalningsskyldighet” förvirrar (gällde målet ens skade-
ståndsansvar?). Förmodligen skall rättsfallet tolkas så att konkursförvaltaren 
ansågs sakna skadeståndsrättslig handlingsplikt att likabehandla alla mas-
saborgenärer (i vid mening) i täckningshänseende. Det utesluter inte att 
skade ståndsansvar skulle ha kunnat uppkomma om vanliga massaskulder 
hade infriats i sådan grad att konkurskostnadsborgenärerna blivit nödlidan-

2075 Möller, Betalningsordningen i konkurser s 195 utgår från att betalningsordningens 
primära funktion är att underlätta konkurs i sådana fall. 
2076 Frågan huruvida konkursförvaltaren har försummat betalningsordningen enligt 
14: 2 KL, egentligen försummat att – vid konkursboets obestånd – försätta konkursboet i 
konkurs, skall inte prövas när statens ansvar görs gällande. Menar staten att konkursför-
valtaren inte har skött sitt uppdrag får den kräva skadestånd genom klander av slutredo-
visning. Se även Hovrätten för Övre Norrland Mål nr Ö 411-07 2008-01-22. 
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de.2077 Utgångspunkten idag bör vara att även förnärmad massaborgenär 
har att utnyttja sin rätt att sätta konkursboet i konkurs.2078

Det gäller alltså inte någon likhetsprincip mellan massaborgenärerna i pri-
märkonkursen.2079 Det enda som måste undvikas (med tanke på risken för 
konkursbokonkurs) är betalningar som står i strid mot KL 4:10 eller 5.

14.3.2 Skillnaden mellan massaskuld och sakrätt
Massaskulderna är, i likhet med sakrätterna, anspråk mot konkursboet 
och därmed konkursbofrågor. Där stannar likheterna, när associations-
tanken appliceras.2080 Medan massaskulden utgör en förpliktelse som 
bärs av konkursboet och korresponderar mot en fordring för borge-
nären, är sakrätten endast en rättighet mot konkursboet (alltså inte en 
fordringsrätt som korresponderar mot en förpliktelse).2081 Sakrättsligt 
skydd är inte tillräckligt som grund för att konkursboet skall vara skyl-
digt att fullgöra en sakrättsligt skyddad prestation. Därför krävs ett mas-
saansvar. Sakrättsligt skydd betyder blott att sakrättsborgenären har rätt 
att på egen bekostnad ”plocka ut” – separera – den sakrättsligt skyddade 
tillgången ur konkursmassan i det skick tillgången befinner sig när sak-
rättens ”förfallo dag” är inne.2082 Sakrättsborgenären har kort sagt bättre 
rätt till tillgången än konkursboet.

2077 Jfr Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar mot tredje man s 279 f med ytterligare 
kommentarer. Tolkningen ligger i linje med NJA 1916 s 78 där konkursförvaltningen 
– alltjämt på temat personlig betalningsskyldighet (förmodligen avsågs strikt skade-
ståndsansvar) – befanns ha en skadeståndssanktionerad plikt att inte ta ut eget arvode och 
verkställa utdelning till förmånsrättsberättigade borgenärer på massaborgenärs bekost-
nad, däremot ingen skadeståndssanktionerad plikt att inte utbetala gode männens arvode 
och sina egna resekostnader med samma effekt. Jfr slutligen NJA 1997 s 485 om skade-
ståndsansvar vid massaskuldbetalning i strid mot 14:18 KL samt NJA 1969 s 390 vid 
not 2303 ovan rörande särbehandling av massaborgenärer inom ”samma klass”. Rättsfal-
let NJA 1929 s 415 gällde en annan typ av skadeståndsfråga. Konkursförvaltaren ansågs 
skadeståndsansvarig för att ha skiftat ut konkursboets tillgångar till medlemmarna, dvs 
verkställt konkursutdelning till konkursborgenärerna, i sådan grad att massaborgenär ej 
kunde få fullt betalt. Se 10.4 ovan vid not 1441. 
2078 Beträffande den subsidiära rätten till skadestånd för s k indirekt skada, se 10.4 ovan 
not 1433.
2079 Jfr 14.2.3 ovan vid not 2056.
2080 Det finns alltså ingen gradskillnad eller glidande övergång mellan sakrätterna och 
massaskulderna (med den sakrättsliga specialitetsprincipen, RedovL och de allmänna för-
månsrätterna som brygga).
2081 HDs begreppsanvändning i NJA 2009 s 41 är olycklig. Se 13.5 ovan not 2028. 
2082 Jfr Håstad, Sakrätt § 13.1 (6 uppl s 398 f ); Möller, Konkurs och kontrakt s 236 vid 
not 167 med hänvisning; ävensom NJA 2009 s 41 (låt vara att terminologin kan disku-
teras, se not 2081 ovan). Gomard, Obligationsret III s 42 uttalar sig i riktning mot att 
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Exempel: Antag att gäldenären har ingått ett överlåtelseavtal före konkursut-
brottet men inte presterat när konkursen bryter ut. Utan en massafordring 
hos konkursboet har medkontrahenten ingen rätt att kräva att konkurs-
boet fullgör konkursgäldenärens prestation.2083 Medkontrahenten får kräva 
utdelning för sin uppfyllelsefordring i konkursen. Har han tur kan han ha 
separationsrätt till föremålet för sin uppfyllelsefordring i konkursen, t ex 
till följd av registrering enligt LKL. Separationsrätten innebär då inte att 
konkursboet inträder som ansvarsbärare, d v s gäldenär, till konkursgälde-
närens förpliktelse. Massaansvarets uppkomst förutsätter ny ansvarsgrund, 
utifrån konkursboets förehavanden, enligt allmänna regler.2084 Har en mas-
saförpliktelse uppkommit är konkursboet skyldigt att uppfylla densamma 
såsom ansvarsbärare.2085 Konkursboet har då att tolerera att konkursboets 
tillgångar kan tas i anspråk för förpliktelsens fullgörelse med exekutions-
apparatens hjälp. Förpliktelsens förhandenvaro medför att konkursboet kan 
föreläggas vid vite att naturafullgöra förpliktelsen och ådra sig olika varian-
ter av ersättningsansvar gentemot massaborgenären om uppfyllelsen uteblir 
eller försenas.2086

Den enda ”plikt” en sakrätt alltid för med sig för konkursboet är, när inte 
en förmögen hetsrättslig uppfyllelseförpliktelse, en utomobligatorisk plikt 
att dels finna sig i att sakrättens utfående kan genomdrivas med tvång, 
dels avhålla sig från att kränka sakrättsborgenärens rätt. Vid intrång i 
sakrättsborgenärs rätt kan konkursförvaltaren, rentav konkursboet, ådra 
sig ett skadeståndsansvar mot sakrättsborgenären.2087

separatisten skulle ha rätt till naturafullgörelse (se även DKL § 82). Han torde dock inte 
mena att konkursboet är skyldigt att verkställa leverans på obligationsrättslig nivå (utan 
inträde) vid äventyr av dröjsmålsansvar enligt kontraktet, utan endast att konkursboet kan 
bli utom obligatoriskt skadeståndsansvarigt vid intrång i sakrättsborgenärens rätt. Se not 
2083 nedan. – Även om man skall akta sig för att parallellisera obligationsrätt./.sakrätt 
och preskriptibilitet./.inpreskriptibilitet är det intressant att jämföra med fallet att pre-
skription inträffar i ett avtalsförhållande med följd att vad som står kvar är borgenärens 
rentvättade sakrättsanspråk (t ex rätten att återfå uthyrd sak). Är gäldenärens återbärings-
plikt preskriberad får borgenären, som behåller (den inpreskriptibla) äganderätten, själv 
besörja att hämtning sker. Jfr Lindskog, Preskription § 4-3. 
2083 Jfr Almén, Köplagen § 39 (s 532 f ) vid not 144; Möller, Konkurs och kontrakt s 33 
(även s 54, 58, 74); Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 304 (som dock synes mena att 
konkursboet bär ett massaansvar för förpliktelsens fullgörelse om medkontrahenten har 
sakrättsligt skydd). 
2084 Beträffande massaansvarets uppkomst, se 14.4 nedan. 
2085 Se 14.5 nedan.
2086 Att konkursgäldenären inte kan vitesföreläggas att uppfylla konkursboets förpliktel-
ser är uppenbart när associationstanken appliceras, en fråga på regelplanet under andra 
grundsyner. Jfr RÅ 2006 ref 27.
2087 Frågan huruvida skadeståndsansvaret vid intrång i sakrättsborgenärs rätt åvilar kon-
kursförvaltaren eller konkursboet behandlas av Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar 
s 284. I NJA 1915 A 498 och NJA 1996 s 700 ålades konkursförvaltaren ansvar. Som 
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Det sagda till trots är det inte helt ovanligt att konkursboet sägs vara skyldigt 
att fullgöra förpliktelser som omfattas av sakrättsligt skydd.2088 Ordvalet är 
missvisande om sakrättsligt skydd inte tänks vara liktydigt med ett kontrak-
tuellt massaansvar för konkursboet2089 (vilket avsikten inte torde vara).

Att anspråken (enligt associationstanken) utgör artskilda fenomen bety-
der att det inte finns någon gräns mellan sakrättsanspråk och massafordringar. 
Det är alltså inte en antingen-eller-fråga vilket skydd medkontrahenten 
skall ha mot konkursmassan (se nedan). Han kan ha en massafordring 
avseende leverans av ett sakrättsligt skyddat objekt (t ex när konkurs-

jämförelse kan nämnas det norska fallet NRt 1986 s 1239 där konkursboet blev ansva-
rigt med massan. Enligt min bedömning bör utgångspunkten vara att konkursboet bär 
antingen eget ansvar eller principalansvar för konkursförvaltarens sakrättskränkning (med 
de undantag för brottsliga gärningar etc som allmänt gäller), i alla fall om kränkningen 
berikar konkursboet, inte konkursförvaltaren personligen. I annat fall gör konkursboet 
en obehörig vinst på sakrättsborgenärens (och konkursförvaltarens!) bekostnad. – I dansk 
rätt följer det av DKL § 83 att en sakrättsborgenär som underlåtit att anmäla sitt sak-
rättsanspråk inom ”anmeldelsesfristen” får nöja sig med en obehörigvinstersättning från 
konkursboet ”medmindre boets styrelse var eller burde have været bekendt med tredje-
mands ret, eller salget ikke er sket på forsvarlig måde”, då hela skadan kan krävas ersatt 
med, om jag förstår saken rätt, massan. Se Lindencrone Petersen/Ørgaard, Konkursloven 
§ 83-6 (10 uppl s 538 f ). Gomard, Obligationsret III s 42 not 64 torde mena att sakrätts-
borgenären har att rikta skadeståndsanspråket mot konkursförvaltaren. Att en otillåten 
försäljning inte utan vidare ger upphov till ett inträde (jfr Gomard, a a s 41), med ett 
kontraktsansvar som följd, är i alla fall uppenbart. 
2088 Se t ex Håstad, Sakrätt § 13.1 (6 uppl s 398); Möller, Konkurs och kontrakt s 73 (jfr 
s 54 f, 74); SOU 2005: 63 s 39; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 304. Jfr DKL § 82. 
2089 Möller, Konkurs och kontrakt s s 236 f vid not 171 anför ”att köparen inte har någon 
rätt att tvinga säljarens konkursbo att fortsätta tillverkningen”, varför konkursboet ”utan 
hinder av köparens separationsrätt [har] valrätt mellan inträde och avstående på van-
ligt sätt.” Uttalandet klargör att Möller inte menar att det kan sättas likhetstecken mel-
lan sakrättsligt skydd och partsinträde. Håstad, Sakrätt § 13.1 (6 uppl) s 398 f särskiljer 
fallen med respektive utan sakrättsligt skydd samt menar beträffande det förstnämnda 
fallet att konkursboet måste fullgöra konkursgäldenärens prestation, ”vilket innebär att 
boet är ansvarigt med konkursmassan i den mån den skyddade prestationen uteblir.” Om 
man hårddrar det implicerar ordvalet att Håstad räknar med att separationsrätt betyder 
kontraktuellt massaansvar (på grund av automatiskt partsinträde). Konkursboet torde ju 
inte kunna ådra sig ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar gentemot sakrättsborgenären 
enbart p g a underlåtenhet att uppfylla konkursgäldenärens prestation (utan utomobliga-
toriskt skadeståndsansvar torde i princip förutsätta att konkursboet t ex säljer egendomen 
eller förstör den). I Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl s 185) framträder dock en annan 
bild. Uttalandet modifieras så att det sakrättsliga skyddet innebär att konkursboet måste 
”tolerera att viss egendom separeras”. Därmed klargörs att Håstad menar att konkurs-
boets skyldighet att fullgöra sakrättsligt skyddade prestationer inte är en skyldighet att 
fullgöra prestationen, utan en sakrättsligt grundad handlingsplikt att avstå från intrång 
i annans rätt vid påföljd av utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller kvasikontraktuellt 
återbäringsansvar.
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boet har påtagit sig massaansvar för fullgörelsen av konkursgäldenärens 
prestation), men också sakna all eller någon rätt mot konkursmassan i 
konkursen. Artskillnaden återspeglar sig inte bara i att olika uppkomstför-
utsättningar gäller.2090

Med andra ord måste det prövas var för sig om respektive anspråks upp-
komstförutsättningar är uppfyllda.2091 Massaansvarets uppkomst kan inte 
prövas i ett sakrättsligt paradigm2092 och det kan inte tas för givet att mas-
saansvar föreligger bara för att sakrättsligt skydd har uppkommit och vice 
versa.2093 En samlad bedömning är inte bättre än att uppkomstförutsätt-
ningarna förbigås helt, antingen med följd att det blir en definitionsstyrd 
rubriceringsfråga vilket anspråk medkontrahenten skall anses ha eller med 
effekt att bedömningen skjuts in på medkontrahentens skyddsintressen och 
vilket skydd medkontrahenten bör åtnjuta i gäldenärens konkurs. Medan 
massaansvarsbedömningen skall utgå från konkursboets perspektiv och 
kretsa kring frågan om konkursboets förehavanden bör åvälva konkursboet 
en förpliktelse, skall en sakrättsbedömning utgå från sakrättsborgenärens 
perspektiv och kretsa kring frågan om sakrättsborgenären eller konkursgälde-
nären har gjort vad som krävas bör för att den sakrättsliga grundsatsen skall 
brytas och sakrättsborgenären erhålla bättre rätt än konkursboet till kon-
kursgäldenärens prestation. Olika omständigheter kan ha olika betydelse 
beroende på i vilket paradigm omständigheten skall rättsligt utvärderas.

2090 Rättsfakta växelspelar med rättsföljden (och rättsfrågans art).
2091 Det sakrättsliga skyddets uppkomst bedöms under de sakrättsliga reglerna som 
känne tecknas av grundsatsen att konkursboet har bäst rätt. Det är sakrättsligt skydd som 
förutsätter stöd i rättsreglerna. Se 5.2.4; 13.5 ovan. Även de obligationsrättsliga reglerna 
utgår från grundsatsen att någon förpliktelse inte föreligger. Inga förpliktelser uppkom-
mer utom rättsreglerna (avtalsfrihet råder etc). Men argumentationsfälten är väsensskilda. 
Uppkomsten av sakrättsligt skydd är beroende av helt andra faktorer, och aktualiserar 
helt andra överväganden, än den kontraktuella massaförpliktelsens uppkomst (under t ex 
tillitsregeln).
2092 En helt annan sak är att obligationsrättsliga frågor, som avgörs i ett obligationsrätts-
ligt paradigm, kan rymma sakrättsliga prejudicialfrågor, t ex när konkursboet olovligen 
förfogar över annans egendom.
2093 Andreasson, En funktionell syn på rättigheter (SvJT 2006) s 439 klassificerar massa-
ansvarets uppkomst som ett i grunden sakrättsligt problem. I alla fall anser han det vara 
ointressant att göra rättslig skillnad på olika anspråk som kan få täckning ur konkurs-
massan (a a s 449 vid not 36, jfr s 439 där Andreasson verkar sätta likhetstecken mellan 
sakrätt och konkursrätt). Från denna utgångspunkt beskylls HD för att ha ägnat sig åt 
substanstänkande i NJA 2005 s 510 där, enligt Andreasson, HD diskuterade massaansva-
rets uppkomst på ett sätt som innebär ”en avvikelse från hur borgenärsintressen annars 
behandlas i den konkursrättsliga analysen”. Nämligen är, enligt Andreasson (a a s 438), 
den svenska sakrätten känd för att vara förhållandevis funktionell till sin karaktär. Jag 
delar varken utgångspunkten (att det inte föreligger någon rättslig artskillnad mellan obli-
gationsrättsliga fordringar, konkursrättsliga andelsrätter och sakrättsliga sakrätter) eller 
kritiken. Vad den svenska sakrätten (vad än Andreasson avser därmed) är känd för kan jag 
inte utveckla närmare här. 
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Olika grundsatser kan gälla beträffande anspråkens bestånd (t ex från 
vindikationssynpunkt) om konkursmassan olovligen skiftas ut till förfång 
för sakrätts- och massaborgenärerna.2094

Associationstankens artskillnad mellan sakrätts- och massaanspråk 
minskar (som antytts) risken för att det anläggs en antingen-eller-syn på 
problematiken där det ena skyddets förhandenvaro utesluter det andras.

Det (i NJA 1972 s 633) skiljaktiga JustR Hedfeldts argumentering är be -
lysande. Omständigheterna var i korthet att borgenären B hade en fordring 
hos gäldenären med (sakrättsligt skyddad) fastighetspant som säkerhet. I 
gäldenärens konkurs sålde konkursförvaltaren fastigheten under hand till 
K med bibehållande av fastighetspanten och på villkor att K övertog betal-
ningsansvaret för den pantsäkrade fordringen. Bs försäljningsmedgivande 
hade inte inhämtats. B gick inte med på gäldenärsbytet. Genom försälj-
ningen betogs B möjligheten att få det prövat dels huruvida säkerheten 
förslog till täckning av den pantsäkrade fordringen (vilket i princip endast 
kan utrönas genom (försök till) exekutiv försäljning), dels huruvida utdel-
ningsrätt förelåg i den nämnda konkursen.2095 B yrkade efter klander av 
utdelningsförslaget att B skulle erhålla full utdelning för sin fordring. Som 
grund angavs att B inte hade samtyckt till en underhandsförsäljning med 
bibehållande av inteckningen varför konkursboet inte kunde undgå betal-
ningsskyldighet för det intecknade beloppet. Konkursförvaltaren invände 
att fastighetspanten gav B full säkerhet för den pantsäkrade fordringen.

Beslutet blev att utdelning till konkursborgenärerna fick ske först efter 
säkerställande av att till massaborgenären B kunde betalas ett belopp mot-
svarande den pantsäkrade och i konkursen bevakade fordringen. Till skill-
nad från majoriteten, som åberopade ett oemotsagt lagrådsyttrande till stöd 
för sin bedömning, ansåg JustR Hedfeldt att ett konkursbo inte ådrar sig ett 
massaansvar genom underhandsförsäljning med förbehåll för panträtten. 
Enligt JustR Hedfeldt, som utgick från att massaansvaret är en förmånsrätt, 
var frågan vilken förmånsrätt en borgenär som B är värd i situationer av det 
aktuella slaget. Den rimligaste lösningen ansågs vara att B har förmånsrätt 
(på grund av surrogation) i dels konkursboets köpeskillingsfordring och 
köpeskillingen, dels konkursboets fordring hos köparen K (när B inte går 
med på gäldenärsbytet). Rättsfallet är värt en betydligt djupare kommentar 
än det här finns plats för. Så mycket bör dock sägas att det, som JustR Hed-
feldt gjorde, inte ter sig helt givet att diskutera massaansvar och sakrätt som 
en antingen-eller-fråga utifrån borgenärens skyddsintressen.2096 Det kan 

2094 Se 10.4; 10.5; 12.4 ovan.
2095 Borgenär med fastighetspant har rätt till utdelning såsom oprioriterad borgenär blott 
i den mån fastighetspanten inte förslår till täckning. Jfr 18 § 2 st FRL samt Rodhe, Hand-
bok i sakrätt s 522 med vidare hänvisningar.
2096 Att de sakrättsliga reglerna kan ha betydelse för vad som är rättsstridigt och därmed 
ersättningsgrundande för konkursboet är en annan sak.
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tyckas att surrogationssynpunkter i princip inte bör kunna leda till sakrätt 
för massaanspråk (utan stöd i lag).

Omvänt betyder de andra grundsynerna att det inte finns någon grund-
läggande rättslig artskillnad mellan massaskulder och sakrätter. Bägge 
anspråkstyperna utgör anspråk mot konkursmassan (i likhet med utdel-
ningsanspråken eller konkursfordringarna).

Sålunda innebär en sakrätt att sakrättsborgenären har en särskild förmånsrätt 
i konkursmassan, antingen ordinär eller, när sakrätten inte upptas i FRL, 
extraordinär, medan en massaskuld innebär att medkontrahenten har ett 
slags extraordinär allmän förmånsrätt – en superförmånsrätt – i boet.2097 
Sakrättens särdrag blir med andra ord att den inte har konkursboets hela 
förmögenhet som underlag.

Konsekvensenligt medför de andra grundsynerna att det uppkommer 
behov av en intern skiljelinje (gräns) mellan massa- och sakrättsanspråk, 
uppbyggd på rättighetens objekt, kanske framför allt tiden. Ur tidsaspekt 
blir det kännetecknande för sakrätten att den uppkommer på grund av 
förhållanden före konkursutbrottet (sakrättsligt skydd måste föreligga 
vid konkursutbrottet) medan massaansvaret uppkommer på grund av 
konkursboets förhållanden eller förehavanden under konkursen. Anfört 
kännetecken är dock både bräckligt och vagt. Sakrättsligt skydd kan upp-
komma efter konkursutbrottet, även om det hör till ovanligheterna.2098

För det första kan konkursgäldenären få eller förvärva en sak med över-
låtelseförbud efter konkursutbrottet. Eftersom även tillgångar som tillfaller 
konkursgäldenären under konkursen omfattas av densamma måste det 
göras en sakrättslig bedömning av huruvida konkursgäldenären får behål-
la saken för sig själv.2099 Tveksamt är dock om man, i sådant fall, skall tala 
om sakrättsligt skydd. Tvisten är en vanlig tvist om bättre rätt.

För det andra kan även ”vanliga” sakrättsborgenärer uppnå sakrättsligt 
skydd på grund av konkursboets åtgärder efter konkursutbrottet. Dels 
kan det hända att konkursgäldenären eller medkontrahenten vidtar det 
sakrättsliga momentet efter konkursutbrottet (eller fulländigar det sak-

2097 Beträffande massafordringens karaktär av förmånsrätt, se 14.3.3 nedan.
2098 Sakrättsligt skydd kan inte uppkomma i ett sakrättsligt argumentationsfält efter kon-
kursutbrottet. Vid surrogation har det förelegat sakrättsligt skydd vid konkursutbrottet. 
I princip bör surrogationsfallen stämplas som fall av massaansvar, såvitt jag kan se, som 
fall där konkursboet ådrar sig en förpliktelse som svarar mot en opersonlig fordring. Det-
samma kan gälla återgångsförpliktelserna enligt 63 § 4 st KöpL och 5:15 2 st KL. Att 
borgenären ”äger” prestationen får betydelse först om konkursboet sätts i konkurs. Klas-
sificeringen kompliceras om ansvarsbedömningen skall göras på rättighetens (inte bara 
fordringens) primat (jfr superförmånsrätt). Jag är inte färdigtänkt i frågan.
2099 Beträffande konkursgäldenärens ”separationsrätt” i sin egen konkurs, se 9.4.2.2 
ovan.
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rättsliga skyddet på annat sätt, t ex genom intjänande) och åtgärden skall 
gälla mot konkursboet med stöd av rådighetsundantaget i 3: 2 KL.2100 Dels 
kan sakrättsligt skydd uppkomma på grund av konkursförvaltarens/kon-
kursboets åtgärder efter konkursutbrottet, nämligen om konkursboet, 
som har exklusiv rådighet beträffande konkurstillgångarnas sakrättsliga 
aspekter, underlåter att bestrida sakrättsborgenärens oberättigade sak-
rättsanspråk eller rentav medger anspråket (utan att konkursboet påtar 
sig ett massaansvar för fullgörelsen). Till definitionens försvar kan dock 
åberopas att det sakrättsliga skyddet i sådana fall inte uppkommer på 
grund av de sakrättsliga borgenärsskyddsreglerna. I det förstnämnda 
exemplet är det 3: 2 KL, inte konkursförvaltarens beteende, som leder till 
sakrättsligt skydd. I det andra exemplet är det de avtalsrättsliga eftergifts-
reglerna som kommer till sakrättsborgenärens undsättning.

Rättsfallet NJA 1998 s 379, som gällde ”sale and lease back” av maskiner, 
är ett belysande exempel. När säljaren/hyrestagaren försattes i konkurs hade 
det inte skett vare sig tradition av maskinerna eller registrering enligt LKL, 
varför köparen/uthyraren (hädanefter sakrättsborgenären) saknade sakrätts-
ligt skydd (till maskinerna) utifrån förhållandena vid konkursutbrottet. 
Men det hände saker under konkursen.

Efter konkursutbrottet överlät konkursboet rörelsen till ett aktiebolag 
(vari sakrättsborgenären ägde hälften av aktierna) med förbehåll för maski-
nerna. Vid överlåtelsen representerades aktiebolaget av sakrättsborgenären. 
Konkursboet lämnade fastigheten (på vilken rörelsen bedrevs och maskinen 
stod) varefter rörelsen fortsattes av aktiebolaget (med vetskap om sakrätts-
borgenärens tidigare förvärv av maskinerna).

HDs majoritet kom fram till att sakrättsborgenären hade sakrättsligt skydd 
till maskinerna. Slutklämmen var att sakrättsborgenärens förvärv hade full-
bordats och blivit sakrättsligt skyddat mot anspråk från konkursboet i och 
med att konkursboet ”sålunda [avstått] från rådigheten över maskinerna”. 
Uttrycket ”sålunda” torde syfta tillbaka på det föregående stycket i HDs 
motivering som innehöll ett flertal mer eller mindre sammanhängande 
komponenter,2101 nämligen att konkursförvaltaren är konkursboets legale 
ställföreträdare med kompetens att vidta rättshandlingar med bindande ver-
kan för konkursboet; att konkursboet avskars från rådigheten över maski-
nerna när det efter rörelseöverlåtelsen (minus maskinerna) till aktiebolaget 
lämnade den fastighet där maskinerna fanns; att maskinerna i stället kom 

2100 Ett annat exempel är att medkontrahenten godtrosförvärvar eftersträvad sakrätt 
efter konkursutbrottet. Detta exempel är dock mindre träffande eftersom det sakrätts-
liga skyddet då uppkommer under de omsättningsskyddande (inte borgenärsskyddande) 
reglerna. Ett godtrosförvärv är på sin höjd ett förvärv av retentionsrätt. – Till frågan om 
3: 2 KL kan tillämpas på sakrättsliga moment efter konkursutbrottet, se Håstad, Sakrätt 
§ 11.3.2.c (6 uppl s 233 f ); jfr densamme, Supplement s 20.
2101 En är associationsavtalsrättslig, andra är sakrättsliga.
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i aktiebolagets besittning samt att aktiebolaget använde maskinerna i sin 
rörelse med vetskap om överlåtelseavtalet mellan konkursgäldenären och 
sakrättsborgenären. Huruvida ”sålunda” syftade på alla eller endast något av 
anförda förhållanden är inte givet.

Frågan i målet borde ha varit om konkursboet hade gjort en obligations-
rättsligt bindande eftergift av sin rätt enligt de sakrättsliga reglerna genom 
ett tredjemansavtal till förmån för sakrättsborgenären.2102 Det är en helt 
vanlig avtalsrättslig fråga. I denna kontext kan rättsfallet förklaras så att för-
behållet i överlåtelseavtalet (förmodligen) inte kvalificerade som ett oåter-
kalleligt tredjemanslöfte (trots att aktiebolaget representerades av sakrätts-
borgenären när förbehållet uppställdes). Tredjemanslöftet uppkom först när 
rörelsen avlämnades till aktiebolaget och konkursboet helt enkelt övergav 
maskinerna.

HDs användning av rådighetsbegreppet, som har sakrättslig hemvist, för-
virrar. Eftersom HD inledde rättsfallet med att redogöra för de sakrättsliga 
reglerna finns det inga hållbara skäl för att tolka HDs rådighetsbegrepp som 
ett avtalsrättsligt moment i frågan när en tredjemanseftergift till förmån för 
sakrättsborgenären blir avtalsrättsligt bindande för konkursboet. Frågan i 
målet beskrevs inte heller så att målet gällde uppkomsten av en ”massaefter-
gift”. Frågan var, enligt HDs egna ord, om sakrättsborgenären hade gjort ett 
sakrättsligt giltigt förvärv av maskinerna och därför ägde bättre rätt till dessa 
än konkursboet. Den stora skillnaden mellan HDs majoritet och minoritet 
verkar vara att majoriteten menade att sakrättsligt skydd kan uppkomma 
på grund av ett sakrättsligt moment som vidtas av konkursförvaltaren efter 
konkursutbrottet, medan minoriteten menade att varken de åtgärder som 
konkursförvaltaren kan ha företagit eller det förhållandet att maskinerna 
kom att bli kvar på den fastighet som såldes till aktiebolaget kan leda till att 
sakrättsborgenären därefter får sakrättsligt skydd för sitt förvärv.

Processramen bör inte ha varit en ursäktande omständighet för HDs 
argumentering.2103 Nog hade minoriteten rätt i att sakrättsligt skydd 
måste föreligga vid konkursutbrottet (med undantag för vad som kan följa 
av 3: 2 KL).2104 Men yrkar sakrättsborgenären bättre rätt än konkursboet 
behöver det, som ovan nämnts, inte vara de sakrättsliga reglerna som leder 
till bifallande dom.2105 Sakrättsliga brister kan avhjälpas genom de avtals-
rättsliga eftergiftsreglerna. Konkursboets förehavanden kan ju även leda 

2102 I samma riktning Håstad, Supplement s 20 (32 § 1 st AvtL och condictio indebiti) 
med tillägget att det möjligen brast i åberopande.
2103 HD är inte bunden av hur rättsfrågan rubriceras och argumenteras av parterna, utan 
av parternas yrkanden och grunder. Hur HD (rent faktiskt) ser på saken är en annan 
fråga. Det märkliga resonemanget kan mycket väl bero på att avtalsrättslig eftergift inte 
hade åberopats. 
2104 I alla fall gäller detta när det är en vanlig borgenär, inte konkursgäldenären, som 
uppträder som sakrättsborgenär i relation till konkursboet.
2105 Avgörande torde vara när sakrättsborgenären fått fog för att tro att konkursboet 
avstod från sin rätt. Det tål att diskuteras om inte en bindande eftergift borde anses ha 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   517 09-10-19   15.22.40



518

till att konkursboet får anses ha överlåtit tillgången till sakrättsborgenären 
eller eftergivit sin på de sakrättsliga reglerna grundade rätt. Rättsfallet är 
även problematiskt på den punkten att det implicerar att en massaskuld 
måste åtföljas av ett rådighetsavskärande för att bli avtalsrättsligt bindande 
för konkursboet. Huruvida rådighetsavskärande har skett skall ha betydelse 
först om konkursboet sätts i konkurs.

För det tredje kan det (teoretiskt sett) finnas extraordinära sakrätter som 
gäller i konkursboets förmögenhetsmassa eller en begränsad del därav 
(objektskriteriet) och har uppkommit efter konkursutbrottet (tidskrite-
riet), nämligen när det finns skäl för att ge borgenär en dold förmånsrätt 
i konkursmassan – såsom alternativ till att ge honom en regelrätt mas-
safordring hos konkursboet.2106 I sådana fall kan det alternativt talas om 
en opersonlig fordring hos konkursboet.

14.3.3 Skillnaden mellan massaskuld och superförmånsrätt
Det är inte rättsligt likgiltigt vad man kallar olika anspråk som har rätt 
till täckning ur konkursmassan.2107 I oförtäckt form kan det finnas olika 
borgenärsklasser:2108 1) massaborgenärer som har personliga eller oper-
sonliga fordringar hos konkursboet; 2) borgenärer som har extraordinära 
förmånsrätter i konkursen men inga personliga fordringar hos konkurs-
boet (superförmånsrätter);2109 3) borgenärer som har extraordinära utdel-

uppkommit redan när konkursförvaltaren förhandlade med sakrättsborgenären (i och för 
aktiebolaget) eller överlät rörelsen (med undantag för maskinerna) till aktiebolaget.
2106 Se 14.3.3 nedan.
2107 Se dock Andreasson i 14.3.2 ovan not 2093. Beträffande Håstad, se 14.1 ovan not 
2032.
2108 Skiftestankens inflytande på den dansknorska rätten speglar sig i att massakraven, till 
skillnad från sakrätterna (jfr de svenska särskilda förmånsrätterna), omfattas av ”förmåns-
rättsordningen” (se 9 kap (§ 9-2) DeknL respektive 10 kap (§ 93) DKL). Det görs alltså 
en skarp tudelning mellan boets aktivsida och boets passivsida. Med hänsyn härtill är det 
inte märkligt att massaanspråken omfattas av ”bevakningsförfarandet” i och för sig (vilket 
framför allt får betydelse i fråga om vad som kan prövas däri). Se 10.4 ovan not 1437. Jfr 
t ex Deuntzers diskussion i Den Danske Skifteret s 779 rörande massaborgenärs möjlig-
het att instämma konkursboet vid allmän domstol: ”Avgjørende mot Massekreditorers 
Ret til saadant Søgsmaal synes det at være, at de ere opstillede som dannende en Klasse i 
Konkursordenen og altsaa forsaavidt stillede ved Siden af de egentlige Kreditorer, og at de 
derfor konsekvent ligesom disse maa henvises til Skifterettens Decisiion samt ubetinget 
omfattes af de Udtryk, hvormed [bestämmelserna i DKL 1872] betegner de Fordrings-
havere, der ikke kunne sagsøge Boet i første Instans.”
2109 Termen superförmånsrätt används av JustR Lindskog i NJA 2009 s 41. Termen är 
myntad eller åtminstone förekommande i USA (Chapter 11 Uniform Commercial Code) 
och har börjat användas i den svenska diskussionen efter Kings föreläsning på Insolvens-
rättsligt forum nr 2. 
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ningsrätter i konkursen utan personliga fordringar hos konkursboet och 
konkursgäldenären samt 4) olika grader av sedvanliga och efterställda 
förmånsrättshavare och konkursborgenärer. Allt efter vilken grundsyn 
som anläggs på konkursen kan anspråken vara artskilda och omfattas av 
olika grundsatser (inte bara av olika regler och från regelplanet hämtade 
principer). Understrykas bör att uppräkningen inte är avsedd att tas för 
vare sig definitiv eller uttömmande. I likhet med sakrättsanspråken faller 
massaanspråken i princip utanför ramen för denna avhandling. Syftet 
med detta kapitel 14 är mer att visa att massaansvarsproblematiken är 
ett konkursboexternt problemområde än att fullständigt behandla massa-
ansvarsrätten (och dess relation till sakrätten). Till massa- och sakrättsfrå-
gorna får jag återkomma vid annat tillfälle.

14.3.3.1 Anspråk som motsvaras av en massaskuld
Associationstanken klargör att massaskulderna är vanliga förpliktelser 2110 
som har konkursboet som ansvarssubjekt och har uppkommit under 
allmänna (inte konkurs(associations)rättsliga) regler, dvs under regler 
som utgår från och förutsätter en rättslig värdering av gäldenärens, här 
konkursboets, förehavanden eller förhållanden efter konkursutbrottet. 
Massa skulderna kan vara begränsade till en viss sak men också gälla i 
konkursboets hela förmögenhetsmassa.

Från den berättigade massaborgenärens synpunkt kan en massafordring 
upplevas som en förmånsrätt i konkursen. Massaborgenärens subjektiva 
upplevelse har dock ingen rättslig betydelse. Massaskulden uppkommer 
på förpliktelsens primat – i ett annat paradigm. Det kan även ifrågasättas 
om skälen bakom den skiftesrättsliga likhetsprincipen gör sig gällande.

Den skiftesrättsliga likhetsprincipen skall skiljas från den associationsrätts-
liga. Konkursförvaltaren kan inte kringgå den associationsrättsliga likhets-
principen hur som helst, t ex ge borgenär förtäckt utdelning i form av ett 
massaansvar för konkursboet. Otillbörlighetsgrundsatsen fångar upp försälj-
ningar till underpris och köp till överpris som betingas av medkontrahentens 
medlemsställning i konkursboet.2111 Notera att massaansvarets koppling till 
den associationsrättsliga likhetsprincipen är tillfällig. Ett massa ansvar kan 
uppkomma även om det inte finns någon bakomliggande konkursfordring 
i bilden, t ex vid nytt avtal.

2110 Huruvida förpliktelsen är positiv eller negativ spelar ingen roll. Jfr 14.1 ovan not 
2033. Konkursboet kan – i likhet med andra rättssubjekt – vara underkastat en negativ 
förpliktelse att t ex inte utöva konkurrens. Negativa förpliktelser ärvs inte i högre grad än 
positiva. Se 14.4.1 nedan.
2111 Se 8.4.5.3 ovan. 
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14.3.3.2 Förtäckta förmånsrättsanspråk (superförmånsrätter)
Konkursboets massaskulder skall skiljas från anspråk som kallas massa-
fordringar men inte är mer än andelsrätter (förmånsrätter) i konkursboet. 
Sådana superförmånsrätter korresponderar inte mot någon förpliktelse 
för konkursboet enligt allmänna regler. Andelsrättens uppkomst är att 
bedöma i ett argumentationsfält som – på rättighetens primat – förut-
sätter en bedömning av huruvida pretendentens täckningsintressen är mer 
skyddsvärda än de konkurrerande pretendenternas.2112 Uppkommer en 
superförmånsrätt omfattas innehavaren av de konkurs(associations)rättsliga 
reglerna i och för sig2113 med den modifikationen att superförmånsrätten 
– på samma sätt som de vanliga förmånsrätterna – kan motivera att det 
bereds plats för särskilda undantagsregler på regelplanet.

Något annat gäller inte bara för att den hävdade rättigheten har före-
träde framför alla i FRL upptagna (allmänna) förmånsrätter och, till skill-
nad från de senare (jfr 5:1 KL), har uppkommit på grund av konkurs-
boets förhållanden under konkursen. Är ett avsteg från den skiftesrättsliga 
likhetsprincipen motiverat vid bedömningen av rättighetens uppkomst, 
är det också sagt att det inte skall spela någon roll att borgenären får en 
särskild prioritetsställning i konkursen – utan hinder av tidsrekvisitet. 
Mer bekymmersamt kan vara om en superförmånsrätt som inte tillika 
svarar mot en förpliktelse för konkursboet kan uppkomma utan uttryck-
ligt stöd i lag (jfr 1 § FRL).2114

Klart måste vara att en riktig massaskuld inte fordrar uttryckligt stöd i lag. 
I NJA 1966 s 241 argumenterade konkursboet (som utgick från att massa-
fordringen var en förmånsrätt) för att massaansvarets uppkomst borde 
förutsätta stöd i lag. HD köpte inte resonemanget utan prövade såväl för-
månsrätten som massafordringens uppkomst. Tanken att massaansvarets 
uppkomst skulle vara lagstödsberoende lämnades underförstått utan avse-
ende.2115 Mer intressant är att HD, när förmånsrättsfrågan bedömdes, inte 
hemföll åt lagpositivistisk formalism. Hade bara grunderna för den upphovs-

2112 Skyddsvärdet behöver inte bero på att pretendenten är särskilt ömkansvärd. Det 
kan t ex finnas intresse av att frammana visst handlingssätt inför förestående konkurs, 
så genom att locka med särskild skyddsställning för den händelsen att konkurs skulle 
utbryta.
2113 En annan sak är att de inte upptas i FRL. Jfr 14.2.4 ovan not 2063. Vilka förmåns-
rätter som upptas i FRL är en regelplansfråga. Den svenska förmånsrättsordningen är 
redan en blandad kompott (den omfattar såväl utdelningsrätter som sakrätter). Se 12.1; 
12.3 ovan. Skall en förändring göras är det bättre att avlägsna äpplena från päronen än 
att göra blandsylt av allt.
2114 Att superförmånsrätt är en principiellt tvivelaktig företeelse, se Lindskog i not 2118 
nedan.
2115 Jfr Möller, Konkurs och kontrakt s 622.
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rättsliga lagstiftningen motiverat en förmånsrätt för royaltyfordringar verkar 
det som att HD skulle ha varit beredd att erkänna en allmän förmånsrätt 
(med massakravsprioritet) för royaltyfordringar utan stöd i lag i och för sig. 
I praktiken kan detta betyda att uttryckligt FRL-stöd krävs eftersom det ter 
sig osannolikt att grunderna för en obligationsrättslig reglering tar sikte på 
rättsförhållandet mellan borgenärerna.2116 Mycket kan dock förtäckas under 
frågan om den s k gränsen mellan konkurs- och massafordringar. Beroende 
på hur den tolkas kan den göra att borgenärskollektivet får stå tillbaka för 
superförmånsrätter i massan samt innebära att konkursboet i principvidrig 
ordning2117 ärver handlingsplikter hänförliga till konkursgäldenärens före-
havanden före konkursen.

Är det borgenärens skyddsintressen (relativt konkursmassans övriga pre-
tendenter) som motiverar den särskilda prioriteten i konkursmassan (när 
sakrättsanspråken och kan hända massafordringarna har blivit tillgodo-
sedda), bör anspråket inte rubriceras som en massafordring hos konkurs-
boet. Anspråket bör konstrueras och rubriceras efter vad det är, efter-
som rubriceringen kan påverka rättstillämpningen (anspråken omfattas 
av olika grundsatser).2118 Superförmånsrättshavare kan (som nämnts) ha 
en grundställning analog med den under KL, för förmånsrättshavarna, 
förekommande.2119

Grundsyner som frånkänner konkursboet karaktär av borgenärsägd 
associationsliknande gemenskap med egen förmögenhet och rättssubjek-
tivitet har inga verktyg för att ta hand om regelrätta massaskulder (dvs 

2116 På grund av legalitetsprincipen kan annat tänkas gälla beträffande offentligrättsliga 
förpliktelser som endast kan uttas med stöd av lag.
2117 Se 14.4.1 nedan.
2118 Det betyder inte att konkurs(associations)rättsliga aspekter saknar all betydelse. Dels 
måste beaktas att konkursboet, som är en från konkursgäldenären fristående person, inte 
ärver konkursgäldenärens förpliktelser, handlingsplikter eller andra ansvarsgrundsele-
ment. Dels är konkursboets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål (vinstpåbudet, 
tidspåbudet, likhetsprincipen osv) kompetensinskränkande för konkursförvaltaren.
2119 Jfr den av HD förutsatta distinktionen mellan förmånsrätt och massaansvar i NJA 
1966 s 241. Skillnaden mellan massaansvar och förmånsrätt har förbisetts särskilt i den 
konkursupphovsrättsliga diskussionen, där sociala hänsyn till upphovsmannen har åbe-
ropats till stöd för ett massaansvar för konkursboet. Se t ex Adlercreutz, Avtalet och ford-
ringen s 305; Ljungman, Svensk rättspraxis s 523. Lindskog, Kvittning § 7-3.4.2 (2 uppl 
s 198 not 134) invänder med rätta att sådana hänsyn skall skyddas på annat sätt än genom 
ett massaansvar för konkursboet. Mer korrekt är att ge upphovsmännen förmånsrätt, rätt 
till statlig garanti (jfr lönegarantin) eller hävningsrätt vid uteblivet inträde (vilket möjli-
gen kan hjälpa endast beträffande krav som hänför sig till tiden efter konkursutbrottet). 
Efter NJA 1966 s 241 tillsattes så småningom en utredning om royaltyfordringarnas för-
månsrätt. Se LU 1981/82: 3 (mer härom Möller, Konkurs och kontrakt s 598). Synpunk-
ten att upphovsmän bör ges förmånsrätt har dock inte vunnit gehör. Se SOU 1992:113 
s 402; Lindskog, a st. 
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anspråk som bärs av konkursboet, förutsätter en ansvarsbedömning på 
förpliktelsens primat enligt allmänna regler samt ger upphov till ford-
ringar hos konkursboet vilka omfattas av den allmänna fordringsrättens, 
inte konkursrättens, grundsatser).2120 Risken för att massa skulderna upp-
fattas eller objektivt hanteras som extraordinärt förmånsberättigade ford-
ringar mot konkursmassan var följaktligen särskilt stor i äldre rätt, då 
konkursboet saknade rättssubjektivitet.2121

Under tiden för KL 1921, då konkursboet ansågs sakna juridisk personlig-
het, fanns behov av dels extraordinära medlemsbefogenheter och medlems-
plikter för massaborgenärerna, dels möjlighet att genomföra en informell 
konkursbokonkurs i den pågående primärkonkursen.2122 Den extraordinära 
medlemsställningen uppkom inte på grund av massaborgenärens ställning i 
konkursboet utan på grund av att massaborgenären skulle ha haft medlems-
ställning i konkursboets konkursbo om konkursbokonkurs hade varit möj-
ligt. – Rodhes definition är illustrerande: ”Också företrädesrätten för massa-
fordringar kan karakteriseras såsom en allmän förmånsrätt, gällande framför 
de i förmånsrättsordningen reglerade allmänna förmånsrätterna.”2123 Samma 
tankegång återkommer när Rodhe beskriver både konkursfordringarna och 
massafordringarna som ”boets gäld”.2124 Med ”boets gäld” förstås då att 
fordringarna riktar sig mot konkursboet såsom förmögenhetsmassa.2125

Tillvägagångssättet att konstruera reella massafordringar som extraordi-
nära förmånsrätter i konkursboet behöver inte bero på att det finns skäl 
för att ge vederbörande borgenär en superförmånsrätt i konkursen. För-
klaringen till att anspråken definieras på rättighetens primat kan vara 
att det i äldre rätt inte fanns några konstruktionsmässiga möjligheter att 
kalla reella massaskulder för massaskulder (såsom enligt associationstan-
kens terminologi).2126

2120 Se 14.5.1.1 nedan.
2121 Att massaansvaret uppfattas som en förmånsrätt, se framför allt Rodhe, Handbok i 
sakrätt strax nedan; ävensom Andreasson, En funktionell syn på rättigheter (SvJT 2006) 
s 448 f i 14.5.1.3 not 2241 nedan; JustR Hedfeldt i NJA 1972 s 633; Möller, Konkurs 
och kontrakt s 619, som dock betonar vikten av att skilja massaansvaret från förmånsrät-
terna eftersom massafordringarna inte omfattas av de (primär)konkursrättsliga reglerna, 
t ex kravet på stöd i lag (jfr a a s 622). Beträffande Håstad, se Den nya köprätten § 10.3 
(5 uppl s 188 not 11) i 14.1 ovan not 2032. I NJA 1966 s 241 argumenterade konkurs-
boet för att en massafordring skulle ge prioritet vid sidan av de lagreglerade förmånsrät-
terna. HD satte dock inte något likhetstecken mellan massafordring och förmånsrätt. Se 
vid not 2115 ovan. Beträffande konkursboets rättssubjektivitet, se 6.1 ovan.
2122 Se 10.4 ovan.
2123 Se Rodhe, Handbok i sakrätt s 379.
2124 A st vid not 74.
2125 A a s 353.
2126 Jfr 14.5.1.3 nedan.
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14.3.4 Skillnaden mellan massaansvar och medansvar
Massaskulderna brukar definieras så att de ansvarsbärs av konkursboet, 
inte av vare sig konkursborgenärerna eller konkursgäldenären personli-
gen.2127 Definitionen utesluter att konkursborgenärerna och/eller kon-
kursgäldenären har ett allmänt medansvar för massaskulderna. Däremot 
framtvingar den inte slutsatsen att anförda intressenter inte kan ansvara 
på annan grund, kanske i anslutning till konkursboets massaförpliktelse, 
i speciella situationer.

Ett speciellt fall är att konkursmassan skiftas ut till förfång för kon-
kursboets massaborgenärer.2128 Frågan inställer sig om konkursborgenär 
eller konkursborgenärerna kan bära ett återgångsansvar till förmån för den 
förbigångne massaborgenären. Bedömningen kompliceras av likhetsprin-
cipen.2129

Likhetsprincipen är inget problem om, i en situation av olovligt skifte, 
”återbäringsanspråket” i stället riktas mot konkursgäldenären.2130 Skälen 
för att hålla konkursgäldenären för ”medansvarig” kan också vara star-
kare. Inte så att konkursgäldenären bör medansvara för allt.

Konkursförvaltaren har ingen legal behörighet att ingå avtal i konkursgälde-
närens namn eller för konkursgäldenärens räkning under konkursen, ej ens 
på villkoret att konkursgäldenären kan ställas till svars först när konkurs-
boet har lösts upp.2131 Visst intar konkursgäldenären en medlemsliknande 
position i det avseendet att han har rätt till konkursmassans restvärde vid 
konkursens avslutande.2132 Även indirekt drar konkursgäldenären ekono-
misk nytta av konkursen eftersom ingen konkursborgenär har rätt att motta 

2127 Den associationsrättsliga grundsatsen torde vara att medlemmarna medansvarar 
för associationens skulder. Från rättssystematisk synpunkt vilar det opersonliga aktie-
ägaransvaret på en undantagsregel (jfr Bergström/Samuelsson, Aktiebolagets grundpro-
blem (2 uppl) s 46 f ). – Grundsatsens tillämpning på konkursgäldenären kan ifrågasättas 
dels eftersom konkursgäldenären inte är medlem i konkursboet (han har endast vissa 
ekonomiska rättigheter som ger honom en medlemsliknande ställning, se 10.3 ovan), 
dels eftersom den associationsrättsliga ansvarsprincipen utgår från medlemsskapet, inte 
de ekonomiska rättigheterna. Så t ex anses en andelsförvärvare utan medlemsskap sakna 
medansvar enligt 2: 20 HBL (Lindskog, HBL 2: 20-4.1.3 (2 uppl s 556) med hänvisning-
ar). Frågan blir sålunda om de konkursrättsliga skälen för att konkursgäldenären skall 
sakna medlemsställning i konkursboet uppväger denna brist. 
2128 Schrevelius, Civilprocess betraktade massaansvaret så att massaborgenärerna var 
”massans Creditorer eller Creditorernas Creditorer (s 501). Något allmänt medansvar 
ansågs konkursborgenärerna inte ha utan deras ansvar var inskränkt till det speciella fallet 
att konkursmassan ej förslog till massafordringarna (s 444 f, 501).
2129 Jag har med avsikt lämnat frågan öppen tidigare i avhandlingen. Se 12.4 ovan.
2130 Se 10.3 ovan.
2131 Se 5.4.2.5 ovan not 757.
2132 Se 9.4.1 ovan.
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utdelning utan korresponderande skuldavräkning till förmån för konkurs-
gäldenären personligen.2133 Det går dock för långt att ålägga konkursgälde-
nären ett generellt medansvar på associationsrättslig grund. Det är konkurs-
borgenärerna som är medlemmar i konkursboet och åtnjuter direktskydd 
under konkursändamålen.2134

Bedömningen kompliceras av HDs vid flera tillfällen intagna ståndpunkt 
att konkursgäldenären saknar eller har inskränkt rättshandlingsförmåga, 
medan konkursförvaltaren i samma del är konkursgäldenärens legale ställ-
företrädare.2135 Är detta gällande rätt bör konkursgäldenären (i enlighet 
med processtanken/tvångsförvaltningstanken) som grundregel ha ett gene-
rellt medansvar för massaskulderna (med undantag för fall som kan betrak-
tas som rena behörighetsöverskridanden).2136 Ståndpunkten bör skattas i 
ljuset  av att det under angiven grundsyn bör fordras särskild undantags regel 
eller konkursgäldenärens samtycke för att konkursboet skall ha behörig-
het att fullfölja konkursgäldenärens avtal och driva konkursgäldenärens 
rörelse vidare under konkursen. Det blir i huvudsak konkurskostnaderna 
som omfattas av medansvaret. Under den (liknande) skiftestanken förefaller 
grundsatsen bli att personligt medansvar saknas med undantag för massa-
fordringar som fyller en strikt avvecklingsfunktion, dvs kan betraktas som 
skifteskostnader.

En rimlig hållpunkt bör vara att konkursboets inblandning inte skall 
leda till att konkursgäldenären ansvarsbefrias från sina egna skulder och 
riskexponeringar samt att konkursgäldenären inte heller bör kunna und-
komma avvecklingskostnader som hade varit nödvändiga vid en privat 
”skuldavveckling” utom konkurs.

Konkursgäldenärens medansvar för direkta avvecklingskostnader bör inte 
kunna ifrågasättas. Däremot kan det förefalla märkligt att göra skillnad på 
olika kostnader utifrån konkursgäldenärens riskexponering (slumpaspek-
ten) och konkursboets syfte med åtgärden (vidaredrift contra omedelbar 
avveckling).2137 Antag att konkursboet har sålt en tillgång som, efter kon-

2133 Se 11.4 ovan.
2134 Se 8.5 ovan.
2135 Se t ex NJA 1997 s 503; NJA 1999 s 777; NJA 2004 s 777, alla i 5.4.4 ovan. 
2136 Jfr Gemmel, Spörsmål s 32. I finsk rätt togs positiva lagbud i FiKL (1868) till intäkt 
för att obegränsat personligt ansvar saknades. Ordningen kom att ifrågasättas eftersom 
massaskulderna orsakats av konkursgäldenärens oförmåga att sköta sin ekonomi och 
uppkommit för ändamål som det åligger konkursgäldenären att tillgodose. Se Granfelt, 
Grunddragen s 31. I den nya FiKL finns dels en definition av massaansvar (16: 2), dels en 
föreskrift om att konkursgäldenären ansvarar för konkursboets skulder endast med den 
del av sin egendom som ingår i konkursboet (16: 3). Se RP 26/2003 s 160. 
2137 Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 279 not 11 gör skillnad på avtal som 
ingås i och för avvecklingen, då medansvar föreligger, och massaskulder som uppstår 
på grund av atypiska eller icke ordinära förvaltningsåtgärder, t ex då förvaltaren driver 
konkursgälde närens rörelse vidare under en tid eller i en utsträckning som går långt ut -
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kursens avslutande, visar sig vara behäftad med fel. Ur konkursgäldenärens 
synvinkel kan det vara en slump att konkursboet har valt nytt avtal i stäl-
let för interventionsfullgörelse på konkursgäldenärens bekostnad. Det talar 
för att medansvar bör föreligga i alla fall då interventionsfullgörelse kun-
nat ske. För ett mer omfattande ansvar kan åberopas att det kan vara en 
lika stor tillfällighet att tillgången inte har blivit såld före konkursutbrottet 
(frågan får störst betydelse i fråga om omsättningstillgångar) eller att varan 
inte har blivit felaktigt tillverkad före konkursutbrottet (felet kan bero på 
konkursgäldenärens ritningar eller andra rörelseinterna aspekter). Å andra 
sidan kan nya medkontrahenter inte utan vidare jämställas med medkon-
trahenter som varit rättsligt tvungna att fullfölja konkursgäldenärens avtal 
med konkursboet. För den förra kategorin, som kan villkora avtalet av att 
konkursgäldenären åtar sig ett borgensansvar om sådant önskas, kommer 
ett medansvar för konkursgäldenären som en överraskande bonus. Även 
skiftesekonomiska och skiftespraktiska synpunkter kan dock behöva be -
aktas (se strax nedan).

Slutligen kan skiftespraktiska och skiftesekonomiska hänsyn behöva 
beaktas. Det kan vara bättre att låta konkursgäldenären ansvara direkt för 
senare uppdagade och vid skiftet obeaktade massaskulder än att riva upp 
skiftet och börja om på nytt (om nu det är möjligt). Den ekonomiska 
effekten för konkursgäldenären blir densamma och ett direktansvar gör 
det möjligt att undvika alla kostnader och besvär som är förenade med 
konkursboets återuppståndelse (alla återgångskrav etc). Ur denna aspekt 
kan det ifrågasättas om det ens finns skäl att beloppsbegränsa konkursgäl-
denärens ansvar och att (på premissen att ansvaret är ett återgångsansvar 
under den allmänna läran om obehörig vinst) begränsa konkursgäldenä-
rens ansvar till ett ansvar i pengar. Konkursgäldenären kan ha att ansvara 
enligt avtalets eget innehåll direkt.2138

Vad som gäller och/eller bör gälla skall inte utredas närmare här. Det 
räcker att notera att massaansvarets definition inte hindrar att konkurs-
gäldenären eller konkursborgenärerna bär något slags medansvar för eller 
i anslutning till konkursboets förpliktelser.

över vad en adekvat avveckling erfordrar. Av sammanhanget framgår dock att Lindskogs 
ståndpunkt, som förmodligen är korrekt i sak (se nedan angående ”direktansvar”), torde 
vara att konkursgäldenären inte kan slippa ansvar för skulder som skulle ha uppstått 
om han själv hade avvecklat sin förmögenhet till borgenärernas förnöjande rätt upp och 
ned. 
2138 Det låter hårdare än det är. Direktansvar kan inte föreligga för massaskulder som 
innefattar ett mandats- eller kompetensöverskridande. Hur nya rörelser som helst kan 
inte inledas i konkursen. 
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14.4 Massaansvarets uppkomst
14.4.1 Konkursboet ärver inte konkursgäldenärens skulder
Det brukar sägas att konkursen utlöser en universalsuccession av kon-
kursgäldenärens tillgångar från konkursgäldenären till konkursboet. Att 
”arvet” inte omfattar konkursgäldenärens skulder var nog inte så självklart 
i äldre rätt,2139 men torde numera, med reservation för NJA 2003 s 3, 
vara ostridigt.2140 Konkursen skulle vara funktionslös om alla konkurs-
fordringar omvandlades till massafordringar. Konsekvensen skulle bli en 
oändlig kedja av konkurser.2141 Men även en begränsad skuldsuccession, 
som endast gällde till förmån för en viss borgenär eller grupp av borge-
närer, skulle inge betänkligheter. Ansvarsövertagandet skulle ge en för-
månsrätt, dvs innefatta ett avsteg från likhetsprincipen, och fordra stöd 
därefter.2142

Principen att konkursboet inte ärver konkursgäldenärens förpliktelser 
äger motsvarande tillämpning i fråga om bindningar av annat slag än 
förpliktelser. Det kan vara skiljeavtal eller olika typer av negativa förplik-

2139 Se 14.4.3.2 nedan vid not 2198. Jfr 12.5.1.2 ovan not 1681; 12.5.1.3 not 1690; 
12.5.1.5 not 1698 f.
2140 Se redan Schrevelius, Civilprocess s 486, 499 som kritiserade betänkandet i LU 1818 
nr 3 s 534, vilket innehöll en mening om att konkursboet var skyldigt att fullfölja kon-
kursgäldenärens avtal under konkursen. Grunden var att meningen var ”i strid med de 
angående Concurs i allmänhet gällande grundsatser, till följe hvaraf Gäldenärens passiva 
skuldförbindelser icke gå öfver på Creditorerna.” Se senast NJA 2009 s 41 med hänvis-
ningar angående konkursboets ansvar vid passivitet, uttryckligen det (i andra avseenden) 
skiljaktiga JustR Lindskog. Jfr även Andenæs, Konkurs § 17.3 (2 uppl s 153); Brækhus, 
Konkursrett s 162; Gomard, Obligationsret III s 29; Lilleholt, Personskifte s 291; Möl-
ler, Konkurs och kontrakt s 54. I norsk rett finns ett undantag i DeknL § 7-10 avseende 
avtal om fast egendom som hyrts och tillträtts för konkursgäldenärens näringsverksam-
het före konkursutbrottet. Konkursboet skall anses ha inträtt i hyresavtalet om det inte 
drar sig ur inom fyra veckor och ställer hyresobjektet till hyresvärdens förfogande inom 
samma tid. Massaansvar föreligger för hyran fram till avståendeförklaringen (eller den 
senare tidpunkt då hyresobjektet ställs till hyresvärdens förfogande). Se närmare Lilleholt, 
a st. De danska och svenska specialansvaren har inte samma konstruktion. Se DKL § 62 
(massa ansvar från konkursutbrottet om konkursboet inte kan ge direkt besked på upp-
maning huruvida inträde skall ske) respektive 12: 31 5 st JB (massaansvar från och med 
konkursutbrottet om konkursboet inte ställer lokalen till hyresvärdens förfogande inom 
en månad från uppmaning). 
2141 Jfr Andenæs, Konkurs § 17.3 (2 uppl s 153); JustR Lindskog i NJA 2009 s 41; Möl-
ler, Konkurs och miljöansvar s 104.
2142 Jfr Gomard, Obligationsret III s 29 samt det inträdesteoretiska grundantagandet att 
medkontrahenten inte kan ha rätt att villkora avtalets bestånd av att konkursboet gör 
ett (heltäckande) partsinträde när konkursgäldenärens rätt till uppfyllelse – obligations-
rättsligt sett – inte är villkorad av att konkursgäldenären ställer säkerhet för alla tänkbara 
anspråk som kan uppkomma enligt avtalet. 
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telser. I den mån konkursboet t ex binds av konkursgäldenärens skilje-
avtal föreligger det alltså, rättssystematiskt sett, en särskild undantags-
regel.2143 Frågan kom upp till bedömning i rättsfallet NJA 2003 s 3 
(14.4.2 nedan).

14.4.2 Rättsfallet NJA 2003 s 3

14.4.2.1 HDs bedömning i huvuddrag
I rättsfallet NJA 2003 s 3 hade HD – enligt rättsfallets rubrik – att avgöra 
frågan om skiljeavtals verkan i konkurs. Gäldenären hade ingått åter-
försäkringsavtal med ett fyrtiotal återförsäkringsgivare. Avtalen innehöll 
skiljeklausuler. När gäldenären sedermera råkade i konkurs bevakade 
återförsäkringsgivarna fordringar avseende återkrav av förskottsbetalning.  
Gäldenärens återbetalningsskyldighet kom att prövas i skiljeförfarande 
mellan konkursboet och några ledande återförsäkringsgivare. I bevak-
ningsförfarandet åberopades skiljedomen även av de resterande återför-
säkringsgivarna (hädanefter bevakarna).

Konkursförvaltaren anmärkte att skiljedomen inte var bindande i för-
hållande till bevakarna. Allt som har med den första skiljedomen att göra 
kan vi bortse från i det följande. Det var inte dennas rättskraft till förmån 
för bevakarna som skulle bedömas i målet.

Om jag har förstått saken rätt blev nästa steg i händelseutveckling-
en att bevakarna ändrade sina bevakningar.2144 Borgenärerna yrkade 
att deras fordringsrätt i konkursen skulle fastställas till det belopp som 
kunde komma att bestämmas i skiljeförfarande mellan borgenärerna och 
konkursboet (!) (jfr 9:16 KL). Som grund för yrkandet åberopades bl a 
att konkursboet var bundet av konkursgäldenärens skiljeavtal. Konkurs-
boet invände att borgenärers fordringsrätt i konkursen skulle prövas av 
konkursdomstolen i anmärkningsförfarandet.

Tvisten mellan parterna gällde, enligt den terminologi som används 
i rättsfallet, huruvida konkursboet var bundet av konkursgäldenärens 
skiljeavtal i den ifrågavarande tvisten. Denna fråga, som dock verkar ha 
uppfattas på annat sätt av HD, bröts ut för ”mellanbeslut” och hamnade 
till slut på HDs bord.

HD fann att konkursborgenärerna var bundna av konkursgäldenärens 
skiljeavtal. Slutet följde av att det inte hade anförts någon omständighet 

2143 Se 14.4.3.2 nedan; Lindskog, LSF § 34-4.1.2 (1 uppl s 925 angående NJA 1922 
s 285). Jfr 5.2.2.1 ovan vid not 586. 
2144 HDs återkoppling till NJA 1913 s 191 kan alltså inte gärna bero på att det hade 
meddelats en skiljedom (mot andra återförsäkringsgivare) under konkursen. 
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som föranledde avsteg från HDs pleniavgörande i NJA 1913 s 191,2145 
vilket ansågs alltjämt äga tillämpning då ”inga i detta sammanhang be -
tydelsefulla ändringar har gjorts i 1921 och 1987 års KL:r jämfört med 
1862 års KL”, som gällde vid tiden för rättsfallet. Utgångspunkten för 
HDs bedömning var med andra ord att pleniavgörandet ägde tillämp-
ning på den fråga som skulle prövas i målet i och för sig, dvs att pleni-
målet innebar att konkursboet som sådant är skyldigt att skiljesvara på 
massanivå i en process avseende fordringsrekvisitet.2146 Inga positiva skäl 
anfördes (utöver NJA 1913 s 191). HDs argumentering inriktades i stäl-
let på en granskning av de argument som framförts mot NJA 1913 s 191 
och en prövning av huruvida det idag fanns skäl för en annan intresse-
viktning. Av naturliga skäl kom särskild uppmärksamhet att ägnas åt 
argumenten i pleniavgörandets skiljaktiga meningar.

HD började med att ringa in den fråga som skulle prövas i målet. 
Utgångspunkten blev som följer: ”Avgörande vid bedömningen av om 
övriga konkursborgenärer måste respektera konkursgäldenärens före 
konkursen slutna skiljeavtal har ansetts vara, huruvida ett tänkt avtal, 
varigenom parterna direkt reglerat den fråga som skiljeförfarande skall 
avse (dvs avtalat om utgången), skulle ha varit bindande för övriga kon-
kursborgenärer (se NJA 1993 s 641).”2147 Sålunda, uttalade HD, är det 
en etablerad uppfattning att skiljebundenhet inte föreligger vare sig i 
sakrättsliga frågor, såsom separationsrätt, förmånsrätt och återvinning i 
konkurs,2148 eller (i enlighet med det nyss anförda rättsfallet) i frågor 
rörande återgång av olovlig vinstutdelning enligt ABL. Såvitt gäller bun-
denheten i obligationsrättsliga frågor, fortsatte HD, finns pleniavgöran-
det NJA 1913 s 191.

Infallsvinkeln, som satte sina spår på den påföljande diskussionen, är 
intressant av två skäl. För det första utgick HD från att frågan i målet 
gällde partssuccession. Annorlunda uttryckt verkar HD ha utgått från att 
konkursutbrottet inte bara ger upphov till en succession av konkursgälde-
närens tillgångar utan även betyder att konkursboet, med massan, övertar 
ansvaret för konkursgäldenärens skulder. Det är inte korrekt.2149

2145 Se ref s 9 (min kurs.): ”Med hänsyn till det anförda, och då inte heller det som kon-
kursboet i övrigt har anfört föranleder att avsteg görs från pleniavgörandet, är konkursbor-
genärerna bundna av de skiljeavtal som Svenska Kredit har slutit före konkursen.” 
2146 Rättsfallet NJA 1913 s 191 innebär inte att konkursboet var bundet av konkursgäl-
denärens skiljeavtal. Se 12.5.1.5 ovan.
2147 Se ref s 6 f.
2148 Hänvisning görs till NJA 1902 s 282; NJA 1922 s 285; NJA 1925 s 557; NJA 1926 
s 10; NJA 1931 s 647. Jfr även SvJT 1945 rf s 31; RH 1987: 66.
2149 Se 14.4.1 ovan. 
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För det andra gjorde HD aldrig någon positiv inringning av frågan 
i målet. Utifrån dikotomin sakrätt-obligationsrätt konstaterade HD att 
frågan i målet inte gällde en sakrättslig fråga. Vilken typ av obligations-
rättslig fråga – konkursgäldenärsfråga, medlemsfråga eller konkursbo-
fråga – skiljebundenhetsfrågan gällde, förblev outrett.2150 HD betraktade 
alltså inte fordringsrekvisitet enligt 5:1 KL som en ”egen sak” i relation 
till konkursgäldenärens personliga ansvar. Frågan blev om fordringsfrå-
gan (såsom denna såg ut under KL 1862) var förlikningsbar enligt 1 § 
LSF.2151 En sådan fråga blir mycket svår att argumentera kring eftersom 
den konkursrätt som nu gäller är mycket svår att förena med process-
tanken och KL 1862. Den oundvikliga följdfrågan blir: Vilken ford-
ringsfråga skall förlikningsbarheten bedömas utifrån – konkursgäldenä-
rens personliga ansvar (konkursgäldenärsfrågan) eller fordringsrekvisitet 
enligt 5:1 KL (medlemsfrågan)? HD gjorde inget val i detta avseende 
utan skiftade fritt mellan konkursgäldenärens personliga ansvar (kon-
kursgäldenärsfrågan) och fordringsrekvisitet (medlemsfrågan), därmed 
också fritt mellan konkursborgenärernas skydd mot konkursförvaltarens 
åtgöranden och konkursborgenärernas skydd mot konkursgäldenären.

HD började alltså med att konstatera dels att frågan i målet var om 
konkursborgenärerna var bundna av konkursgäldenärens skiljeavtal i en 
obligationsrättslig fråga,2152 dels att denna fråga hade avgjorts av HD i 
NJA 1913 s 191.

Det första huvudtemat i HDs argumentation var om 9:17 och 13 KL, 
som enligt HD handlar om konkursförvaltarens behörighet att ingå för-
likning och ger borgenärerna självständig rätt att bestrida en bevakad 
fordring, medför att fordringsfrågan inte är förlikningsbar enligt 1 § LSF. 
HD menade att fordringsfrågan är förlikningsbar, av tre skäl.

Beträffande 9:17 KL antog HD att det krävs samtycke enligt 9:17 eller 
13 KL för att konkursförvaltaren skall ha behörighet att ingå förlikning å 
borgenärskollektivets vägnar.2153 Därmed borde frågan ha varit löst.2154 Men 

2150 Jfr 13.5 ovan not 2026. Med tanke på att HD utgick från att 1913 års mål ägde 
tillämpning på frågan i målet är det dessutom oklart om det var skiljebundenhet eller 
rättskraftsverkan som skulle diskuteras. Att 1913 års fall inte anvisar skiljebundenhet, se 
12.5.1.5 ovan. 
2151 Jfr Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174). Fordringsfrågan är knappast förliknings-
bar enligt 9:13 och 17 KL. Det är anmärkning som kan förlikas. Se 12.5.2.7 ovan; jfr not 
2167 nedan. 
2152 Huruvida HD tillräckligt uppmärksammat skillnaden mellan konkursboet och 
 borgenärskollektivet kan med fog ifrågasättas. 
2153 Att konkursförvaltaren saknar behörighet att ingå förlikning är helt korrekt i den nu 
gällande konkursrätten. 
2154 Jfr Heuman, Skiljemannarätt s 106; Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 175 not 293); 
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HD ändrade väg. HD höll förvisso fast vid utgångspunkten att 9:17 KL 
är en behörighetsregel,2155 men omvandlade (objektivt sett) regeln till en 
kompetensregel genom att förlägga konkursborgenärernas interfereringsrätt i 
medlemsfrågan till interventionsplanet.2156

Är 9:17 KL en mandatregel (relativt borgenärskollektivet) skall konkurs-
borgenärerna i princip ha rätt till medpartsinträde. Har borgenärerna inte 
erbjudits möjlighet till medpartsinträde, skall de, på samma premiss, i prin-
cip ha rätt att få domen upphävd genom besvär över domvilla. I skiljerätten 
konsumeras domvilloinstitutet av kravet på förlikningsbarhet (1 § LSF), 
som sanktioneras med ogiltighetsverkan (33 § LSF). Även rättskraften är 
en säkerhetsventil till förmån för borgenärerna. Resultatet borde (under ett-
dera alternativet) ha blivit avvisning av skiljesaken med mindre konkursför-
valtaren kunde uppvisa samtliga borgenärers samtycke.

För det första, anförde HD, är konkursborgenärerna bundna av ett av -
görande som meddelats i obligationsrättslig fråga före konkursen, trots att 
konkursborgenärerna då inte har någon rättslig möjlighet att försvara sig 
genom intervention.2157 Därför, menade HD, skulle det inte framstå som 
särskilt anmärkningsvärt att ett skiljeavtal som ingåtts före konkursen 
band konkursborgenärerna (oavsett interventionsrätten i förfarandet). 
En av anledningarna till att HD omvärderade 9:17 KL var att en fordring 
som har sin grund i en dom som meddelats före konkursen har uppkom-
mit före konkursutbrottet och därför ger rätt till utdelning i konkur-
sen (fastän borgenärerna saknat möjlighet till intervention). Kopplingen 
mellan tidsrekvisitet i 5:1 KL, som handlar om borgenärernas skydd mot 
konkursgäldenärens åtgärder (jfr 3:1 KL) och förlikningsbarheten enligt 
9:17 KL (1 § LSF), är dock ytterst diffus. Än mer diffus är kopplingen 
mellan medlemsfrågans förlikningsbarhet enligt 9:17 KL, tidsrekvisitet i 
5:1 KL och frågan huruvida det uppkommit massabundenhet för kon-
kursboet eller borgenärskollektivet.

C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 696. 
2155 Se HDs konklusion att invändningarna saknade bäring i det aktuella fallet eftersom 
konkursförvaltaren hade erhållit förlikningssammanträdets bemyndigande (9:13 KL) och 
därmed behörighet att ingå förlikning. 
2156 Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 not 288) tolkar rättsfallet så att HD menade 
att en pågående process har blott bevisverkan i konkursen. Det kan ha varit HDs avsikt, 
men interventionsdiskussionen och parallellen mellan rättskraft och skiljebundenhet 
förbryllar. Även Lindskog, LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 181 not 312) torde mena att rätts-
kraftsverkan ligger mest i linje med HDs synsätt i 2003 års mål (vilket då i sin tur står i 
samklang med det danska UfR 1983 s 44 H).
2157 Att parallellen är svårbegriplig understryks av Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 176 
not 297, s 177 vid not 298) som menar att HDs resonemang är anmärkningsvärt och 
mekaniskt eftersom det inte finns något relevant samband mellan de angivna faktorerna. 
Även C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 697 ifrågasätter HDs 
resonemang, låt vara ur en annan synvinkel. 
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För det andra, tillade HD, kan det inte uteslutas att konkursborge-
närerna har interventionsrätt i ett skiljeförfarande mot konkursboet. 
Konkursrättsligt sett föreligger enligt HD rätt till intervention. Inte bara 
konkursboet (se 3: 9 2 st KL) utan även övriga konkursborgenärer har 
ju rätt att självständigt intervenera i en rättegång mot konkursgäldenä-
ren angående fordring som kan göras gällande i konkursen.2158 Saknas 
interventionsrätt i skiljeförfarande är hindret följaktligen skiljerättsligt. 
Emellertid, tillade HD, kan det inte uteslutas att, skiljerättsligt sett, kon-
kursborgenärerna har interventionsrätt även i skiljeförfarande. I alla fall 
kan det inte uteslutas att skiljedomens rättskraft i konkursen är villkorad 
av att bevakaren inte har motsatt sig skiljeintervention på begäran. Under 
inga förhållanden ansåg sig HD ha anledning att ta ställning till interven-
tionsrätten i målet, då det var ostridigt att alla vid förlikningssamman-
trädet närvarande borgenärer (jfr 9:13 KL) hade givit konkursförvaltaren 
behörighet att ingå förlikning.

Den andra anledningen till att HD omvärderade 9:17 KL var alltså att det 
inte kan uteslutas att borgenärerna har självständig interventionsrätt i kon-
kursgäldenärsfrågan enligt 3: 9 2 st KL analogt, dvs i en rättegång mot kon-
kursgäldenären om konkursgäldenärens personliga ansvar. HD gick alltså in 
på borgenärernas interventionsrätt i konkursgäldenärens processer. Interven-
tionsrätten i skiljeförfarande är inte så given.2159

Argumenteringen ger upphov till flera frågor. En av dem sammanhänger 
med att HD verkar ha förutsatt att en pågående rättegång har rättskraft i 
konkursen även om skiljeprocessen har inletts efter konkursutbrottet.2160 
Därmed uppkommer inte bara en märklig skillnad mellan skiljeförfaranden 
och förfaranden i allmän domstol.2161 Det finns inte längre, såsom i NJA 
1913 s 191,2162 någon anledning att ge en pågående rättegång rättskraftsver-
kan i konkursen. Det föreligger ju inte längre någon kritisk processkollision 
(eller kritisk kollision mellan konkursen och motpartens rätt till skiljeför-
farande mot konkursgäldenären personligen).2163

En annan fråga är om det kan stämma att borgenärerna, ens konkurs-
förvaltaren, har interventionsrätt respektive inträdesrätt i skiljeförfarande 

2158 HD gör ingen poäng av att 3: 9 2 st KL gäller inträdesrätt i konkursgäldenärens 
process.
2159 Se Heuman, Utomstående rättssubjekt (JT 2003/04) s 154 f med hänvisning till NJA 
2000 s 202; Lindskog, LSF I: 0-5.2.3 (1 uppl s 177 vid not 300), III: 0-5.2.3 (s 603 f ), 
V: 0-2.3.2 (s 891); C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 2004/05) s 697, samt-
liga med uppfattningen att HDs resonemang saknar grund. 
2160 Se not 2156 ovan.
2161 Se 11.1.2.3 ovan.
2162 Se 12.5.1.4 ovan.
2163 Jfr 11.1.2.3 ovan.
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enligt 3: 9 2 st KL analogt.2164 Även i denna del av domen är kopplingen 
mellan tidsrekvisitet i 5:1 KL och medlemsfrågans förlikningsbarhet diffus. 
Att en skiljedom i konkursgäldenärsfrågan frånkänns rättsverkan i konkur-
sen under 5:1 KL betyder väl ändå inte att medlemsfrågan är förlikningsbar 
relativt borgenärerna?

För det tredje menade HD, som nämnts, att fordringsfrågan under alla 
förhållanden hade blivit förlikningsbar då konkursborgenärerna givit 
konkursförvaltaren förlikningsuppdrag enligt 9:13 eller 17 KL.2165 Ett 
förlikningsuppdrag kan vara relevant i förlikningsbarhetsfrågan i och för 
sig. Men dels skall det skiljerättsliga förlikningsbarhetsrekvisitet tillgodo-
se fler aspekter än att den som skrider till skiljeförfarande har civilrätts-
lig förlikningskompetens. Det är tvistefrågan som skall vara förliknings-
bar, inte sakföraren som skall ha behörighet att ingå förlikning.2166 Dels 
kan det med fog ifrågasättas om ett förlikningsuppdrag enligt 9:13 eller 
17 KL räcker för att konkursförvaltaren skall kunna ingå ett giltigt och 
för borgenärskollektivet bindande skiljeavtal i den positiva fordringsfrå-
gan (medlemsfrågan). Anmärkningsförlikning är inte detsamma som 
medlemsfrågeförlikning.2167 Dels går det inte att, som HD gjorde, ta 
förlikningsbarhet till intäkt för att tredje man är bunden av konkurs-
gäldenärens skiljeavtal. Om förlikningsbarhet vore detsamma som skilje-
bundenhet skulle alla skiljeklausuler i dispositiva avtalsförhållanden vara 
onödiga.

Det andra huvudtemat i argumentationen var kanske mer avsett som 
ett rättskällestöd för argumentationen än som ett argument för utgången. 
HD tillade att en skiljebundenhet för konkursborgenärerna i obligations-
rättsliga frågor skulle vara väl förenligt med 9:16 1 st in fine KL. Hän-

2164 Det brukar antas att 3: 9 2 st KL kan tillämpas analogt. Jfr t ex Heuman, Skiljemanna-
rätt s 108; densamme, Utomstående rättssubjekt (JT 2003/04) s 151; Hassler/Cars, 
Skilje förfarande (2 uppl) s 43; Håstad, Något om skiljeavtals verkan s 178; Lindskog, 
LSF I: 0-5.3.3 (1 uppl s 180 vid not 309) med flera hänvisningar. Enligt min bedömning 
är det inte så givet att skiljeparterna skall behöva finna sig i en intervention på så lösa 
grunder som 3: 9 2 st KL bygger på (se härom 12.8.2 ovan). Heuman, a st påpekar (med 
hänvisning till bl a Prop 1998/99: 35 s 47; NJA 2000 s 335) att RBs regler inte utan 
vidare kan tillämpas analogt. Jfr även C Söderlund, Prövning av bevakad fordran (JT 
2004/05) s 697 vid not 4. 
2165 HD verkar inte ha uppfattat detta bemyndigande som ett taleuppdrag (aspekten togs 
upp under frågan om tvistens förlikningsbarhet enligt 1 § LSF). Det är helt korrekt. Se 
Lindskog, LSF I:1-4.2.3 (1 uppl s 248 f ).
2166 Detta sammanhänger med att förlikningsbarhetsrekvisitet skall fånga upp de rätts-
säkerhetsintressen som hanteras under institutet domvillobesvär i den allmänna process-
rätten. – Förlikningsbarhet föreligger även om sakförarens rättegångsfullmakt inte täcker 
förlikning. 
2167 Se not 2151 ovan. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   532 09-10-19   15.22.41



533

visningarna2168 talar för att HD inte menade att särskild rättegång har 
rättskraftsverkan i konkursen rent generellt (vad nu rättskraften kan ha för 
betydelse i frågan om konkursboet ådragit sig bundenhet av skiljeavtalet). 
Möjligen menade HD att 9:16 KL, som inte hindrar fordringsprövning 
i specialdomstol, inte kan åberopas som hinder mot fordringsprövning i 
skiljeförfarande.2169

14.4.2.2 Några oklarheter rörande frågan i målet
Så mycket är klart att tvisten mellan parterna i 2003 års mål gällde kon-
kursförvaltarens skyldighet att (med konkursboet som kostnadsansvarig 
part) gå i svaromål i skiljeförfarande enligt ett skiljeavtal som gäldenä-
ren hade ingått med bevakarna före konkursen. Tvisten gällde alltså inte 
(såsom NJA 1913 s 191) skiljedomens rättskraftsverkan i konkursen.

Inte fullt lika klart är beträffande vilken typ av skiljefråga skiljebun-
denheten skulle bedömas. I referatet talas om bevakarnas ”fordringsrätt 
i konkursen”.2170 Under den nu gällande KL är ”fordringsrätten i kon-
kursen” en medlemsfråga. Under KL 1862 var ”fordringsrätten i konkur-
sen” en fråga om borgenärens fordringsrätt mot gäldenären som, via de 
ömsesidiga rättskraftsreglerna, avgjorde fordringsrätten såväl i som utom 
konkursen. Problematiken gestaltar sig olika beroende på om det är med-
lemsfrågan (fordringsrekvisitet i 5:1 KL) eller konkursgäldenärsfrågan 
(konkursgäldenärens personliga ansvar) som skall bedömas. I det förra 
fallet uppkommer bl a spörsmålet om medlemsfrågor över huvud taget kan 
prövas utom konkursförfarandet. I det andra fallet är prövningsformen 
inget problem. Desto mer problematiskt är det att konkursförvaltaren 
ej längre har (något av rättskraftsreglerna framtvingat) mandat att agera 
som konkursgäldenärens legale ställföreträdare (i borgenärernas intresse). 
Konkursförvaltaren får inte ens överta konkursgäldenärens talan i målet 
(jfr 3: 9 2 st KL).

Vi har nu sett att det inte var helt klart vilken fråga HD hade att be -
döma i NJA 2003 s 3. Går vi ytterligare ett steg, och väver in hur HD upp-
fattade frågan eller hanterade densamma, blir bilden än mer förvirrad. 

HDs slutsats blev att ”konkursborgenärerna [är] bundna av de skilje-
avtal [gäldenären] har slutit före konkursen”. Sätts slutsatsen i samband 
med mellanbeslutsfrågan måste den betyda att HD menade att konkurs-

2168 Det hänvisas till NJA II 1947 s 696 ff och 2 § LRA.
2169 Att fordringsrekvisitet kan prövas i specialdomstol med rättskraftsverkan i konkursen 
är dock, efter den ömsesidiga rättskraftsregleringens upphörande, allt annat än givet. Se 
12.5.2.1 ovan. 
2170 Ref s 4.
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förvaltaren var skyldig att gå i svaromål på konkursboets bekostnad.2171 
Att döma av HDs inledande problemformulering var också tanken att 
det var (någons) skiljebundenhet som skulle bedömas i målet. Sålunda 
anförde HD:

”Tingsrätten har beslutat att frågan, huruvida konkursboet i bevaknings-
tvisten är bundet av i ärendet åberopade skiljeklausuler, skall avgöras genom 
ett mellanbeslut. Det är denna fråga som nu är föremål för Högsta domsto-
lens bedömning.”2172

I referatrubriken talas dock inte om skiljebundenhet för konkursboet/
borgenärskollektivet. I stället talas om ”skiljeavtals verkan i konkurs”. 
Uttryckssättet antyder att HD prövade samma fråga som i NJA 1913 
s 191, dvs skiljedoms rättskraftsverkan mot borgenärskollektivet när kon-
kursförvaltaren har frivilligt inlåtit sig på process (dvs i en fråga som 
under KL 1862 omfattades av konkursförvaltarens talerätt som konkurs-
gäldenärens legale ställföreträdare). Samma intryck förmedlas av temat 
för och byggstenarna i HDs argumentation.

Sålunda antogs att 1913 års mål ägde tillämpning i och för sig. Argumenta-
tionstemat var om rättsfallet alltjämt stod sig. HD argumenterade kring 
borgenärskollektivets rättskraftiga bundenhet av en skiljedom som medde-
lats före konkursutbrottet samt åberopade 9:16 KL till stöd för sitt slut.

Stämmer detta förefaller det som att HD avgjorde en annan fråga än den 
fråga som skulle prövas i målet. En sådan tolkning bör undvikas.

Ett tolkningsalternativ är att HD menade att rättskraftig bundenhet 
för tredje man är samma fråga som tredje mans skiljebundenhet och sva-
randepartsställning i skiljemålet. Ett annat alternativ är att HD utgick 
från att NJA 1913 s 191 innebär att konkursförvaltaren, som frivilligt 
gått i svaromål i skiljeprocessen, var skyldig att gå med på skiljeförfarande 
på konkursboets bekostnad. För att denna räddningsplanka skall bära 
krävs dock dels att 1913 års mål verkligen innebär att boet var skiljebun-
det under skiljeavtalet, dels att den bedömningen står sig i dag. HD tog 
aldrig tag i den första premissen. Bägge premisserna brister.2173

Givet att 2003 års mål handlade om någons bundenhet av konkurs-
gäldenärens skiljeavtal inställer sig nästa fråga. För vem skulle skiljebun-
denheten bedömas: Var det konkursboet eller borgenärskollektivet?

2171 Även Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 not 288) utgår från att rättsfallet inte 
handlar om rättskraftsfrågan. 
2172 Se HDs beslut i målet s 4 (10). – Att HD växlar mellan att tala om konkursboets 
bundenhet och konkursborgenärernas bundenhet, se nedan. 
2173 Se 12.5.1.5 ovan.
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I det förra fallet sammanhänger konkursförvaltarens taleplikt med hans 
organställning i konkursboet. Att det måste till, utöver skiljebundenhet för 
konkursboet, särskild grund för att konkursboet skall ha talerätt (och tale-
plikt!) i konkursgäldenärs- och medlemsfrågor är en annan sak. Konkurs-
boet varken sakäger eller berörs av konkursgäldenärs- och medlemsfrågorna. 
En talerätt (i eget namn) i de angivna frågorna blir alltså en kommissions-
talerätt i annans sak.

I det andra fallet, när det är borgenärskollektivet som binds av skiljeav-
talet, måste konkursförvaltarens taleplikt rimligen gå tillbaka på att han 
är den ende anmärkningsberättigade som även har en principiell plikt att 
anmärka i konkursen (jfr 9: 9 KL). Fallet är lika problematiskt som det först 
nämnda. Borgenärskollektivet har ingen talerätt i konkursgäldenärsfrågor. 
Att konkursförvaltaren kan ha kompetens att träffa skiljeavtal om sin egen 
anmärkningsrätt (om så är fallet) kan inte tas till intäkt för att medlems-
frågan som sådan – relativt alla tänkbara anmärkningar – kan processas i 
särskild rättegång utom konkursen och så med rättskraft mot konkursgäl-
denären och hela borgenärskollektivet. En sådan skiljetalerätt innebär att 
konkursförvaltaren får talerätt avseende alla konkursgäldenärens och bor-
genärskollektivets anmärkningar under fordringsrekvisitet, så i strid mot 
9:13 och 17 KL (varunder konkursförvaltaren rentav saknar rösträtt mot 
förlikning).

Rättsfallet är oklart på denna punkt.2174 I HDs inledande problemfor-
mulering talas om konkursboets bundenhet. Argumentationen, och slut-
satsen, kretsar kring konkursborgenärernas. Det var dock konkursboet, inte 
konkursborgenärerna, som intog partsställning i målet.

Ytterligare en oklarhet med 2003 års mål är vilken fråga som ansågs 
omfattas av skiljebundenheten: Var det konkursgäldenärsfrågan om kon-
kursgäldenärens personliga ansvar eller medlemsfrågan om borgenä-
rens fordringsrätt mot konkursgäldenären i och för fordringsrekvisitet 
i 5:1 KL? Det sätt varpå HD förhöll sig till NJA 1913 s 191 tyder på 
att HD avsåg konkursgäldenärsfrågan, dvs konkursgäldenärens personliga 
ansvar. Samma intryck förmedlas dels av diskussionen kring konkursbor-
genärernas interventionsrätt i anslutning till 3: 9 2 st KL, som utan tvivel 
gäller en konkursgäldenärsfråga, dels av resonemanget kring 9:16 KL. 
Märkligt är dock att HD inte nämnde något om på vilken grund – kon-
kursgäldenärens samtycke – konkursförvaltaren ansågs ha talerätt i kon-
kursgäldenärsfrågan.2175

2174 Under KL 1862 fanns ingen motsvarande problematik eftersom det inte fanns något 
konkursbo, än mindre någon rättslig grundskillnad mellan konkursboet och borgenärs-
kollektivet.
2175 I och med tillkomsten av 115 § KL 1921 (9:19 KL) föreligger det ju inte längre 
någon kritisk processkollision om fordringsfrågan prövas parallellt i bevakningsförfaran-
det och i särskild rättegång utom konkursen. Därmed finns det inte heller någon kon-
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Å andra sidan talade HD om konkursborgenärernas bundenhet 
”rörande bevakningsrätten i konkursen”. Detta tyder på att det var skilje-
bundenheten avseende fordringsrekvisitet, medlemsfrågan, som var före-
mål för HDs bedömning, inte konkursgäldenärens personliga ansvar. För 
denna tolkning talar även att, om man bortser från HDs tillägg avseende 
9:16 KL, all argumentering sorterades under det övergripande temat 
huruvida samtyckeskraven i 9:13 och 17 KL medför att en bevaknings-
tvist inte är förlikningsbar enligt 1 § LSF.

Mest förbryllande av allt är att HD växlade fritt mellan medlems frågan 
och konkursgäldenärsfrågan när förlikningsbarheten enligt 1 § LSF skul-
le bedömas. Förklaringen kan vara att HDs bedömning avsåg varken 
konkursgäldenärsfrågan eller medlemsfrågan utan den fordringsfråga som 
fanns enligt KL 1862 med föregångare men som upphörde att existera i 
och med KL 1921. Intrycket vinner stöd av två faktorer. För det första 
deklarerade HD att konkursrätten (enligt HDs tolkning) ser likadan ut 
i dag som den gjorde under KL 1862, då NJA 1913 s 191 avgjordes. För 
det andra tillägnade sig HD grundantagandet att den relevanta skiljelin-
jen går mellan obligationsrättsliga och konkursrättsliga fordringsaspekter. 
Fordringsfrågan i sin helhet är då en ”obligationsrättslig” fråga, även med 
avseende på fordringsrekvisitet i 5:1 KL.

14.4.2.3 Konkursboets skiljebundenhet
Det brukar antas att NJA 1913 s 191 betyder att konkursboet är bundet 
av konkursgäldenärens skiljeavtal.2176 Antagandet stämmer inte. Kon-
kursboet har inte ens någon adcitationsplikt i konkursgäldenärens pro-
cess.2177 I NJA 2003 s 3 ålade emellertid HD konkursboet skiljebunden-
het på grund av det förut nämnda rättskraftsavgörandet,2178 så dessutom 
på premissen att konkursrätten inte har förändrats sedan KL 1862.2179 
HD tog ingen notis om konkursboets invändning att det fordrades ett 
nytt skiljeavtal mellan motparten och konkursboet för att konkursboet 

kursrättslig grund (utöver äganderättsplaceringen) för att – i fordringsfrågan (där kon-
kursgäldenären uppträder i egenskap av gäldenär) – betrakta konkursförvaltaren som 
konkursgäldenärens legale ställföreträdare. 
2176 Se 12.5.1.5 ovan. – I dansk rätt har det sagts att boet binds av konkursgäldenärens 
skiljeavtal i pågående skiljeprocess (jfr UfR 1983 s 44 H; Sommer Jensen, Voldgift og 
konkurs s 511), men det torde vara rättskraftig bundenhet som åsyftas, då det anses stå 
konkursboet fritt att avgöra huruvida inträde skall ske eller ej (Sommer Jensen, a a s 509 
vid not 15).
2177 Se 13.3.5 ovan not 1936.
2178 Att NJA 1913 s 191 inte handlar om skiljebundenhet, se 12.5.1.5 ovan.
2179 Se 12.5.1 ovan.
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skulle vara skyldigt att skiljesvara i förfarandet.2180 Skälen för skiljebun-
denhetens uppkomst blev i praktiken att konkursgäldenärens skiljeavtal 
har ingåtts före konkursen och att fordringsfrågor kan förlikas. Sådana 
faktorer är, såvitt jag kan se, inga bärande skäl för att det har uppkom-
mit en kontraktuell förpliktelse/bindning för tredje man enligt allmänna 
obligationsrättsliga regler. Förpliktelsegrunden blev succession av förplik-
telse – från konkursfordringsplanet till massanivån. Rättstillämpningen 
ligger på resningsgränsen.2181 A fortiori bör rättsfallet sakna auktoritets-
värde i framtida fall.2182

14.4.3 Ny ansvarsgrund krävs

14.4.3.1 Allmänna ansvarsregler gäller
Grundvillkoret för att konkursboet skall ådra sig ansvar för konkursgäl-
denärens skuld, eller ikläda sig en ny och till innehållet helt fristående 
förpliktelse, är att konkursboets förhållanden eller förehavanden uppfyller 
kraven för en ny ansvarsgrund enligt allmänna regler. Att allmänna ansvars-
regler skall tillämpas betyder bl a att massaansvarsbedömningen beror på 
vilken typ av massaförpliktelse konkursboet påstås bära. 2183

Som exempel kan nämnas att frågan huruvida konkursboet har ådragit sig 
ett partsansvar under konkursgäldenärens avtal, eller ingått ett nytt över-
låtelseavtal med tredje man, måste bedömas under tillitsregeln eller annan 
avtalsrättslig regel om de kontraktuella förpliktelsernas uppkomst. Det 
utomobligatoriska skadeståndsansvarets uppkomst har att bedömas under 
culparegeln eller annan tillämplig skadeståndsrättslig regel. Återgångsför-

2180 Jfr Lindskog, LSF I: 0-5.3.2 (1 uppl s 174 i och vid not 291, s 177 not 300), I:1-
4.2.1 (s 246 not 62). – Att detta invänts framgår av HDs uttalande att konkursboet 
framfört ett flertal rättsliga argument för att pleniavgörandet från 1913 ej längre är väg-
ledande. Hänvisning görs till Lindskog, HBL 2: 29-5.1.3 (1 uppl s 736 not 29), som var 
konkursboets sakförare i målet. 
2181 Till HDs försvar kan åberopas att rättstillämpningen ligger i linje med (de lika ”kon-
kursvidriga”) rättsfallen NJA 2000 s 479 och NJA 1997 s 503. Se 5.4.4.1 ovan not 782.
2182 Jfr Lindskog, LSF 1: 0-5.3.2 (1 uppl s 179); C Söderlund Prövning av bevakad for-
dran (JT 2004/05) s 698.
2183 Håstad, Sakrätt (6 uppl) s 398, 418 f antar att allmänna regler skall tillämpas, möjli-
gen med undantag för frågan om konkursboets massaansvar för fel (se Den nya köprätten 
(5 uppl) s 192 ff; Sakrätt (6 uppl) s 414 ff), som endast verkar handla om massaansvarets 
omfattning. Förklaringen kan vara att det enligt Håstad inte finns skäl att göra skillnad på 
återgångsförpliktelser (som inte förutsätter särskild ansvarsgrund utöver kravet på obehö-
rig tillägnelse) och kontraktuella förpliktelser (som förutsätter ansvarsgrund enligt – som 
huvudregel – den avtalsrättsliga tillitsregeln). Med tillitsregeln avses här den avtalsrättsliga 
norm som brukar uttryckas med hjälp av viljeförklaringsmodellen. As beteende skall ha 
givit B fog för att tro att A ikläder sig en förpliktelse. 
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pliktelsernas uppkomst beror på de allmänna återgångsreglerna, t ex läran 
om obehörig vinst. De skatterättsliga förpliktelsernas uppkomst avgörs av 
de allmänna skattereglerna. Exemplen torde räcka.

Associationstanken, som utgår från förpliktelsens primat, är klarare än 
andra grundsyner i detta avseende. Framställs massafordringen som en 
rättighet i konkursmassan är risken avsevärd att frågan huruvida konkurs-
boet uppfyller ansvarsgrunden enligt allmänna regler glöms bort eller blir 
en tidsfråga under den s k gränsen mellan konkurs- och massafordring-
ar.2184 Massaansvarets uppkomst framträder då närmast som en fråga, 
som en rättighetsfråga på rättighetens primat vilken kan diskuteras i ett 
sammanhållet argumentationsfält och endast indirekt – inte till grun-
den – anknyter till de allmänna ansvarsreglerna.2185

HD följer ingen linje med konsekvens. Rättsfallet NJA 2007 s 519 kan 
nämnas som exempel.2186 En av irregulariteterna är HDs ansvarsbedöm-
ning. Helt korrekt verkar HD ha utgått från att konkursboets beteende skall 
ansvarsbedömas på förpliktelsens primat i enlighet med allmänna regler.2187 
Huruvida HD också tillämpade de allmänna reglerna är mer osäkert. Det 
första motiveringsledet löd: ”Genom att nyttja lokalen efter det att hyres-
rätten upphört har konkursboet undandragit [hyresvärden] möjligheten att 
själv använda lokalen. Ersättningsskyldighet i ett sådant fall uppkommer 
oberoende av avtalsförpliktelse och förutsätter inte heller att skadan har vål-
lats genom brott.” Så långt verkar det som att HD tillämpar den allmänna 
ansvarsregeln för obehörig vinst.

Men slutklämmen förbryllar: ”Eftersom grunden för hyresvärdens ford-
ran på ersättning för användningen av lokalen har uppkommit efter kon-

2184 Se 14.5.1.4 nedan vid not 2251. – Risken behöver inte alltid realiseras. I NJA 1979 
s 427 uppmärksammade HD att skattefordringens (jämte restavgiftsfordringens) upp-
komst efter konkursutbrottet inte kunde automatiskt tas till intäkt för att fordringen 
utgjorde en massafordring. Massaanspråket underkändes på den grunden att skatterna 
grundades på taxeringar som hade påförts inte konkursboet utan konkursgäldenären.
2185 Jfr 14.5.1.3 nedan. Så t ex diskuteras om det är fullgörelse eller tillägnelse som leder 
till att borgenären får en massafordring i konkursen och om ren passivitet kan vara massa-
fordringsgrundande. Se 14.5.1.5 nedan. 
2186 Redan formuleringen av rättsfrågan i målet (konkursboets skadeståndsansvar respek-
tive värdeersättningsansvar för obehörigt utnyttjande) är märklig. Enligt HD var frågan 
i målet ”om ett konkursbo som använt en hyreslokal efter det att hyresavtalet upphört att 
gälla, har ådragit sig massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skä-
lig hyra för nyttjandet av lokalen eller om hyresvärdens fordran skall utgå som skadestånd 
ur konkursboet” (min kurs). Vad avses med ”eller om hyresvärdens fordran på ersättning 
skall utgå som skadestånd ur boet”? Är det att – på fordringens primat – konkursboet har 
ådragit sig ett skadeståndsansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller är det att 
hyresvärden får nöja sig med att hans skadeståndsfordring hos konkursgäldenären ger rätt 
till utdelning från konkursboet? 
2187 I detta fall 2: 2 SkL, alternativt läran om obehörig vinst och NJA 1993 s 13.
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kursutbrottet utgör [hyresvärdens] fordran en massafordran.” Vilken funk-
tion skall detta tillägg fylla? Tre alternativ kan tänkas. Det första är att HD 
menade att tiden är ett moment i ansvarsgrunden enligt allmänna regler 
när ansvarets uppkomst – som sig bör – bedöms på förpliktelsens primat. 
Men det ter sig osannolikt. HD brukar inte tidsmotivera förpliktelsernas 
uppkomst utom konkurs. Dessutom träffar motiveringen även fallet att 
konkursgäldenären utnyttjat lokalen.2188 Det andra alternativet är att HD, 
på samma premisser, ville säga att ett massaansvar inte skulle ha uppkommit 
om ansvarsgrunden hade varit hänförlig till tiden före konkursutbrottet.2189 
Men också detta alternativ ter sig osannolikt: Hur skall konkursboet ha 
kunnat åstadkomma en ansvarsgrund före sin egen födelse?2190 Är det kon-
kursboet som har agerat är tidsfrågan utspelad. Det tredje alternativet är att 
HD utgick från att massaansvarets uppkomst skall bedömas på rättighetens 
primat blott under beaktande av allmänna obligationsrättsliga regler. Att 
det ter sig kuriöst att anspråket skall ha särskild prioritet bara för att den 
väsentliga grunden är hänförlig till konkursförvaltarens förehavanden efter 
konkursutbrottet är en annan sak.

Därmed skyms att olika omständigheter kan ha olika betydelse under olika 
ansvarsregler (beroende på den uppgivna förpliktelsens art).2191 Dessutom 
får massaansvarsfrågan en svartvit karaktär. En massafordring blir något 
som antingen finns eller saknas.2192

Ibland vinner konkursboet härpå. Ibland förlorar det. Associationstanken 
tolererar varken strängare ansvarsbedömningar (14.4.3.2 nedan) eller sär-
skilda ansvarslättnader för konkursboet (14.4.3.3 nedan).

Slutligen försvåras möjligheten att uppskatta massaansvarets rätts verk ning-
ar,2193 t ex uppkomsten och omfattningen av konkursboets massa ansvar 
för fel.

2188 Jfr Lindskog, Kapitalbrist § 11.1.2 (1 uppl s 166 not 8).
2189 Till stöd för denna tolkning kan åberopas att NJA 2007 s 519 inte är det enda rätts-
fall då HD glidit in på en tidsbedömning. Motsvarande drag återfinns i NJA 2009 s 41, 
också det rörande massafordran för hyresanspråk i konkurs. 
2190 Se härom 14.2.4 ovan. 
2191 En omständighet som saknar relevans under en ansvarsregel (t ex tillitsregeln) kan 
ha betydelse, rentav avgörande betydelse, under en annan (t ex grundsatsen om obehörig 
vinst).
2192 Se 14.5.1.4 nedan. Det finns inget utrymme för att påstå i första hand kontrakts-
ansvar enligt avtalsrättsliga regler, i andra hand återgångsansvar enligt utomobligatoriska 
regler. 
2193 Rättsverkningarna och uppkomstförutsättningarna bör kommunicera med varandra.  
Det är helt i sin ordning att tillägga en massaförpliktelse en kontraktuell förpliktelses rätts-
verkningar om ansvarets uppkomst bestäms av den avtalsrättsliga tillitsregeln. Bedöms 
uppkomsten under en annan eller för konkursboet strängare regel uppkommer obalans 
mellan grund och verkan. 
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14.4.3.2  Ansvarsbedömningen skall inte vara strängare för konkursboet 
än normalt

Frågan om konkursboet automatiskt övertar konkursgäldenärens skulder 
är en del av den större frågan om automatisk massabundenhet för kon-
kursboet.2194 Ett konkursbo har samma behov av rättssäkerhetsskydd (med 
skydd mot fri- och rättighetskränkningar) som andra rättssubjekt.2195

Konkursboets rättssäkerhetsintressen talar för att ett konkursbo inte 
skall kunna ådra sig förpliktelser på mindre rigorösa villkor än andra 
rättssubjekt. Ansvaret skulle stå i strid mot principen att konkursboet 
inte ärver konkursgäldenärens förpliktelser. Att konkursen som sådan 
inte kan åberopas som ett argument för ett strängare ansvar säger sig 
självt.2196

Det spelar ingen roll om själva ansvarskraven modifieras eller om samma 
effekt uppnås genom att konkursboet otillåtet tillräknas konkursgälde-
närens förhållanden före konkursen. Konkursen kan vara ansvarsbefriande 
men inte leda till att konkursboet påläggs ansvar. Så t ex kan konkursboets 
verksamhet och verksamhetsändamål leda till att en förpliktelse förklaras 
oförbindande för konkursboet på grund av konkursförvaltarens kompetens-
överskridande.2197

Att allmänna ansvarsregler skall tillämpas får särskild betydelse när ren 
passivitet påstås vara ansvarsgrundande. Tillräknas konkursboet konkurs-
gäldenärens förhållanden före konkursen betyder det i praktiken att kon-
kursboet behandlas strängare i ansvarshänseende än andra rättssubjekt. 
Tiden ger förpliktelsen.

I äldre rätt var det inte helt ovanligt att konkursboet ådrog sig kontraktuellt 
massaansvar genom ren passivitet – genom ren underlåtenhet att säga upp 
konkursgäldenärens förpliktelse (vad som än avses därmed).2198 Ett exem-
pel är NJA 1892 s 300 där en handelsbolagsmans konkursbo ansågs vara 
massa ansvarigt för alla bolagsskulder som ”uppkommit efter det att [bolags-
mannen W] blifvit i konkurstillstånd försatt” då det var ostridigt att W 

2194 Se därom 14.4.3.1 ovan.
2195 Se dock NJA 2003 s 3. – Det är inte konkursboets juridiska personlighet som ger 
detta behov. Redan det förhållandet att ett konkursbo har egen verksamhet och egna verk-
samhetsändamål (i jämförelse med konkursgäldenären) med ansvar mot medlemmarna 
kräver att konkursboets rättssäkerhetsskydd är normalt. 
2196 Det skulle vara som att åberopa ett aktiebolags karaktär av aktiebolag till stöd för 
ansvar. 
2197 Jfr 8.4 ovan.
2198 Jfr 14.4.1 ovan not 2139 f; även 12.5.1.2 not 1681; 12.5.1.3 not 1690; 12.5.1.5 
not 1698 f.
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var delägare i bolaget vid konkursutbrottet och Ws konkursbo ”icke visats 
hafva i laga ordning hos nämnda bolag tillkännagifvit, att konkursboet ville 
därifrån skiljas.”

Ett annat exempel är 2: 30, 2: 33 NyttjanderättsL som ålade hyresgäs-
tens konkursbo att säga upp konkursgäldenärens hyresavtal senast inom 
en månad efter bevakningsfristens utgång vid äventyr att konkursboet blev 
massaansvarigt för hyresavtalets fullgörande under återstående avtalstid eller 
till dess att avtalet upphörde att gälla efter uppsägning. Huruvida konkurs-
boet utnyttjade nyttjanderätten saknade betydelse. Ansvaret började löpa 
den dag avtalet skulle ha upphört att gälla om uppsägning hade skett på 
bevakningsfristens sista dag (NJA 1914 s 256).2199 Den ifrågavarande massa-
ansvarsregeln upphävdes 1970 och ersattes med en regel som gav motparten 
rätt att häva avtalet om konkursboet inte inträdde i detsamma. Enligt moti-
ven var avsikten med den nya bestämmelsen att konkursboet skulle befrias 
från massaansvar vid ren passivitet.2200

Liknande regler föreslogs (på Lagrådets inrådan) införas på arbetsrättens 
område under början av 1900-talet men förslaget ledde inte till lagstift-
ning.2201 Det ansågs vara en allmän princip att konkursboet, i enlighet med 
de angivna reglerna i NyttjanderättsL, ådrog sig ett massaansvar genom 
(ren) underlåtenhet att säga upp konkursgäldenärens varaktiga avtal.2202

Numera torde den allmänna uppfattningen vara att uppsägningspassi-
vitet inte är ansvarsgrundande, i alla fall att det krävs ett mer konkludent 
åtagande än ren passivitet för att ett massaansvar skall anses uppkomma.2203 
Endast när passivitet är ansvarsgrundande enligt allmänna regler skall det 
alltså vara ansvarsgrundande för ett konkursbo. Utan associationstanken är 
det lätt att förbise behovet av en särskild ansvarsbedömning och ta för givet 
att fordringar enligt avtalet som hänför sig till tiden efter konkursutbrottet 
ligger på massanivå om konkursboet inte utnyttjar sin rätt till uppsägning 
(jfr den s k gränsen mellan konkurs- och massafordringar).

Andra exempel är när det diskuteras om konkursboet har ådragit sig 
massaansvar på grund av tillägnelse av sakrättsligt skyddad prestation. I 

2199 Jfr Walin, Allmänna hyreslagen (1 uppl) s 158.
2200 Se Prop 1970:142 s 147 f, 155.
2201 Se närmare Möller, Konkurs och kontrakt s 681 med hänvisningar. 
2202 Se Welamson, Konkursrätt s 444; jfr Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 420. Se även 
Lindskog, Kvittning § 7-3.4.2 (2 uppl s 195 f, särskilt s 196 not 129). Bedömningen ver-
kar förutsätta att avtalets varaktighet gav upphov till en särskild handlingsplikt för kon-
kursgäldenären och att denna handlingsplikt övergått till konkursboet.
2203 Se t ex NJA 1979 s 253 (anställningsavtal); Prop 1970:142 s 147 f, 155 (12 : 31 JB); 
NJA II 1990 nr 8 s 338 (63 § KöpL); Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl s 418 ff); Lindskog, 
HBL 2: 20-7.4.1 (1 uppl s 594) (handelsbolagsavtal); Sigeman, Arbetsrätten (4 uppl) 
s 192 (som anför att konkursboets inträde numera böra ske genom uttrycklig överens-
kommelse, vilket dock mer torde vara att uppfatta som en ordningsföreskrift för konkurs-
boet än som ett krav för massaansvarets uppkomst). Se även Prop 2002/03: 49 s 103 f; 
NJA 2009 s 41.
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sådana fall finns det ingen garanti för att massaansvarsbedömningen tar 
hänsyn till att massaansvaret inte är en typ av obligationsrättslig förplik-
telse.2204 Resultatet kan bli att konkursboet behandlas sämre (eller bättre) 
än andra rättssubjekt.

14.4.3.3 Konkursboet har ej anspråk på särskild ansvarslättnad
Av det föregående avsnittet har framgått att ett konkursbo inte skall 
behandlas sämre än andra rättssubjekt vid bedömningen av massaan-
svarets uppkomst. Omvänt klargör associationstanken att bedömningen 
av massaansvarets uppkomst inte heller får hänvisas till särskilt konkurs bo-
vänliga ansvarsregler, som – med hänvisning till konkursen – förskonar kon-
kursbon från ansvar för normalt sett ansvarsgrundande beteenden.2205

Rättsfallet NJA 1999 s 617 är anmärkningsvärt i detta avseende. Konkurs-
boet hade klargjort för konkursgäldenärens lokalhyresvärd att det inte hade 
för avsikt att inträda i konkursgäldenärens lokalhyresavtal. Utan hyresvär-
dens tillstånd hade konkursboet, detta till trots, vidaredrivit konkursgäl-
denärens rörelse i de förhyrda lokalerna. Frågan i målet borde ha varit om 
konkursboet hade ådragit sig i första hand en kontraktuell hyresförpliktelse, 
i andra hand ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller en kvasikontrak-
tuell återgångsförpliktelse för obehörigt nyttjande (dvs ersättning för den 
konsumerade nyttjanderättens värde).2206 I rättsfallet blev frågan om kon-
kursboet hade ådragit sig något slags betalningsansvar gentemot hyresvärden 
för den tid varunder konkursboet hade drivit gäldenärens verksamhet vidare 
i lokalen utan hyresvärdens samtycke.

HD bortsåg från eller missade skillnaden mellan å ena sidan kontraktu-
ella förpliktelser, som uppkommer under de avtalsrättsliga reglerna, å andra 
sidan återgångsförpliktelser, som uppkommer under den allmänna grund-
satsen om obehörig vinst.2207 Egentligen förbisågs även skillnaden mellan 
tillägnelse och ren passivitet.2208 Trots att det inte var den kontraktuella 

2204 Se 14.5.1.5 nedan.
2205 En annan sak är att konkursboet kan slippa ansvar när konkursförvaltaren gjort sig 
skyldig till t ex kompetensöverskridande. Det är ingen särskild fördel för ett konkursbo. 
2206 Beträffande den senare frågan, se NJA 1993 s 13.
2207 Alternativt kan återgångsförpliktelsen, när den uppträder i formen av en värdeersätt-
ningsskyldighet för tillägnelse av icke-återställbar prestation, konstrueras som ett skade-
ståndsansvar som följer andra regler än den allmänna culparegeln. 
2208 Enligt HD skulle en betalningsskyldighet för konkursboet avseende hyra eller ett 
däremot svarande skadeståndsansvar endast med svårighet låta sig förena med gällande 
lag och lagförarbeten. De förarbeten som HD syftade på (Prop 1970:142 s 147 f, 155, 
jfr not 2200 ovan) gäller dock inte vare sig obehörigvinstansvar vid olovlig tillägnelse 
eller kontraktsansvar (på grund av konkludent inträde) när tillägnelse utgör ett moment 
i ansvarsgrunden, utan kontraktsansvar på grund av ren passivitet att säga upp konkurs-
gäldenärens nyttjanderättsavtal. 
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massaförpliktelsens uppkomst som skulle bedömas tog HD nämligen ansats 
i förarbetsuttalandet till 12: 31 JB om att ren passivitet inte räcker för att 
konkursboet skall ådra sig en kontraktuell förpliktelse gentemot hyresvär-
den.2209 Förarbetsuttalandet lästes så att det följer av 12: 31 JB att konkurs-
boet måste åta sig ett ansvar för konkursgäldenärens förpliktelser enligt 
avtalet för att bli ansvarigt gentemot hyresvärden. Därefter antog HD att 
detsamma måste gälla beträffande en skyldighet för konkursboet att gott-
göra hyresvärden för sitt obehöriga nyttjande eftersom ett sådant ansvar 
”endast med svårighet låter sig förena med gällande lag och förarbeten.” 
Eftersom HD, om än med visst stöd i doktrinen,2210 drog alla förpliktel-
setyper över en kam kan det inte uteslutas att HD i praktiken införde en 
ansvarslättnad för konkursbon – i strid mot rättspraxis och utan stöd i lag 
och lagförarbeten.2211 Motiveringen skulle ha varit mer rationell om HD 
hade betonat att det förelåg en skillnad mellan NJA 1993 s 13 och frågan 
i målet, en skillnad som gjorde att konkursboets tillägnelse inte var olovlig 
och obehörig under grundsatsen om obehörig vinst, nämligen att avtalet 
inte var uppsagt eller hävt när konkursboets tillägnelse ägde rum.2212 Rätts-
fallet är anmärkningsvärt på fler punkter än så.2213

Särskilt i fråga om rörelsekostnader skulle en särskild ansvarslättnad för 
konkursbon vara betänklig. Konkursboet skulle uppnå – utöver ekono-
misk besparing – otillbörlig konkurrensfördel relativt andra rättssubjekt 
och näringsidkare till men för marknaden och ytterst konsumenter-
na.2214

14.4.4  Alla ansvarselement måste uppfyllas av konkursboet; 
konkursgäldenärens handlingsplikter går ej i arv

Associationstanken gör klart att endast konkursboets förhållanden och 
förehavanden får beaktas när massaansvarets uppkomst bedöms. Alla 
ansvarsförutsättningar måste uppfyllas av konkursboet, dvs av ett kompetent 

2209 Se not 2203 ovan. 
2210 Se t ex Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 420 som – i fråga om förarbetena till 12: 31 
JB – inte räknar med att det kan föreligga någon principiell skillnad på kontraktuella 
förpliktelser och utomobligatoriskt skadeståndsansvar. 
2211 Jfr NJA 1993 s 13 samt Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 420 f. 
2212 Se numera NJA 2007 s 519.
2213 Angående frågan om HDs ”déni de justice”, se t ex Lindskog, Högsta domstolen 
och den kommersiella rätten s 75; Möller, Lagstiftningsstopp på Justitiedepartementet? 
s 110. 
2214 Se t ex Bergström, Skatter och civilrätt s 252; jfr Öberg, Mervärdesbeskattning s 121 
rörande konkurrensneutralitet gentemot andra näringsidkare som skäl för att konkursbo 
bör vara skattskyldigt för mervärdesskatt. Beträffande konkurrenslikhet och ansvar för 
obehörig vinst, se redogörelsen och hänvisningarna i NJA 2009 s 41.
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konkursboorgan eller någon som har erhållit särskilt bemyndigande att 
agera för konkursboets räkning.2215 Konkursboet kan inte agera innan det 
självt har fötts och ärver varken färdiga förpliktelser eller ansvarsgrunds-
moment som har lagts av borgenärskollektivet (i någon konstellation) 
före konkursutbrottet.2216 A fortiori måste grundsatsen vara att konkurs-
boet inte ärver några handlingsplikter som har utlösts av, och åvilar, kon-
kursgäldenären.

Utöver återvinningsreglerna och ändamålsskälen bakom konkursgäldenä-
rens rådighetsförlust bör noteras att konkursgäldenären inte ens är medlem 
i konkursboet.2217 Grundsyner som process- och skiftestanken är mer dif-
fusa i konturen i angivna hänseenden. De implicerar att konkursgäldenären 
har full rådighet före konkursutbrottet (jfr 3:1 KL)2218 samt att det inte 
föreligger mer än en tidsmässig gräns mellan konkurs- och massafordring-
arna (om inte återvinningsreglerna anger annat).2219

Särskilda problem uppkommer beträffande offentligrättsliga förpliktelser. 
De är regelmässigt beteendeoberoende ”statusansvar”.2220 Gäller detsamma 
även i konkursfallet måste grundsatsen bli att konkursboet inte ärver 
konkursgäldenärens status (eller handlingsplikter som är att härleda till 
konkursgäldenärens status). Huruvida statusansvarets ansvarsgrund även 
träffar konkursboet måste alltså bedömas särskilt från fall till fall.

Speciellt förvaltningsdomstolarna är benägna att medge ”konkursvidrigt” 
massaansvar (eller förtäckt superförmånsrätt?) för offentligrättsliga fordring-

2215 I samma riktning Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 278 not 11. Jfr även 
hänvisningarna i not 2141 ovan angående automatiskt massaansvar för konkursboet. 
– Observera att det är rättsföljden massaansvar som kräver att samtliga ansvarsgrunds-
moment är hänförliga till konkursboet. Även vid tillämpning av 5:1 KL, dvs i utdel-
ningshänseende, kan det hända att vissa ansvarsgrundsmoment hänför sig till tiden före 
konkursutbrottet medan andra hänför sig till tiden därefter. Vad som då gäller är en 
annan fråga. Principen om fordringens väsentliga grund skall inte överföras till massaan-
svarsbedömningar. Jfr dock Lennander, IT-Karnov § 5:1 not 193.
2216 Jfr 14.2.4 ovan.
2217 Jfr Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 278 not 11 som riktar kritik mot rätts-
fall som RÅ 1993 ref 78, där konkursboet ärvde den handlingsplikt (skyldighet att åter-
föra moms till beskattning vid försäljning) som uppkommit genom gäldenärens handlan-
de (avdrag för ingående moms) före konkursen. Se även Håstad, Sakrätt § 13.5 (6 uppl) 
s 427 not 61 som beskriver samma rättsfall som konkursrättsligt märkligt.
2218 Se 5.4.4.1 ovan vid not 794.
2219 Jfr t ex 3.2.3.1 ovan.
2220 Beteendeansvaren utgår från en rättshandling eller orättshandling. Ett statusansvar 
har en ansvarsgrund som anspelar på att konkursgäldenären ”är” något, t ex rörelseidkare 
eller ägare. Jfr 14.2.4 ovan not 2057.
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ar.2221 Ämnet behöver en djupare analys än den som här låter sig genom-
föras. Endast några exempel kan ges.2222

I miljörätten föreligger efterbehandlingsansvar för dels fastighetsförvär-
vare (något slags ond tro krävs, se närmare 10: 3 MB), dels den som bedriver 
eller har bedrivit en verksamhet som har bidragit till föroreningen (10: 2 
MB), dels den som har vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen 
(10: 2 MB). I MÖD 2002:16 uppkom frågan om konkursboet var efter-
handlingsansvarigt såsom ”åtgärdsvidtagare” enligt 10: 2 MB för markföro-
rening som uppkommit på grund av dieselläckage från en konkursgäldenä-
rens lastbil som stod på fastigheten vid konkursutbrottet. Konkursboet lät 
lastbilen stå kvar i ytterligare en månad, varefter konkursboet förklarade att 
det inte gjorde några anspråk på lastbilen och försäljaren återtog densamma. 
Enligt MÖD var konkursboet efterbehandlingsansvarigt enligt 10: 2 MB 
eftersom konkursboet hade haft rådighet över lastbilen och inte visat att die-
selläckaget inte till någon del skett efter konkursutbrottet. Konkursrättsliga 
hänsyn togs först under skälighetsfrågan om efterbehandlingens omfattning 
(jfr 10: 4 MB).

Bedömningen i dess helhet, inte bara den omkastade bevisbördan (som 
närmast blir ett presumerat solidariskt ansvar för konkursgäldenärens miljö-
skador), är konkursfrämmande. MÖDs ståndpunkt innebär i praktiken att 
konkursboet har sämre skydd mot oönskat miljöansvar än andra fastighets-
förvärvare, eftersom den rådighet som följer med fastighetens övergång till 
konkursboet räcker för att konkursboet skall bli ”åtgärdsvidtagare” enligt 
10: 2 MB – utan att de rättssäkerhetsgarantier som gäller för fastighetsför-
värvare i allmänhet träder i kraft (10: 3 MB).2223 Konkursboet har ingen 
möjlighet att inrätta sitt handlande så att ansvar undviks. Det ärver i prak-
tiken ansvaret för rörelsens miljökostnader med tvång. Visst bör avvisning 
och abandonering kunna ske.2224 Men det är knappast rimligt att ett kon-
kursbo skall vara tvunget att avstå från en hel fastighet bara för att slippa 
ansvar för det miljöfarliga avfall som kan finnas på fastigheten.

I MÖD 2005: 29 erkände domstolen att det föreligger en kollision mellan 
den miljörättsliga principen att verksamhetsutövare, i vissa fall också fastig-
hetsägare, ansvarar för efterbehandlingsåtgärder vid miljöskada och den 

2221 I NJA 2006 s 662 (se 8.3.2 ovan not 1094) gick HD så långt den kan gå utan att 
trampa på MÖD. Bedömningen i NJA 2003 s 599 (8.3.2 ovan not 1098) är mer sträng. 
– Lindskog, LSF V: 34-4.1.3 (1 uppl s 925 not 26) anser att förvaltningsdomstolarnas 
hantering av offentligrättsliga förpliktelser är befängd. 
2222 För en sammanfattande redogörelse, se JustR Lindskog i NJA 2009 s 41. 
2223 Jfr NJA 2006 s 662 där HD sammanfattar rättsläget så att konkursboet i vissa fall är 
att betrakta som verksamhetsutövare oavsett om konkursboet har valt att driva konkurs-
gäldenärens verksamhet vidare i konkursen eller ej, nämligen om konkursboet förvarar 
och har rådighet över miljöfarligt avfall. – I 10: 2 MB omfattas även åtgärdsvidtagare 
av definitionen verksamhetsutövare. – Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 426 har uttalat 
liknande kritik i anslutning till NJA 1984 s 602. 
2224 Jfr JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   545 09-10-19   15.22.42



546

konkursrättsliga principen att ett konkursbo inte ärver konkursgäldenärens 
förpliktelser. Bedömningen i detta fall blev att konkursboet inte kunde hål-
las efterbehandlingsansvarigt såsom verksamhetsutövare enligt 10: 2 MB. 
En skillnad var att konkursgäldenärens verksamhet hade bedrivits i förhyrda 
lokaler (som hade avträtts före konkursutbrottet), varför det saknades möj-
lighet att ålägga konkursboet ett förtäckt och strängare fastighetsägaransvar 
än det som gäller för andra fastighetsförvärvare. En annan skillnad var att 
rörelsen hade avslutats före konkursen (och inte återupptagits av konkurs-
boet).

Konkursrättsligt sett kan ingen invändning riktas mot slutet. Motive-
ringen lämnar det öppet vad som skulle ha gällt om näringsverksamheten 
fort farande hade varit pågående vid konkursutbrottet.2225 Blir konkursboet 
verksamhetsutövare per automatik i sådana fall (så att konkursboets möjlig-
heter att ansvarsfritt avveckla konkursboet styrs av den tillfälliga omständig-
heten huruvida konkursgäldenären valt att fortsätta eller avsluta rörelsen före 
konkursen)? Är konkursboet verksamhetsutövare i miljörättslig mening inte 
bara när konkursboet ägnar sig åt vidaredrift för egen vinning utan även när 
vidaredriften beror på ett tvingande eller beaktansvärt allmänintresse?2226 Är 
det inte tillräckligt att konkursbon kan åläggas ett åtgärdsansvar för faktiskt 
vidtagna åtgärder vid behov?

I RÅ 2000 ref 29 ansågs konkursboet massaansvarigt för arbetsgivar-
avgifter på den utdelning som skett i konkursen avseende lön. RegR anförde 
att ett konkursbo blir betalningsskyldigt för arbetsgivaravgifter när det, i 
samband med avvecklingen av konkursgäldenärens verksamhet, utbetalar 
lön med följd att arbetsgivaravgift skall erläggas och att detta bör gälla oav-
sett om lönefordringen är att hänföra till tiden före konkursutbrottet eller 
beror på att konkursboet självt har avlönat personal vid fortsatt drift. Enligt 
RegR är konkursboet nämligen i bägge fallen att ”anse som arbetsgivare och 
därmed betalningsskyldigt för den skuld på arbetsgivareavgifter som upp-
kommer när lönerna betalas ut.” Rättsfallet innebär i realiteten att konkurs-
boet ärver konkursgäldenärens handlingsplikt i strid mot konkursrättsliga 
principer (när konkursboets förhållanden inte uppfyller ansvarsgrunden). 
Hade konkursboet gjort en formenlig löneutbetalning skulle avgiftsskyldig-
heten rätte ligen ha varit att betrakta som en konkursfordring (löneutbetal-
ningen sker för konkursgäldenärens räkning).2227 Än märkligare är då att 
konkursboet skall ådra sig ansvar genom utdelning. Dels har konkursboet 

2225 Jfr JustR Lindskog i NJA 2009 s 41.
2226 I NJA 2004 s 836 karakteriserade HD en massaskuld som en skuld vilken har upp-
kommit på grund av en åtgärd för konkursboets räkning. – Vidaredrift kan förestavas av 
t ex sysselsättningspolitiska skäl enligt 7: 8 2 st KL, ändamålet att rädda överlevnadsdug-
liga rörelser från slakt eller ändamålet att hålla rörelsen i liv (till undvikande av onödig 
värdeförstöring med hänsyn till vårdplikten gentemot konkursgäldenären) till dess att 
situationen kan överblickas.
2227 Jfr regeringsrådet Sandström, som var skiljaktig. 
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ingen möjlighet att förvägra löneborgenär deltaganderätt i konkursen. Dels 
är en utdelning – som associationstanken lyfter fram – en skiftesskuldfullgö-
relse, inte en löneutbetalning.2228 Skall det ens beaktas att utdelningen går i 
avräkning mot konkursgäldenärens löneskuld finns det inget annat hållbart 
alternativ än att förlägga avgiftsskyldigheten hos konkursgäldenären.2229

Jag får återkomma till konkursboets statusansvar vid annat tillfälle. 
Förmodligen bör ansvaret inte betraktas som ett massaansvar i egent-
lig mening utan som en superförmånsrätt med ansvarsliknande drag på 
regelplanet.2230 Principvidrigt är det ändå.

14.5  Fordringsgrundsatser äger  tillämpning
14.5.1 Ansvarets uppkomst

14.5.1.1 Associationstankens grundantaganden
Associationstanken klargör att massaansvarets uppkomst skall bedömas 
på förpliktelsens primat och av, inte bara under hänsynstagande till, all-
männa obligationsrättsliga principer.2231 Annorlunda uttryckt skall olika 
förpliktelsetyper ansvarsbedömas var och en för sig (allt beroende på vilken 
typ av ansvar som yrkas) och inte återkopplas till tidpunkten för ansva-
rets uppkomst 2232 och/eller medkontrahentens skyddsbehov och skyddsvärde 
relativt övriga anspråkshavare.2233 Att det jämte massaförpliktelserna kan 
finnas opersonliga fordringar mot konkursboet som uppkomstbedöms 
på rättighetens primat är en annan sak. Sådana anspråk skall rubriceras 
efter vad de är – extraordinära förmånsrätter (eller superförmånsrätter) – 

2228 Se 11.4 ovan. 
2229 Jfr SOU 1999:1 s 75, 195 f, 362; ävensom Palmér/Savin, Konkurslagen I § 5:1 
(s 5: 6), § 3:1 (s 3: 3) med kommentaren att utgången inte känns helt bra och att avgifts-
fordringen nog principiellt sett bör behandlas på samma sätt som lönefordringen. Det 
skiljaktiga regeringsrådet Sandström menade att det ter sig främmande från konkursrätts-
liga synpunkter att behandla avgiftsfordringen som en massafordring. 
2230 Jfr NJA 1966 s 241 (14.3.3.2 ovan vid not 2115 f ) om att extraordinär förmånsrätt 
kan föreligga om det finns stöd i lag. JustR Lindskog nuddar tanken i NJA 2009 s 41 där 
han talar om superförmånsrätt (men eller och tillägger att det inte rör sig om en förmåns-
rätt i egentlig mening). – Gräddfilen för statliga fordringar kan ha sämre stöd nu än förr 
i och med skatteförmånsrättens avskaffande.
2231 Se 14.4.3.1 ovan; 14.5.1.3 nedan. 
2232 Se 14.4.3.2 ovan; 14.5.1.4 nedan.
2233 Jfr 14.3.3.2 ovan.
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och bör nog inte kallas massafordringar hos konkursboet.2234 Jag får, som 
nämnts, återkomma till frågan.

Rättspraxis rörande massafordringarnas uppkomst är inte entydig. Vad 
som bedöms – massaansvar eller superförmånsrätt – är inte alltid klart 
(14.5.1.2). Ibland utgår HD från förpliktelsens primat, kan hända med en 
avslutande kommentar avseende anspråkets uppkomsttid. Ibland både utgår 
och slutar HDs bedömning i rättighetens (massafordringens) primat . Det 
brukar talas om ”fordringens väsentliga grund” (14.5.1.3).

I det sagda ligger att uppkomsten av en massafordring diskuteras i ett para-
digm, oavsett vilken typ av obligationsrättslig förpliktelse som påstås upp-
komma. Avgörande (inom detta paradigm) blir vilken faktisk omständighet 
– passivitet, tillägnelse, sakrättsligt skydd – som åberopas som grund för 
massafordringens uppkomst (14.5.1.5). Tillvägagångssättet kan vara korrekt  
om massafordringen är en superförmånsrätt i konkursmassan. Det är inkor-
rekt om massafordringen tänks svara mot en förpliktelse för konkursboet.

I angivet hänseende lider associationstanken brist på stöd, om stödet för 
någon annan grundsyn (kanske tvångsförvaltningstanken eller skiftestan-
ken) är bättre. Är argumentationsmönstret oreflekterat kan det vara en 
konsekvens av att HD inte har reviderat sin metod efter KL 1921 och 
konkursboets rättssubjektivitet. Det är olyckligt eftersom gränstänket är 
farligt (14.5.1.4).

14.5.1.2 Massafordring – massaansvar eller superförmånsrätt?
Vad HD bedömer under ”massaansvarets uppkomst”, och efter vilka 
riktlinjer det sker, är svårfattat. Det kan vara riktiga massaskulder som 
ansvarsbärs av konkursboet, men det kan också vara sekundärt berätti-
gade superförmånsrätter som i princip gäller i men inte mot konkursboet 
(eventuellt med undantagsregler på regelplanet).

I NJA 2005 s 510 började HD med att redogöra för kritiken mot principen 
om fordringens väsentliga grund och dess betydelse för gränsdragningen 
mellan konkurs- och massafordringar. Hur HDs egen argumentering var 
avsedd att förhålla sig till den angivna principen framgår dock inte av moti-
veringen. Någon säker slutsats kan inte heller dras av vad HD faktiskt gjor-
de. Å ena sidan intog HD en friare, mer konkursbofokuserad, obligations-
rättslig och utförlig position än vad HD brukar göra när sakargumenten för 
massafordringens uppkomst läggs fram. Det tyder på att HD tog fasta på 
kritiken. Å andra sidan höll HD (okommenterat) fast vid den traditionella 
infallsvinkeln på flera punkter.

2234 Jfr 14.3.3.2 ovan.
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Ett exempel är HDs problemformulering (avseende hissfråga 1ii). Frågan 
vinklades så att den gällde uppkomsten av en massafordring, inte om kon-
kursboet hade ådragit sig en förpliktelse.2235 Ett annat exempel är att HD 
inte gjorde skillnad på olika typer av obligationsrättsliga förpliktelser. Förvisso 
delades massafordringsfrågan upp i tre moment (i enlighet med hissfrågans 
formulering). Det första momentet (upphovsrättsintrång) utgick från kon-
kursboets perspektiv och torde ha gällt utomobligatoriskt skadeståndsansvar. 
Det tredje momentet (konkludent inträde), som även det var utformat på 
förpliktelsens primat, måste rimligen ha gällt uppkomsten av en kontraktu-
ell förpliktelse. I enlighet med uteslutningsmetoden bör det andra momen-
tet ha gällt uppkomsten av en kvasikontraktuell återgångsförpliktelse, allt 
givet att massafordringen inte skall uppfattas som en i obligationsrättsligt 
hänseende ofattbar substans.

Argumenteringen skapar ingen större klarhet. HD anknöt inte till den 
obligationsrättsliga ansvarsregeln utan diskuterade massafordringens upp-
komst fritt, närmast i ett rättsligt vakuum – som en fråga om tidpunkten för 
fordringens uppkomst. HD bollade både rättsfall och lagrum mot varandra. 
Det fästes inget särskilt avseende vid att t ex 63 § KöpL och NJA 1966 
s 241 gäller kontraktuellt massaansvar (varför de hörde hemma under rätts-
fallets tredje moment, där de lyste med sin frånvaro)2236 medan NJA 1999 
s 617 torde gälla uppkomsten av en kvasikontraktuell återgångsförpliktelse. 
Notera sålunda att det som bringade konkursboets kvasikontraktuella åter-
gångsförpliktelse (under läran om obehörig vinst) på fall var ett mål (NJA 
1966 s 241) där HD verkar ha haft att bedöma uppkomsten av en (i första 
hand) kontraktuell förpliktelse enligt tillitsregeln eller annan avtalsrättslig 
ansvarsregel.

Associationstanken tolererar att det finns såväl massaskulder som super-
förmånsrätter men kräver att respektive anspråk rubriceras korrekt efter 
vad det är och till sina rättsverkningar skall vara. Först bör det prövas 
om konkursboets förehavanden uppfyller ansvarsgrunden för någon för-
pliktelse. Därefter får det prövas om massan i vart fall ansvarar strikt 
med något slags prioritet enligt särskild – ur principen om fordringens 
väsentliga grund härflytande – förmånsrättsregel (om sådan finns). Allt 
kan under inga omständigheter prövas i ett.

2235 På fordringens primat formulerades frågan så att den gällde om ”massafordran upp-
kommit på grund av konkursboets förfogande över den upplåtna spridningsrätten”.
2236 Rättsfallet NJA 1966 s 241 är i och för sig inte helt klart det heller. Såvitt jag kan se 
prövades massaansvar och extraordinär förmånsrätt avseende royalty på grund av i för-
sta hand partsinträde, möjligen i andra hand utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Kan 
hända uppfattades massaansvarsfrågan som en enda förpliktelseöverspännande substans.
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14.5.1.3 ”Fordringens väsentliga grund”
Associationstanken innebär som sagt att det måste göras en grundläg-
gande skillnad på massaskulder, andelsrätter i konkursboet och konkurs-
gäldenärens förpliktelser.

Under andra grundsyner, som räknar med att konkursen äger rum inom 
konkursgäldenärens sfär, föreligger endast en gradskillnad mellan de angiv-
na anspråken. Utgångspunkterna ger farliga inkörsportar på regelplanet, 
eftersom det är lätt att förbise att anspråken skiljer sig åt och omfattas av 
olika grundsatser och regler. Det finns en risk för att det uppkommer gräns-
problem mellan anspråk som, enligt associationstankens sätt att se på saken, 
inte har något (rättssystematiskt) inre rättsligt samband med varandra. Som 
exempel kan nämnas att det uppkommer en ytlig gradskillnad inte bara 
mellan konkurs- och gäldenärsfordringarna utan även mellan konkursford-
ringarna och utdelningsrätterna samt mellan utdelningsrätterna (det sägs 
ofta konkursfordringen) och massafordringarna.

Det skall inte gå att föreställa sig en gräns vare sig mellan massaskulderna 
och konkursfordringarna eller mellan massaskulderna och utdelningsrät-
terna.2237

Detta till trots antas det föreligga en gräns mellan konkurs- och 
massafordringarna,2238 en gräns som konkretiseras genom principen om 
”fordringens väsentliga grund”  2239 vilken dock har utsatts för en hel del 
kritik.2240 Det har sagts att principen är intetsägande, ibland med tilläg-

2237 Se 11.1.2.2 ovan. Ett gränstänk är mer befogat om massafordringen inte förutsätts 
svara mot en förpliktelse för konkursboet utan endast är en extremt förmånsberättigad 
konkursfordring (och konkursfordringsbegreppet inte förutsätter tidsrekvisitet). Notera 
här att personliga massaskulder för konkursboet som uppfyller ansvarsgrunden för en 
personlig förpliktelse på förpliktelsens primat inte kunde finnas i oförtäckt form innan 
konkursboet erhöll rättssubjektivitet. Allt äldre material måste läsas med det i bakhuvu-
det. Beträffande äldre rätt måste det alltså göras skillnad på rättigheter som var extraor-
dinära förmånsrätter, dvs hade uppkommit på rättighetens, inte bara fordringens, primat, 
och fordringar som blott konstruerades som om de utgjorde extraordinära förmånsrätter. 
Jfr 14.3.3.2 ovan. Visst tjänar även en fordring borgenärens intressen. Det mot ford-
ringen stående ansvaret har dock sin grund i förhållanden hänförliga till ansvarsbärarens 
perspektiv. Jfr 1.5.3 ovan.
2238 Förmodligen avses utdelningsrätt och inte konkursfordring. Och förmodligen inne-
fattas även massaskulder som utgör extraordinära förmånsrättigheter i boet. Under skiftes-
tanken är gränstänket särskilt naturligt eftersom skiftestankens förmånsrättsantagande gör 
det naturligt att sätta kriterier som tid och prioritet i fokus. En massafordring föreligger 
då om anspråket dels har sin grund hänförlig till tiden efter konkursutbrottet (sålunda att 
allmän förmånsrätt, vilket förutsätter vanlig utdelningsrätt, är uteslutet p g a tidsrekvisitet 
i 5:1 KL), dels – och på rättighetens primat – bör ha bättre prioritet än alla andra andra 
anspråk mot konkursmassan (jfr väsentlighetskriteriet) som inte utgör sakrätter. 
2239 Se t ex NJA 2004 s 836; NJA 2005 s 510; Lennander, IT-Karnov § 5:1 not 193. 
2240 Är kritiken befogad beträffande gränsen mellan konkurs- och gäldenärsfordringar 
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get att det ger bättre ledning att utgå från allmänna obligationsrättsliga 
principer eftersom fordringens väsentliga grund kan leda till materiellt 
otillfredsställande resultat.2241

Kritiken är ett steg i rätt riktning men ger inget tillräckligt korrektiv så länge 
det (i enlighet med t ex skiftestanken) antas finnas en ”gräns” mellan de ifrå-
gavarande anspråken. Bildligt talat blir då hänvisningen till ”allmänna obli-
gationsrättsliga principer” inget mer än en erinran om att obligationsrätts-
liga hänsynstaganden kan vara ett av flera, eller det enda moment som bör ha 
betydelse under ”väsentlighetskriteriet”.2242 Den enda förändringen blir med 
andra ord att fokus förskjuts från medkontrahenten och dennes skydds-
intressen eller förmånsrättsbehov så att även konkursboet och konkursboets 
rättssäkerhetsintressen beaktas. Hänvisningen till allmänna obligationsrätts-
liga principer reducerar risken för att konkursboets skydds intressen träds 

(se 11.1.2 ovan) är den självklart lika befogad avseende gränsen mellan konkurs- och 
massafordringar, då det – som associationstanken med tydlighet demonstrerar – är tvi-
velaktigt om det ens finns någon gräns att måla upp. Skall man över huvud taget tala om 
en gränsdragning utifrån fordringens väsentliga grund fyller gränsdragningen helt olika 
funktioner i de olika fallen. Ur rättslig synvinkel beror det på tillfälligheter huruvida kon-
kursfordringsgränsen sammanfaller. Ett gränstänk blir då bara vilseledande.
2241 Se t ex Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 419; Lindskog, Kvittning § 7-3.1.2 (2 uppl 
s 163 ff). Jfr HD i NJA 2005 s 510 med tillägget att synsättet har visst stöd i NJA 1986 
s 136 (till skillnad från NJA 1999 s 617). Möller, Konkurs och kontrakt s 750 uttalar att 
principen om fordringens väsentliga grund inte passar gränsdragningen mellan konkurs- 
och massafordringar (den är avpassad för gränsdragningen mellan konkurs- och gäldenärs-
fordringar), då frågan bör vara om fordringen har övergått till att bli en massafordring,  
vilket förutsätter att det från sak- och konkursrättsliga utgångspunkter är motiverat att 
borgenären får ett massaanspråk mot konkursboet. Vilka regler Möller syftar på är inte 
helt klart. Med ”sak- och konkursrättsliga regler” kan inte gärna åsyftas allmänna ansvars-
regler (efter förpliktelsens t ex kontraktuella, kvasikontraktuella eller skatterättsliga art), 
om Möller inte gör en faktisk till skillnad från normativ klassificering. Inte heller torde 
Möller syfta på de regler som utvecklats under ”fordringens väsentliga grund”, även om 
de är konkursrättsliga (såsom produkter av den konkursrättsliga diskursen). Möjligen kan 
det vara oskrivna förmånsrättsregler som avses (om nu dessa avviker från de senast nämn-
da). En förmånsrättsbedömning torde förespråkas av Andreasson, En funktionell syn på 
rättigheter (SvJT 2006) s 448 f, som, med en tvivelaktig hänvisning till Rodhe, hävdar att 
det egentligen är ointressant att göra skillnad på massaansvar och säkerhetsrätter eftersom 
de ”konkurrerar – – – om rätt till utdelning från samma begränsade förmögenhetsmassa” 
(a a s 449). Man ställer sig frågan: Gäller det även ansvarsbedömningar för personer som 
inte är försatta i konkurs? Möller, Konkurs och kontrakt s 232 anför att konkursboets 
inträde bör så långt möjligt bedömas utifrån en objektiv måttstock, där litet utrymme 
ges för utrönande av konkursboets ofta fiktiva avsikt. Den rättsliga hemmahörigheten av 
denna princip är diffus, om Möller inte menar att det är den avtalsrättsliga tillitsregeln 
(som är objektiv) som skall tillämpas. Möller torde dock inte utgå från tillitsregeln. Tan-
ken torde vara att inträdesfrågan skall avgöras utifrån avtalsgrundande/förpliktelsegrun-
dande rättsfakta utan hänsyn till medkontrahentens befogade tillit. 
2242 Jfr 14.4.3.1 ovan.
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för när. För att risken skall elimineras krävs det en helhjärtad övergång till 
associationstanken.

Antagandet att det föreligger en gräns mellan konkurs- och massaford-
ringarna har påverkat diskussionen rörande konkursboets massaansvar för 
fel. Rättsfallet NJA 1916 s 154 (jfr NJA 1969 C 1477; NJA 1996 s 368), 
som innebär att – när konkursboet fullföljer konkursgäldenärens avtal i 
konkursen – konkursboets köpeskillingsfordring har uppkommit före kon-
kursutbrottet, har tagits till intäkt för att jämväl medkontrahentens fordring 
mot massan har uppkommit före konkursutbrottet (och därför är en kon-
kursfordring). Följaktligen skall konkursboets massaansvar för fel bestäm-
mas av återbäringsregeln i 5:15 2 st KL. Resonemanget, som jag återkom-
mer till i annat sammanhang, är märkligt.

I ett färskt rättsfall, som gäller konkursfordrings uppkomststid i kvitt-
ningshänseende, har HD uttalat att fordringens uppkomsttid är relativ (”i 
hög grad beroende av ändamålet med den aktuella regeln”) och resonerat 
på ett sätt som för tankarna bort från principen om fordringens väsentliga 
grund.2243 Några paradigmväxlar bör inte dras på rättsfallet, men man kan 
hoppas att det nya argumentationsmönstret får genomslag även på massa-
ansvarsrättens område.

Antagandet att massaansvarets uppkomst är att bedöma i enlighet med 
allmänna obligationsrättsliga regler har varken entydigt bekräftats eller 
entydigt underkänts praxis. Klart är att HD verkar hålla fast vid att det 
föreligger en gräns mellan konkurs- och massafordringarna och att denna 
bestäms av principen om fordringens väsentliga grund.2244 I vilken mån 
detta innebär ett gillande av principen beror dels på om det är en massa-
skuld eller superförmånsrätt som har bedömts, dels på vilka hänsyns-
taganden som inläggs i ”väsentlighetskriteriet” – huruvida väsentlig-
hetskriteriet gäller borgenärens eller konkursboets skyddsintressen och 
 perspektiv.2245

2243 Högsta domstolens dom den 27 maj 2009 Mål nr T 443-08 (ProCell).
2244 I NJA 2005 s 510 är bedömningen mer konkursbocentrerad och utförlig än van-
ligt, men gränstänkandet avslöjar sig här och där, inte minst i problemformuleringarna 
(frågan ställs om en massafordring uppkommit i olika situationer, inte om konkursboet 
ådragit sig en förpliktelse) och HDs vidmakthållande av principen från NJA 1966 s 241 
(se nedan). Andreasson, En funktionell syn på rättigheter (SvJT 2006) s 450 torde mena 
att HDs resonemang är lika rättighetsformalistiskt som argumenteringen i tidigare rätts-
praxis rörande gränsen mellan konkurs- och massafordringar. Se 14.3.2 ovan not 2093. 
2245 De obligationsrättsliga ansvarsreglerna bestämmer inte väsentlighetskriteriet om det 
är förmånsrättsargument, framställda ur medkontrahentens perspektiv och med utgångs-
punkt från tyngden hos medkontrahentens skyddsintressen, som ger substans åt det 
angivna kriteriet. Antas väsentlighetskriteriet i stället utgå från konkursboets perspektiv, 
och handla om konkursboets skyddsintressen, har de obligationsrättsliga reglerna be -
tydelse och kan det med fog ifrågasättas varför ansvarsbedömningen skall sägas handla 
om fordringens väsentliga grund och konstrueras på rättighetens primat.
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14.5.1.4  Risken med att diskutera massaförpliktelser på fordringens 
primat

Grundantagandet att det föreligger en ”gräns” mellan konkurs- och massa-
fordringarna, som avgörs av fordringens väsentliga grund, är förenat med 
betydande risker.

Så länge grundantagandet att det finns en ”gräns” mellan massafordringarna 
och andra anspråk i konkursen hålls i liv finns det ingen garanti för att mas-
saansvarsbedömningen sker på associationstankens premisser eller för att 
massaansvarsfrågan kokas ned till förpliktelser som till grund, innehåll och 
verkan utgör reella förpliktelser för konkursboet.2246 Närmare bestämt: Det 
föreligger en risk för att massaansvarsbedömningen glider in på motpartens 
skyddsintressen;2247 att massaborgenärerna antas ha (på grundnivå) extra-
ordinär medlemsställning i konkursboet med allt i rättighets- och pliktväg 
som därav följer;2248 att massaansvarets uppkomst antas utlösa ett påtvingat 
gäldenärsbyte på konkurssidan;2249 att konkursboet ärver ansvarsgrunds-
moment hänförliga till konkursgäldenären och dennes förhållanden före 
konkursutbrottet; att konkursförvaltaren antas ha legal kompetens att 

2246 Någon kan vilja invända att det inte är så skandalöst att tala om en ”gräns” mellan 
olika ansvarskategorier. Det viktiga är väl hur gränsen dras? Helt korrekt spelar det ingen 
roll vad man kallar den nödvändiga distinktionen. Kallas den ”gräns” är dock risken stor 
(enligt huvudtexten nedan) att det glöms bort att massaskulden är en helt ny förpliktelse, 
som har konkursboet som sådant som ansvarsbärare. Visst kan associationstanken (och 
dess grundantagande att konkursboet inte är någon fortsättning på konkursgäldenären) 
dra i den riktningen att det blir lättare att ålägga konkursboet ett ansvar för obehörig vinst 
när konkursboet utnyttjar en prestation som konkursgäldenären har rätt till (oavsett om 
rättighten har uppsagts eller ej). Men är det negativt? Konkursboet bör väl ansvara enligt 
allmänna regler? Se 14.4.3.3 ovan. Ett sakargument på regelplanet är att konkurrenslikhet 
bör råda. Jfr redogörelsen i NJA 2009 s 41 med hänv; ävensom 14.4.3.3 not 2214 ovan.
2247 Gränsantagandet implicerar att massaansvarets uppkomst skall hanteras som en fråga 
huruvida medkontrahentens skyddsintressen är så pass konkursrättsligt kvalificerade att 
det finns skäl att frångå likhetsprincipen och ge medkontrahenten (eller vem han nu är) en 
extraordinär allmän förmånsrätt i konkursen (utan stöd i FRL). Men infallsvinkeln ställer 
inte bara till problem under ansvarsbedömningen. Antag att konkursboet vill invända 
att massaförpliktelsen är oförbindande för konkursboet på grund av att konkursförvalta-
ren har överskridit sin kompetens (och massaborgenären har varit i ond tro härom). Jfr 
8.2 ovan rörande NJA 1963 s 471; NJA 1966 s 171. Kan man använda avtalsrättsliga 
overksamhetsinstrument på massafordringar som utgör eller konstrueras som rättigheter i 
konkursboet (inte som förpliktelser för/fordringar hos konkursboet)? Skall man i sådana 
fall omgestalta relationen?
2248 Så t ex brukar det tas för givet att massaborgenärerna alltjämt har rätt (och plikt?) att 
klandra utdelningsförslaget i enlighet med NJA 1972 s 633. Jfr 10.4 ovan. 
2249 ”Gränsantagandet” lockar fram en antingen-eller-syn på konkursgäldenärens avtals-
förhållanden, som frammanar antagandet att konkursboets massainträde i konkursgäl-
denärens avtal leder till ett för medkontrahenten tvingande gäldenärsbyte. Så Möller, jfr 
14.2.1 ovan not 2050; 14.5.1.3 not 2241.
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fulländiga ansvarsgrunder med verkan för konkursgäldenären personligen 
under konkursen samt att massaansvaret betraktas som en substans med 
konsekvens att ansvarsbedömningen sker enligt speciella ansvarsprinciper 
som överkorsar de allmänna ansvarsreglerna för den uppgivna massaförplik-
telsens obligationsrättsliga art etc.2250

En risk är att ”väsentlighetsbedömningen” glöms bort med följd att massa-
ansvarets uppkomst blir en tidsfråga.2251

Ett exempel är NJA 1981 s 801. Frågan i målet var om fastighetsmäklares 
avtalsgrundande rätt till provision utgör en massafordring när konkursboet 
säljer konkursgäldenärens fastighet till den köpare som fastighetsmäklaren 
anvisat före konkursen. HD kom fram till att någon massafordring inte 
hade uppkommit. Motiveringen saknar obligationsrättslig återkoppling. 
Avgöran de ansågs vara att provisionsfordringen var i så väsentlig mån grun-
dad på vad som förevarit före konkursutbrottet att enbart den omständig-
heten att konkursboet utnyttjade mäklarens anvisning inte kunde ge ford-
ringen karaktär av massafordring.

Följden härav kan bli att det uppkommer ett mer eller mindre automatiskt 
massaansvar för konkursboet, dvs ett strikt ansvar för inte helt oväsentliga 
åtgärder som vidtas eller uppkommer efter konkursutbrottet.

Ett exempel är det skiljaktiga JustR Walbergs resonemang i NJA 1966 s 241, 
som gällde konkursboets skyldighet att utge royalty för böcker som hade 
sålts under konkursen. JustR Walberg menade att massaansvar hade upp-
kommit. Fordringens väsentliga grund låg i tiden efter konkursutbrottet 
då det var konkursförvaltningens utanför konkursgäldenärens rådighet lig-
gande åtgärd att fortsätta försäljningen som var avgörande för fordringens 
uppkomst. Utan att pröva huruvida den fortsatta försäljningen uppfyllde 
ansvarsgrunden enligt allmänna avtalsrättsliga regler tog JustR Walberg 
uppkomsttiden till intäkt för att konkursboet var massaansvarigt för royalty-
fordringar i enlighet med avtalet och skadeståndsansvarigt med massan om 
försäljning skedde i strid därmed.

Men följden kan också bli att – när konkursförvaltaren vidtar någon åtgärd 
i anslutning till ett redan existerande avtalsförhållande – något massaansvar 
egentligen aldrig kan uppkomma (inte ens i form av ett u  tomobligatoriskt 

2250 Associationstankens grundantaganden ger vid handen att massaförpliktelsernas upp-
komst skall bedömas utifrån konkursboets förhållanden i enlighet med de avtalsrättsliga, 
skatterättsliga eller andra regler som gäller beroende på förpliktelsens art. Självfallet gäller 
detsamma när riskavvägningen görs i förväg av lagstiftaren.
2251 Det kan vara farligt även om massaansvaret är en superförmånsrätt och frågan är 
om borgenären skall ha att nöja sig med en oprioriterad utdelningsrätt i massan. Att 
uppkomsttiden i sig inte kan vara massafordringens grund betonas av bl a Öberg, Mer-
värdesbeskattning s 116. 
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eller kvasikontraktuellt ersättningsansvar)2252 eftersom huvudavtalet så 
gott som alltid har ingåtts före konkursen.2253 Därmed uppkommer en 
svårförklarlig skillnad mellan massaansvar i anslutning till existerande 
rättsförhållanden och massaansvar utan koppling till en konkursgälde-
närens förpliktelse.

I det nyss nämnda rättsfallet NJA 1966 s 241 kom majoriteten kom fram till 
att royaltyfordringarna inte utgjorde massaskulder eftersom fordringarna 
måste anses ha uppkommit genom förlagsavtalet och således före konkurs-
utbrottet. Förmånsrättstänkandet återklingar framför allt i rättighetens pri-
mat.2254 Rationaliteten i HDs motivering ställs på sin spets om konkursför-
valtaren avger en uttrycklig inträdesförklaring. Blir konsekvensen i sådana 
fall att tidpunkten för förlagsavtalets ingående flyttas fram (!?) till tiden efter 
konkursutbrottet?

I NJA 2005 s 510, som gällde ett likartat fall, fann HD inte skäl att frångå 
sin i NJA 1966 s 241 intagna bedömning att en royaltyfordring uppkom-
mer i och med förlagsavtalet och därför före konkursutbrottet. Helt olika 
förpliktelsetyper fördes upp på ett bräde och ställdes mot varandra.2255

2252 Jfr särskilt NJA 2005 s 510 strax nedan.
2253 Notera Håstads kommentar till NJA 1986 s 136 i Sakrätt (6 uppl) s 424, där det 
mest intressanta med fallet anges vara att NH1s konkursbo var massaansvarigt fastän den 
väsentliga grunden var avtalet före konkursen, nämligen för att U hade sakrättsligt skydd, 
stoppningsrätt, till precis det som konkursboet eller dess successorer tillgodogjorde sig. 
2254 HD höll sig inte helt till rättighetens primat. Själva resonemanget är uppbyggt på 
det sättet men slutsatsen blev att det i målet inte åberopats någon omständighet på grund 
varav de ifrågavarande fordringarna utgjorde massagäld. Några större växlar kan dock 
inte dras på HDs val av ord. Uttrycket ”boets gäld” hade annan klang i äldre rätt. Se t ex 
Rodhes terminologi i 14.3.3.2 ovan not 2123. 
2255 Se 14.5.1.3 ovan. – Till det sagda kommer att HDs hantering av förmånsrättskom-
mitténs uttalanden i SOU 2001: 80 s 230 f kan ifrågasättas. HDs bedömning i NJA 
1999 s 617 står i strid mot allmänna obligationsrättsliga principer (se t ex NJA 1993 
s 13 angående olovligt nyttjande av lokal; NJA 1975 s 298 angående olovligt utnyttjande 
av annans arbetsprestation), såvida inte hävningsläget hade utslagsgivande betydelse (se 
14.4.3 ovan vid not 2211). Förmånsrättskommittén torde inte ha varit av annan upp-
fattning i denna del. I 2005 års fall verkar HD emellertid ha förutsatt att 1999 års fall, 
som gällde lokalhyra, även avgjorde att allmänna principer inte skall äga tillämpning på 
upphovsrätter. Det är en märklig rättsfallstolkning (såvida inte antagandet var att massa-
ansvaret är en förpliktelseart, inte en typ av förpliktelse som bärs av ett konkursbo). Den 
regel som förmånsrättskommittén föreslog för att vrida rättsläget tillbaka, och som HD 
inte ville föregripa, omfattar inte ens upphovsrätter (vid en strikt tolkning) varför HD 
snarare ändrade än cementerade gällande rätt. Paradoxalt nog (eller symptomatiskt med 
hänsyn till HDs syn på analogivärdet hos NJA 1999 s 617) styrdes HD av rädslan för att 
ett ställningstagande beträffande lokalhyresrätter skulle få konsekvenser för andra nytt-
janderätter, konsekvenser som HD inte kunde närmare analysera. 
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Ett annat exempel är NJA 2004 s 836 där HD bl a hade att ta ställning 
till huruvida ett konkursboets rättegångsinträde enligt 3: 9 2 st KL innebär 
att konkursboet kan hållas för massaansvarigt för betalningsförpliktelsen i 
själva saken. HD anförde: ”Utmärkande för en konkursfordran, som är en 
fordran som görs gällande mot konkursgäldenären, jämfört med en massa-
fordran, som är en fordran som riktar sig mot konkursboet, är att konkurs-
fordran med ett fåtal undantag har uppkommit före konkursbeslutet under 
det att massafordran har uppkommit efter denna tidpunkt på grundval av 
t ex fortsatt drift av gäldenärens rörelse eller andra liknande åtgärder som 
vidtas för boets räkning. En konkursfordran anses i regel ha uppkommit 
före konkursutbrottet om det rättsfaktum som utgör den väsentliga grun-
den för fordran inträffat före konkursutbrottet. Enbart det förhållandet 
att ett konkursbo med stöd av [3: 9 2 st KL] vidtar åtgärden att inträda i 
en pågående rättegång om en konkursfordran, kan inte anses innebära att 
grunden för fordran i fråga skall anses ha inträffat efter konkursbeslutet och 
att fordran därmed, från att ha varit en vid tidpunkten för konkursbeslutet 
tvistig konkursfordran, skall ha övergått till att bli en tvistig massafordran. 
För att konkursboet skall kunna åläggas en självständig betalningsförplik-
telse har därtill krävts att en särskild talan om detta väckts mot boet. Någon 
sådan talan föreligger inte i detta mål.”

Resonemanget är besynnerligt. För det första gjorde HD ingen klar skill-
nad på den civilrättsliga frågan om massaansvarets uppkomst och den pro-
cessrättsliga frågan vad som krävs – erforderlig partsställning – för att ett sub-
jekt som deltar i rättegången skall kunna åläggas eller frikännas från ansvar i 
sak.2256 Konkursboet ådrar sig inte ett massaansvar för konkursgäldenärens 
betalningsförpliktelser bara för att borgenären väcker talan mot konkursboet. 
För det andra torde inte tiden kunna vara avgörande. Antag att konkursboet 
hade sagt till motparten i samband med rättegångsinträ det att det påtog 
sig ett med konkursgäldenären solidariskt ansvar för konkursgäldenärens 
betalningsförpliktelse. Ingen torde då vilja bestrida ett massaansvar för kon-
kursboet. Med HDs infallsvinkel synes motiveringen bli att konkurs boets 
ansvarsförklaring leder till att konkursgäldenärens be   talningsförpliktelse 
ändrar uppkomsttid till att ha uppkommit efter konkursutbrottet. 

Med det sagda sammanhänger att det uppkommer en risk för att massa-
ansvarsbedömningen blir en antingen-eller-fråga – för att medkontrahen-
ten får antingen en massafordring, eller en konkursfordring, eller en gälde-
närsfordring eller, i värsta fall, ingen fordring alls.2257

2256 Att konkursboet inte gör ett partsinträde i det materiella rättsförhållandet bara för att 
det inträder i en process om angivet rättsförhållande måste vara givet. 
2257 När alla förpliktelser betraktas som en förpliktelse (eller en fordring) uppkommer en 
betydande risk för att det inte uppmärksammas att olika förpliktelser har olika ansvarsför-
utsättningar. Se t ex Persson, Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs (JT 2006/07) 
s 183 som i anslutning till NJA 2005 s 510 kommenterar hissfråga 1iii så att svaret på 
frågan om konkursboet hade gjort ett konkludent partsinträde i avtalet, dvs ådragit sig 
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Rättsfallet NJA 1997 s 787 kan illustrera. I målet hade gäldenären gjort 
av  drag för ingående moms i egenskap av fastighetsägare. Enligt gällande 
skatte regler skulle moms återföras till beskattning om fastighet för vilken 
avdrag gjorts blev föremål för omsättning. När gäldenären sedermera sattes 
i konkurs såldes fastigheterna av konkursboet, varvid frågan uppkom om 
– med HDs ord – statens fordran på återförd moms utgjorde en massa-
fordran, en konkursfordran eller en gäldenärsfordran.

HD kom fram till att fordringen utgjorde en gäldenärsfordring. Vägen 
dit är krånglig. Att fordringen inte utgjorde en massafordring motiverades 
med att lagstiftaren har tagit uttryckligt avstånd från RegRs i RÅ 1993 
ref 78 gjorda bedömning, dvs att statens fordring på återförd moms ligger 
på massanivå om den återföringspliktsgrundande försäljningen har ägt rum 
under konkursen (då konkursboet är skatteskyldigt). Lagstiftarens avstånds-
tagande hade gjorts genom ett tillägg i mervärdesskattelagstiftningen om 
att moms skall återföras i fastighetsägarens redovisning. Enligt förarbetena 
skulle tillägget innebära att statens fordring i stället blev en sedvanlig kon-
kursfordring.2258 Men HD godtog inte förarbetsuttalandet. Dels, menade 
HD, uppkommer återföringsplikten först i och med försäljningen, inte 
(villkorligt) redan i och med avdragets åtnjutande, varför fordringen har 
uppkommit efter konkursutbrottet. Dels, fortsatte HD, är det inte tillräck-
ligt att det står i förarbetena att syftet varit att klassificera statens fordring 
som en konkursfordring. Fordringens karaktär av konkursfordring måste 
komma till uttryck i lagtexten. Därför fick lagändringen till konsekvens att 
statens fordring blev en fordring hos konkursgäldenären som varken kunde 
göras gällande mot konkursboet som en massafordring eller medföra utdel-
ning i konkursen som en konkursfordring.

Resonemanget är märkligt. 2259 Kravet på uttryckligt stöd i lag ser ut att 
innebära att staten behandlas sämre än andra borgenärer, men kan samman-
hänga med ansvarsgrundens lagstiftningsberoende karaktär. Hur som helst 
har rättsfallet föranlett en ändring i 5:1 KL (av vilken numera framgår att 

en kontraktuell massaförpliktelse till säkerhet för konkursgäldenärens prestationer enligt 
avtalet, redan hade fått sitt svar under hissfråga 1ii, där HD kom fram till att konkurs-
boet inte hade ådragit sig en (förmodligen) kvasikontraktuell återgångsförpliktelse (värde-
ersättningsskyldighet) under den allmänna grundsatsen om obehörig vinst: ”Eftersom 
HD – – – ansett att royaltyfordran inte var en massafordran var utgången given beträf-
fande frågan om konkursboet hade inträtt i upplåtelseavtalet. Eftersom det inte var en 
massafordran kunde inte heller konkursboet ha konkludent inträtt i avtalet.”
2258 Se Prop 1993/94: 225 s 18. 
2259 Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen § 5:1. Håstad, Sakrätt § 12.7.4 (6 uppl) s 381 not 
243 torde mena att rättsfallet är korrekt dömt (jfr a a s 427 not 61) men att det innebär 
att RegRs av lagstiftaren underkända formalism ”avlöses av en ny formalism/legalism till 
statens nackdel.” Öberg, Mervärdesbeskattning s 223 ff menar att synen på fordringens 
uppkomsttid klingar i harmoni med tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid vanlig 
omsättning men borde övervägas de lege ferenda (vilket också gjorts, se nedan). 
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fordringens uppkomsttid inte är till hinder för utdelningsrätt i konkursen 
vid stöd i bestämmelse i annan lag).2260

Antingen-eller-synen är särskilt farlig i vid konkursboet ”pågående” rätts-
förhållanden, vilket ofta blir fallet i skatterättsliga sammanhang (se exem-
plet strax ovan) eller när konkursboet fullföljer konkursgäldenärens avtal 
i konkursen.2261 Infallsvinkeln är då ägnad att föra till antagandet att 
konkursboets intervention i rättsförhållandet medför att fordringen över-
går till att bli en massafordring och sålunda utlöser ett påtvingat gälde-
närsbyte.2262

14.5.1.5  Sakrättsligt skydd och tillägnelse som ansvarsgrundade 
 element

Är massaskulderna blott superförmånsrätter i konkursboet, eller antas det 
(i enlighet med andra grundsyner) att massaskulderna bör konstrueras 
som superförmånsrätter i konkursboet, ligger det nära till hands att be -
döma massaskuldens uppkomst på rättighetens primat och utan (grund-
läggande) hänsyn till vilken typ av obligationsrättslig förpliktelse som 
påstås ha uppkommit. Den obligationsrättsliga bedömningen kommer 
in, om någonstans, blott indirekt (vid ”väsentlighetsbedömningen”).2263 
Massaansvaret blir ett enhetligt fenomen, en substans, som uppkommer 
eller inte uppkommer beroende på vad som följer av gällande regler om 
(förpliktelseöverspännande) ansvarsgrundande fakta.2264 Sålunda disku-
teras om ren passivitet och tillägnelse ger upphov till en massafordring 
hos konkursboet.2265

Infallsvinkeln tar ingen hänsyn till att – ur obligationsrättslig synvinkel 
– en faktisk omständighet som tillägnelse har olika relevans under olika 
ansvarsregler.2266 En tillägnelse kan ha avtalsrättslig betydelse, dvs vara ett 

2260 Se Prop 1999/2000: 82 s 110 ff.
2261 Se även NJA 2004 s 836 ovan angående pågående rättegång.
2262 Jfr 14.5.1.3 ovan not 2241.
2263 Jfr 14.4.3.1 ovan vid not 2185; 14.5.1.3 ovan not 2245. 
2264 Andreasson, En funktionell syn på rättigheter (SvJT 2006) s 437 ff torde inlägga 
annan innebörd i ”substantiell” contra ”funktionell” argumentering. Andreassons dis-
kussion förutsätter i praktiken att massaansvaret är en förmånsrätt, vars uppkomst skall 
bedömas på rättighetens primat utifrån skyddsvärdet hos den uppgivne massaborgenä-
rens intressen (se särskilt s 448 f ). Det betyder att de obligationsrättsliga förpliktelsernas 
uppkomst inte skall bedömas under obligationsrättsliga ansvarsregler vid konkurs. Jfr 
14.5.1.3 ovan not 2241. 
2265 Se t ex Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 418 ff.
2266 Problematiken belyses väl av Madsen, Privat retsstiftelse s 598 ff. – Jfr JustR Lind-
skogs tillägg i NJA 2008 s 339 om olika förhållanden på skadelidandens sida vid bedöm-
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moment av betydelse vid bedömningen av de kontraktuella förpliktelsernas 
uppkomst.2267 I ett annat fall kan tillägnelse leda till en skyldighet att utge 
ersättning för den tillägnade prestationens värde eller till ett skadestånds-
ansvar för sakskada. Så t ex kan det tänkas att tillägnelse i en viss situation 
är ansvarsgrundande för konkursboet under läran om obehörig vinst (för-
utsatt att övriga ansvarsförutsättningar är uppfyllda) men inte håller som 
ansvarsgrund för en kontraktuell förpliktelse.2268 Att de obligationsrätts-
liga förpliktelsetyperna utgör olika förpliktelser, som omfattas av helt olika 
regler  (beträffande både uppkomst och verkan) betyder också att det är helt 
uteslutet att av ett rättsfall, som innebär att en kontraktuell förpliktelse har 
uppkommit utan tillägnelse (vilket ofta är fallet!), dra slutsats att tillägnelse 
inte krävs för att det skall uppkomma en värdeersättningsskyldighet under 
läran om obehörig vinst.2269 Inte heller kan slutsatsen dras att ett ansvar av 
något slag är uteslutet rent generellt. Massaansvarets uppkomst måste disku-
teras relativt – en förpliktelsetyp i taget – på samma sätt som när frågan är 
om tredje man vem som helst har ådragit sig en förpliktelse utom konkurs.

Om massaskulden, i enlighet med associationstanken, är en skuld som 
ansvarsbärs av konkursboet, är det vanskligt att dra alla typer av förpliktel-
ser över en kam, utgå från rättens faktiska nivå och söka sammanfatta vad 
som leder och inte leder till uppkomsten av en massaförpliktelse (oavsett 
slag) för konkursboet. Den rättsliga relevansen av en given omständighet 
beror ju på den faktiska kontexten i övrigt och framför allt, på för vilken 
typ av förpliktelse ansvaret skall bedömas.2270 Massaansvaret är inte, när 
associationstanken appliceras, ett konkurs(associations)rättsligt fenomen eller 
en typ av obligationsrättslig förpliktelse. Beteckningen massaskuld/massa-
ansvar säger inget mer än att det rör sig om ett slags (vanlig) förpliktelse 
som har ett konkursbo som ansvarsbärare.2271

ning av skadeståndsansvarets uppkomst, gräns och storlek. – Att infallsvinkeln inte tar 
hänsyn till att en tillägnelse kan ha olika relevans enligt olika ansvarsregler betyder inte 
att olika ansvarsregler (ändå) tillämpas i praktiken. Infallsvinkeln innefattar en risk för att 
skillnaderna glöms bort. 
2267 Se t ex NJA 1946 s 122.
2268 Se t ex NJA 1993 s 13.
2269 I NJA 1966 s 171 blev konkursboet inte massaansvarigt ens på tillägnelsegrund då 
någon del av beloppet icke hade kommit konkursboet till godo.
2270 För att systemet skall gå ihop måste diskussionen föras tillbaka på grundsyner som 
exekutions- och skiftestanken. De massaansvarsgrundande momenten framträder då som 
prioritetsgrundande, inte ansvarsgrundande, fakta. Prioritetsfrågor, men inte ansvarsfrå-
gor, kan diskuteras över förpliktelsegränserna. Massafordringens uppkomst blir det intres-
santa temat. Införs det en lagregel om en till rättsföljden odefinierad förpliktelse är lag-
regeln ägnad att skapa problem eftersom det är oklart mot bakgrund av vilken rättsföljd 
rättsfakta skall bedömas. Se t ex 12: 31 JB och NJA 2009 s 41 (not 2281 nedan). 
2271 Se 14.1 ovan; 14.3.3.1.
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HD följer ingen linje med konsekvens.2272 Ibland delas ansvarsbedöm-
ningen upp på olika förpliktelser, dock inte alltid (inte ens inom samma 
rättsfall) på förpliktelsens primat. Ibland görs endast en – substanslik – 
samlad bedömning. Hur bedömningen egentligen förhåller sig till ”ford-
ringens väsentliga grund” är inte helt säkert.

I NJA 2005 s 510 verkar det som att HD uppfattade den sakrättsliga ford-
ringsgrunden som en annan än den som brukar prövas under tidsrekvisitet 
och ”fordringens väsentliga grund” (vilken å andra sidan är så elastisk och 
intetsägande att den borde kunna täcka allt). Först prövade HD (under 
fråga 1ii i referatet) om medkontrahentens sakrättsliga position gav honom 
en massafordring i konkursen. Svaret bedömdes vara nekande med hänsyn 
till NJA 1999 s 617 och det pågående lagstiftningsarbetet. Därefter övergick 
HD till att pröva om en massafordring förelåg på den grunden att ford-
ringen hade uppkommit genom konkursboets försäljning och därmed efter 
konkursutbrottet.2273

Det substanslika argumentationsmönstret framträder med särskild tydlig-
het när medkontrahenten har sakrättsligt skydd till sin egen prestation vid 
tidpunkten för konkursutbrottet eller, närmare bestämt, när konkursboet 
tillägnar sig en sådan prestation. Medan den faktiska omständigheten ”ren 
passivitet” brukar angripas som en fråga huruvida passiviteten kan vara 
massafordringsgrundande över huvud taget brukar ”sakrättsligt skydd” 
och ”tillägnelse” diskuteras under temat om de utgör, i alla fall borde 
utgöra, tillräckliga förutsättningar för massafordringens uppkomst.2274

Stödet för att (i tillägnelsefallet) sakrättsligt skydd är tillräckligt (kan-
ske också nödvändigt)2275 skulle kunna vara rättsfallet NJA 1986 s 136.

I rättsfallet hade Orvar (upplåtaren, U) upplåtit skogsavverkningsrätt (nytt-
janderätt) till Vänerskog (nyttjanderättshavare nr 1, NH1) som i samma 
månad överlät rotposten till Karl-Inge (NH2) för samma tid och pris. Av -
talet avsåg avverkning av skog av viss omfattning under en tid av ungefär 
20 månader. Något gäldenärsbyte (i relation U) skedde inte utan NH2 be -
talade köpesumman till NH1, som därefter hade att betala till U.2276 NH1, 
som inte vidareförde betalningen till U, försattes sedermera i konkurs. U 

2272 I NJA 2009 s 41 talade JustR Håstad om ”motstridiga ad hoc avgöranden – – – i 
praxis”.
2273 En liknande tankegång kan spåras hos Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl s 424) i anslut-
ning till NJA 1986 s 136.
2274 Se Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl s 419).
2275 Att sakrättsligt skydd skall vara nödvändigt antas av Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) 
s 419; Lindskog, Kvittning § 7-3.1.2 (2 uppl) s 165, § 7-3.2.2 (s 178) med hänvisning 
till Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 99 f not 19 och NJA 1899 s 111. Se även 
Lindskog, a a § 7-3.4.2 (s 196). 
2276 Betalningen skulle vara insatt på ett spärrat bankkonto fram till betalningsdagen.
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reagerade omedelbart och utövade stoppningsrätt mot NH1, samtidigt som 
U gav NH1 rådet att omedelbart stoppa avverkningen från NH2s sida då 
– på grund av stoppningsrätten – någon avverkning inte fick ske innan U 
fått betalt. NH2 fortsatte dock att avverka skog. U gjorde gällande att NH1s 
konkursbo var massaansvarigt för köpeskillingen avseende den avverkning 
som ägt rum efter konkursutbrottet.

Rättsfallet är värt ett närmare studium än det här finns plats för. Det 
kan diskuteras om det är korrekt bedömt.2277 I korthet kom HD fram till 
att NH1s konkursbo var massaansvarigt för köpeskillingen avseende poster  
som avverkats under stoppningsrättens utövande. Stödet hämtades i (nume-
ra) 61, 63 §§ KöpL analogt med motiveringen: Då NH2, som hade förvär-
vat avverkningsrätten enligt avtalet, vid tillgodogörande av avverkningsrät-
ten ”handlat som innehavare av [NH1]s rätt har [U] ägt göra gällande sin 
stoppningsrätt hos konkursboet och sålunda – då godset ej kunnat återstäl-
las – kräva att konkursboet upptager hans fordran på köpeskillingen som 
massafordran i konkursen.” HD verkar alltså ha fäst avgörande vikt vid att U 
hade stoppningsrätt gentemot NH1 och att NH1 (konkursboet) hade kun-
nat utöva ”stoppningsrätt” med stöd av 27 § SkbrL gentemot NH2. Den 
senare stoppningsrätten framgår visserligen inte uttryckligen av rättsfallet. 
HD antog dock att NH2 ”handlat som innehavare av [NH1]s rätt”. Dess-
utom skulle det vara för hårt att ålägga NH1s konkursbo ett massa ansvar 
för underlåtenhet att hindra NH2s konsumtion, om konkursboet inte kun-
nat lagligen villkora fortsatt konkumtion av (ny) betalning. Stoppningsrät-
ten står inte i strid mot NJA 1979 s 451 (som gällde utmätning och varav 
framgår att NH2 uppnår sakrättsligt skydd redan genom rotpostsavtalet); 
stoppningsrättsfrågan handlar inte om vem av NH2 och NH1s konkursbo 
som har bäst rätt till rotposten (konkurrerande borgenärsintressen till ett 
förmögenhetsobjekt) utan om NH2 – i relation till (ytterst) U – har bättre 
rätt till uppfyllelse än NH1.

Alternativt brukar det åberopas att kombinationen sakrättsligt skydd och 
tillägnelse borde vara tillräckligt för att medkontrahenten skall uppnå 
massastatus i konkursboet. Resonemanget skall förmodligen uppfat-
tas som ett inlägg de lege ferenda (då tesens stöd i rättspraxis antas vara 
bräckligt).2278

2277 Se Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl s 424 f ); Lindskog, Kvittning § 7-3.1.2 (2 uppl 
s 166); SOU 2001: 80 s 100 not 24. Möller, Konkurs och kontrakt s 398 f not 146 
uttrycker förvåning över att det inte nämns någonting om de alternativa analogierna 
till 8:18, 9: 30, 12: 31 JB vilka, enligt Möller, ger motsatt lösning på massaansvarsfrågan. 
Håstad, a st antar utan vidare att NH2 hade kunnat hållas ansvarig gentemot U i och för 
sig. Lindskog, a st är av samma uppfattning med tillägget att ansvaret utgår på utomkon-
traktuell grund.
2278 Se Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 419; Lindskog, Kvittning § 7-3.1.2 (2 uppl 
s 163 ff). Otillåten tillägnelse är knappast tillräckligt för kontraktsansvar. Jfr Prop 1970:142 
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I NJA 2005 s 510 togs tesen upp till prövning, uteslutningsvis förmodligen 
som en fråga om konkursboet ådragit sig en kvasikontraktuell återgångsför-
pliktelse. Vilken typ av förpliktelse HD prövade framgår inte av rättsfallet. 
Hissfrågan formulerades på rättighetens primat. Tesen ansågs falla på rätts-
fallet NJA 1999 s 617 och att HD inte ville föregripa det pågående lagstift-
ningsarbetet, såvida inte avtalet hade hävts när tillägnelsen ägde rum då 
både ett tillägnelseansvar och, vid uppsåt eller culpa, ett utomobligatoriskt 
skadeståndsansvar skulle ha kunnat uppstå.2279

Frågan huruvida massafordring förutsätter hävning eller bara hävningsrätt 
har varit omdiskuterad i litteraturen.2280 Någon skillnad på återgångsför-
pliktelser (obehörig vinst) och utomobligatoriskt skadeståndsansvar har 
inte gjorts, trots att det mycket väl kan tänkas att en hävningsrätt gör en 
tillägnelse ”obehörig”, medan ett skadeståndsansvar måste innefatta ett 
oeftergivligt krav på hävning. Återigen ser man vikten av att, i enlighet 
med associationstankens grundantaganden, massaansvarets uppkomst 
inte skall diskuteras som en enhetlig typ av förpliktelse.

I NJA 1999 s 617 ansågs konkursboets tillägnelse av konkursgäldenärens 
lokalhyresrätt inte vara massaansvarsgrundande. Obligationsrättsligt sett 
gällde målet uppkomsten av en kvasikontraktuell återgångsförpliktelse (vär-
deersättning) enligt den allmänna grundsatsen om obehörig vinst. Det avgö-
rande skälet för HDs ståndpunkt fanns i några förarbetsuttalanden rörande 
ren passivitet (!?) som ansvarsgrund för uppkomsten av en kontraktuell (!?) 
massaförpliktelse. Med hänsyn till rättsfallet NJA 1993 s 13 (där lokalhyres-
förhållandet hade upphört när tillägnelsen ägde rum) skulle domslutet ha 

s 147 f, 155; NJA 2005 s 510 och (beträffande det royaltykrav som gällde otillåten sprid-
ning) NJA 1966 s 241. Till frågan, jfr Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 420.
2279 Se referatfråga 3 (ref s 516 f ). 
2280 Se redogörelsen hos Andreasson, En funktionell syn på rättigheter (SvJT 2006) s 448. 
Andreasson, a a s 449 menar att man ägnar sig åt substanstänkande eller rättighetsforma-
lism om man uppställer ett krav på att upplåtaren häver den upphovsrätt han upplåtit 
för att kunna hävda att medkontrahenten eller dennes successor gör sig skyldig till upp-
hovsrättsintrång genom utnyttjande. Om jag förstår Andreasson rätt menar han att HD 
inte skulle ha ägnat sig åt substanstänkande i det aktuella målet om HD hade tillämpat 
sakrättsliga regler i stället för obligationsrättsliga på den obligationsrättsliga intressekon-
flikten. Men till vilken nytta skulle en sådan rättstillämpning vara? Och vilket synsätt blir 
ett substanstänkande? HD frångick inte culpakravet för rättsföljden utom obligatoriskt 
skadestånd. Inte heller verkar HD ha frångått ”obehörighetskravet” för rättsföljden kvasi-
kontraktuellt återbäringsansvar (i form av ersättning för den tillägnade prestationens 
värde). Culpa- och obehörighetskravet är relativa avvägningsnormer. Såvitt jag kan be -
döma är dessa avvägningsnormer bättre avpassade för de avvägningar som behövs än den 
sakrättsliga avvägningsnormen, som gäller konkurrerande borgenärsintressen till en sak. 
Till Andreassons försvar kan åberopas att det är brukligt att ge den sakrättsliga normen, i 
alla fall den sakrättsliga terminologin, vidsträckt tillämpning. Se 10.5 ovan vid not 1455; 
13.5 ovan vid not 2027. 
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varit mer övertygande om HD hade tryckt på att konkurs boets utnyttjande 
inte är obehörigt om hyresavtalet inte sagts upp när utnyttjandet sker.2281

I NJA 1981 s 801, där någon massafordring inte ansågs föreligga under 
principen om fordringens väsentliga grund, hade den massaansvarsyrkande 
mäklaren fullgjort sin prestation före konkursutbrottet varför konkursboet 
blott tillägnade sig en prestation som lika gärna hade kunnat ianspråktas av 
konkursgäldenären före konkursen. Detta underströks dock inte av HD. 
Motiveringen tyder närmast på att massaansvarets uppkomst uppfattades 
som en tidsfråga.2282

I NJA 1966 s 241, som torde ha gällt uppkomsten av en (i första hand) 
kontraktuell massaförpliktelse för konkursgäldenärens royaltyansvar, ansåg 
HD att någon massafordring inte hade uppkommit. Rättsfallet är mycket 
omdiskuterat.2283 Efter vad jag kan se måste det göras en inledande distink-

2281 Jfr 14.4.3 ovan vid not 2211. – Efter lagändring gäller numera enligt 12: 31 5 st JB 
att det vid lokalhyresgästs konkurs åligger konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens 
förfogande inom en månad från hyresvärdens uppmaning vid påföljd att konkursboet 
blir massaansvarigt för hyran från konkursbeslutet tills lokalen ställs till hyresvärdens för-
fogande. Ansvaret kan vara avsett som ett kvasikontraktuellt ansvar (sålunda att bestäm-
melsen är att systemsätta under den allmänna grundsatsen om obehörig vinst) men också 
som en substans, som övergriper alla traditionella förpliktelser. Jfr not 2270 ovan. Emot 
antagandet att ansvaret (endast) är kvasikontraktuellt talar att ansvaret börjar löpa från 
konkursbeslutet, inte från nyttjandets början (låt vara att tidpunkterna kanske ofta sam-
manfaller) och omfattar den avtalade hyran, inte bara den tillägnade prestationens värde 
(vilket kan vara lägre). Beträffande frågan när en lokal skall anses vara ställd till hyresvär-
dens förfogande, se NJA 2009 s 41. 
2282 Jfr Möller, Konkurs och kontrakt s 749 som är nöjd med slutet men ifrågasätter 
motiveringen; Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 423; Lindskog, Kvittning § 7-3.1.2 
(2 uppl s 165 f ), § 7-3.2.2 (s 178) med hänv till UfR 1978 s 781 SH och RG 1981 s 484. 
Walin, Materiell konkursrätt s 24 menar att utgången är svårförståelig och mindre rimlig. 
Jfr Palmér/Savin, Konkurslagen I § 5:1 (s 5: 4).
2283 Enligt Hessler, Allmän sakrätt s 508 är rättsfallet ”anmärkningsvärt”, vilket är starkt 
uttryckt för att komma från Hessler. Welamson, Konkurs (7 uppl) s 129 är mildare i kri-
tiken då han anser rättsfallet vara intressant och svårbedömt (rättsfallet omnämns inte i de 
efterföljande upplagorna). Kritiska synpunkter har även framförts av Adlercreutz, Avtalet 
och fordringen s 305 f, som menar att fallet är otillfredsställande (JustR Walbergs stånd-
punkt borde ha gällt) samt Ljungman, Svensk rättspraxis (SvJT 1977) s 523 som sak-
nar en analys av konsekvenserna av alla olika meningar som framkom i fallet. Lindskog, 
Kvittning § 7-3.4.2 (2 uppl s 198) anser dels att fallet är helt korrekt bedömt beträffande 
den första författaren eftersom medkontrahenten ej kan ha fog för att uppfatta konkurs-
boets beteende som ett partsinträde när konkursboet endast utnyttjar konkursgäldenä-
rens rätt till uppfyllelse (annat kunde sålunda ha gällt om uppsägningsrätt förelegat, a a 
s not 133 med hänv till Håstad och Möller), dels att det i rättsfallet inte fanns möjlighet 
att behandla den andra författarens anspråk annorlunda, trots att konkursboet hade gått 
utöver spridningsrätten enligt avtalet, eftersom endast kontraktuellt skadeståndsansvar 
för konkursboet hade åberopats. Håstad, Sakrätt § 13.4 (6 uppl) s 422 betonar att för-
fattarna borde ha haft rätt att villkora avtalets bestånd av ett partsinträde och inte varit 
skyldiga att även fortsättningsvis tolerera förlagets ensamrätt till utgivningen om kon-

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   563 09-10-19   15.22.43



564

tion mellan å ena sidan framställning av nya exemplar i enlighet med den 
upplåtna immaterialrätten efter konkursutbrottet och å andra sidan försälj-
ning av före konkursutbrottet framställda exemplar. Skälet är att avtalet inte 
torde kunna hävas ex tunc – med verkan även för framställda exemplar – 
vare sig i eller utom konkursen.

Vill konkursboet framställa nya exemplar under konkursen torde med-
kontrahenten ha rätt att villkora avtalets bestånd av att konkursboet påtar 
sig ett massaansvar för det korresponderande vederlaget (och kontraktsbrot-
tet dröjsmål). Medkontrahenten torde därför ofta ha fog för att uppfatta 
konkursboets ianspråktagande av konkursgäldenärens avtalsrättigheter som 
ett massainträde i samma del, så under tillämpning av tillitsregeln och 63 § 
KöpL analogt. Huruvida hävningsinterpellation har framställts när konkurs-
boets tillägnelse sker torde sakna betydelse (för konkursboets massaansvar i 
anförd del, annat än i godtroshänseende om ett godtroskrav ställs).2284

Vid försäljning av gamla exemplar minskar hävningsrättsfrågan i be -
tydelse,2285 särskilt om royaltyersättningsansvaret uppkommer i samband 
med framställandet och inte i takt med att framställda exemplar försäljs.2286 
Kan avtalet överhuvudtaget hävas på grund av anteciperat royaltydröjsmål 
torde uppgörelsen ske ex nunc,2287 varför konkursboet, som HD också 

kursboet inte svarade för vederlaget. Han tillägger dock att författarnas eventuella rätt 
till hävning inte var föremål för prövning i målet. Det är oklart vilket slags förpliktelse 
Håstad menar att konkursboet skulle ha ådragit sig vid vederbörligt åberopande. Möller, 
Konkurs och kontrakt s 594 ff (särskilt s 623) menar med hänvisning till Lindskog att 
författarna borde ha fått en massafordring för royalty respektive skadestånd om de hade 
rätt att villkora konkursboets utnyttjande av konkursgäldenärens avtalsrättigheter av ett 
partsinträde, vilket  de enligt Möller torde ha haft. Uppenbarligen utgick Möller från 
att hävningsrätten (och partsinträdeskravet) gällde ex tunc. Det kan inte tas för givet 
(HD noterade, men besvarade inte, problematiken i NJA 2005 s 510). – För ytterligare 
hänvisningar till diskussionen rörande upphovsrättens ställning vid konkurs, se Persson, 
Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs (JT 2006/07) s 176 not 6. 
2284 HDs ställningstagande i NJA 1979 s 253 kan ifrågasättas av samma skäl, låt vara att 
bedömningen kompliceras av löneförmånsrätten och lönegarantin. Jfr Håstad, Sakrätt 
§ 13.4 (6 uppl) s 424; Lindskog, Kvittning § 7-3.4.2 (2 uppl s 198), båda med tillägget 
att den anställde i vart fall måste ha rätt att villkora sin arbetsskyldighet av ett massaansvar 
för vederlaget om löneförmånsrätten och lönegarantin är osäker. 
2285 Jfr Lindskog, Kvittning § 7-3.4.2 (2 uppl s 198 not 134). Förutsättningsvis annor-
lunda Håstad och Möller i not 2283 ovan.
2286 Royaltyförpliktelsen torde dock praktiskt taget alltid vara knuten till försäljning, inte 
till tryckning.
2287 Levin/Koktvedgaard, Lärobok i immaterialrätt behandlar inte hävningsuppgörelse-
frågan. Även när Möllers avhandling skrevs (1988) var den immaterialrättsliga diskus-
sionen begränsad (se redogörelsen i Konkurs och kontrakt s 610 ff). Enligt ett förarbets-
uttalande till 33 § URL skall hävningens innebörd bedömas enligt allmänna regler, dvs 
som om inget avtal hade förelegat fr o m den försummade upplagan (NJA II 1961 s 245). 
Möller antar att detta innebär att alla upplåtna rätter upphör (Konkurs och kontrakt 
s 612 f ). Min mening, som ligger i linje med vad som förespråkats av Bing, Forlagsavtalen 
s 125 f, gillas i princip såsom praktiskt lämplig och rimlig i många fall men avfärdas på 
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antog i 1966 års mål, bör ha fortsatt spridningsrätt enligt avtalet.2288 En 
annan ordning skulle avsevärt inskränka konkursboets äganderätt till redan 
framställda exemplar och vara helt oacceptabel om medkontrahenten inte 
själv var tvungen att köpa lagret. Med andra ord: Påstår medkontrahenten 
att ett partsinträde skett måste han nog kunna åberopa ett uttryckligt parts-
inträde från konkursboet.

Har inget partsinträde skett ökar medkontrahentens intresse av att 
kunna genomdriva ett utomobligatoriskt eller kvasikontraktuellt ansvar för 
konkursboet. Lagerhållningen kan knappast vara ansvarsgrundande. Mer 
intressant är vad som händer vid försäljning. En linje är att konkursboet 
kan utnyttja konkursgäldenärens försäljningsrätt i och för konkursen (med 
följd att medkontrahenten får bevaka sin royaltyfordring i konkursen). En 
annan linje är att konkursboet ådrar sig ett ansvar i och med försäljning – 
per sålt exemplar. Huruvida hävningsrätt finns och har utnyttjats2289 måste 
då rimligen sakna betydelse. Frågan skall inte utredas närmare här. Nämnas 
bör dock att jag känner viss sympati för HDs bedömning i målet.

Rättspraxis varken vederlägger eller entydigt bekräftar tesen att sakrätts-
ligt skydd (vad som än avses därmed) och tillägnelse ger medkontrahen-
ten massastatus i konkursboet.2290

14.5.2 Modaliteter
I och med att en massaförpliktelse är en helt vanlig förpliktelse för kon-
kursboet framgår dess modaliteter av den allmänna fordringsrättens  
grundsatser, regler och principer.2291 Massaskulden har alltså eget 

grund av bristande stöd i gällande rätt (lag, rättspraxis, branchdominerande standardavtal 
eller övertygande diskussion i litteraturen). Se Möller, a a s 612. Enligt min bedömning 
är det en äganderättsinskränkning (se huvudtexten strax nedan) som fordrar stöd, inte 
äganderättens upprätthållande. 
2288 Även HD torde (i NJA 2005 s 510) förutsätta att försäljning kan ske (se hissfråga 
1iii) utan kontraktuellt massaansvar som följd. Endast obehörigvinstansvar och utom-
obligatoriskt skadeståndsansvar tas upp under hissfråga 3. Beträffande hävningsrätten, se 
not 2289 nedan. – Jfr även NJA 2005 s 510 hissfråga 1.i (upphovsrättsintrång).
2289 Hävningsfrågan kom upp i NJA 2005 s 510 där det verkar ha antagits att hävning 
krävs för att göra spridning av ”gamla” exemplar obehörig, i alla fall för att det skall 
uppkomma ett upphovsrättsintrång med skadeståndsansvar som följd. Åtminstone efter 
EU-lagändringarna 1995 (19 § URL), som innebär att spridningsrättens konsumtion 
numera anknyts till exemplarets överlåtelse (i stället för till verkets utgivning), menar 
Möller, Immaterialrätt och konkurs s 36 att författarna, i den situation som förelåg i 
1966 års mål, bör ha rätt att stoppa konkursboets spridning av osålda lagerexemplar 
genom att häva avtalet ifall konkursboet inte påtar sig massaansvar. Häremot har bl a 
Lindskog, Immaterialrätt och konkurs 53 ställt sig kritisk, likaså Håstad, Immaterialrätt 
och konkurs s 47 som påpekar att det även i 1966 års mål fanns ett moment av otillåten 
spridning.
2290 Jfr JustR Håstad i NJA 2009 s 41.
2291 Jfr Schrevelius, Civilprocess s 444; Ørgaard, Konkursret § 5-2.2.1 (9 uppl s 162).
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ansvarssubjekt, egen uppkomsttid, egen förfallotid, eget innehåll, egen 
uppfyllelseort osv – även om massaskulden händelsevis har uppkommit 
i en ”inträdessituation” till säkerhet för konkursgäldenärens (mot kon-
kursfordringen svarande) förpliktelse (i vilket fall flera modaliteter kan 
sammanfalla med konkursfordringens på grund av tolkning eller för att 
konkursboet ha utnyttjat modalitetsfrågans dispositivitet).2292

Under andra grundsyner, som förutsätter att massafordringen inte svarar 
mot en personlig förpliktelse utan är en förmånsrätt i eller opersonlig ford-
ring hos den av konkursgäldenären ägda konkursmassan, krävs det särskilda 
undantagsregler för att massafordringen skall få modaliteter som om den 
svarade mot en personlig förpliktelse. Utgångspunkten blir att massaford-
ringen faller under samma modalitetsregler som konkursfordringen eller 
utdelningsrätterna (om det inte finns skrivna eller oskrivna undantagsregler 
som anger annat).

14.5.3 Förfallodag och dröjsmålsersättning
I likhet med andra förpliktelser måste en massaskuld infrias på sin för-
fallodag. Det är massaskuldens eget innehåll, eller den allmänna obliga-
tionsrättens utfyllande regler, som avgör när massaskulden skall infrias 
(inte de konkursrättsliga reglerna om förskottsutdelning, utdelning och 
efterutdelning).2293 På förfallodagen kan massaborgenären, utan hinder 
av konkursen, kräva att konkursboet fullgör förfallen massaskuld i dess 
helhet.2294 Hamnar konkursboet i dröjsmål får massaborgenären kräva 
dröjsmålsränta eller skadestånd på massanivå (i den mån rätt därtill före-
ligger enligt allmänna regler). Även sekundärförpliktelsen ansvarsbärs då 
av konkursboet.2295 Under de andra grundsynerna, som förutsätter att 

2292 Förpliktelsens uppkomsttid och ansvarssubjekt går inte att (till grunden) förändra. 
2293 Se 14.5.2 ovan. 
2294 Se t ex Schrevelius, Civilprocess s 444; Welamson, Om massafordran i konkurs 
s 417 (dock med reservation för de förändringar som kunde föranledas av att konkurs-
boet inte kunde försättas i konkurs i äldre rätt); Ørgaard, Konkursret § 5-2.2.1 (9 uppl 
s 162). – Welamson, Konkursrätt s 652 (jfr densamme, Om massafordran i konkurs 
s 417 not 3) anför att det ankommer på förvaltaren att under den löpande förvaltningen 
gälda massafordringarna allt efter som de förfaller och därefter debitera utgifterna såsom 
konkurskostnader. Åsidosättande av sådant åliggande sägs kunna föranleda till skade-
ståndsskyldighet, till och med personligt ansvar, efter omständigheterna. Uttalandet skall 
nog inte uppfattas så att det åligger konkursförvaltaren att göra utlägg för konkursboets 
räkning. Åliggandet att likvidera massaskulderna åvilar konkursboet, som företräds av 
konkursförvaltaren, inte konkursförvaltaren personligen. Inte ens i utomobligatoriskt 
skadeståndshänseende kan konkursförvaltaren antas ha en plikt att förskottera medel för 
massaskuldernas bestridande. Beträffande konkursförvaltarens skadeståndsansvar, se NJA 
1969 s 390 i 14.5.5 nedan. 
2295 Även ränta på massakrav, vare sig det är fråga om vanlig ränta eller dröjsmålsränta, 
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massaskulden inte är en vanlig förpliktelse för konkursboet, krävs det sär-
skilda undantagsregler som klargör att massafordringen skall behandlas 
som om den vore en förpliktelse för konkursboet.2296 Utgångspunkten 
kan rentav bli att regeln i 14: 2 KL utgör en (för massaskulderna och 
konkurskostnaderna gällande) utdelningsordning.2297

14.5.4 Saklegitimation och jurisdiktion
Endast konkursboet som sådant har talerätt i frågor om konkursboets 
massaansvar. Tvisten skall slitas i allmän rättegång utom konkursen, 
inte av konkursdomstolen i den ordning som KL föreskriver.2298 Massa-
anspråken kan inte, till skillnad från de särskilda förmånsrättsanspråken, 
bevakas i konkursen. Är massaanspråket (i enlighet med andra grund-
syner) en extraordinär allmän förmånsrätt i konkursen, bör anspråket som 
utgångspunkt kunna bevakas och prövas inom ramen för konkursen.2299

14.5.5 Massaskulderna kan uppfyllas i valfri ordning
Associationstankens grundantagande att en massaskuld är en vanlig 
förpliktelse för konkursboet innebär att en massafordring inte omfat-
tas av den konkurs(associations)rättsliga likhetsprincipen, som gäller till 
förmån för konkursborgenärerna i den pågående primärkonkursen.2300 
Det behövs alltså inget undantag från likhetsprincipen för att konkurs-
förvaltaren skall ha rätt och plikt att infria konkursboets massaskuld på 
förfallodagen (till förfång för konkursborgenärerna). Massaskulden var-
ken omfattas av utdelningsreglerna eller är en utdelning när den infrias. 
En annan konsekvens är att det inte gäller någon likhetsprincip mellan 
massaborgenärerna.2301 I likhet med andra rättssubjekt kan konkursbo-
et (via sina organ) godtyckligt bestämma om och i sådana fall i vilken 
ordning massaskulderna skall infrias när konkursboets förmögenhet är 
knapp. Söks utmätning mot konkursboet gäller den allmänna (tids)prio-

utgör alltså massakrav. Jfr Ørgaard, Konkursret § 5-2.2.1 (9 uppl s 162); Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 93 (10 uppl s 566); UfR 1919 s 897 LHS. 
2296 Redan på 1800-talet verkar det ha förutsatts att massafordringar kan indrivas hos 
konkursboet genom fullgörelsetalan, alltså inte bara genom talan om betalningsfastställel-
se ur konkursmassan. Se t ex, efter vad jag kan se, Schrevelius, Civilprocess s 444, 485. 
2297 Se 14.3.1 ovan.
2298 Jfr 12.2 ovan not 1637.
2299 Beträffande norsk och dansk rätt, se 10.3 ovan not 1437.
2300 Se 10.4 ovan.
2301 Se 14.2.3 ovan.
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ritetsprincipen. För att likhetsprincipen skall bringas i tillämpning krävs 
(numera) att konkursboet sätts i konkurs.2302

I NJA 1969 s 390 uppkom frågan om konkursförvaltaren ådragit sig skade-
ståndsansvar gentemot massaborgenär antingen genom att – när konkurs-
boet hamnade på obestånd – inställa konkursboets betalningar med följd 
att massaborgenären inte fick betalt på förfallodagen eller genom att i anfört 
läge endast betala vissa massaborgenärer. HD kom fram till att konkurs-
förvaltningen måste ha dels rätt att ställa in konkursboets betalningar när 
konkursboet hamnar på obestånd, dels rätt att frångå likhetsprincipen mel-
lan massaborgenärerna i fråga om massafordringar som rör fortsättandet av 
konkursboets rörelse eller eljest ovillkorligen måste infrias.2303 Rättsfallet, 
som implicerar att det gäller en likhetsprincip mellan massaborgenärerna 
i och för sig, särpräglas av att konkursboet inte kunde försättas i konkurs, 
varför det nu bör betraktas som överspelat.2304 Gällande rätt torde vara att 
konkursförvaltaren inte har någon skadeståndssanktionerad handlingsplikt 
att likabehandla massaborgenärerna över huvud. Förnärmad massaborgenär 
får lägga in en konkursansökan mot konkursboet och verka för en återvin-
ning enligt i sista hand 4: 5, 4:19 2 st KL. Däremot kan konkursförvaltaren 
ådra sig ett skadeståndsansvar gentemot konkursboet (i egenskap av kon-
kursboets likvidator, jfr 25: 36 ABL) om han dröjer med att begära kon-
kursboet i konkurs (med skada för konkursboet som följd, t ex försutten 
återvinningsrätt). Det kan inte uteslutas att förnärmad massaborgenär har 
subsidiär rätt till skadestånd för s k indirekt skada.2305

Lagstiftningens infallsvinkel och utformning har emellertid inte riktigt 
tagit konsekvenserna av de rättsliga förändringarna på denna punkt. Den 
i 14: 2 KL intagna ”betalningsordningen” implicerar att KL rymmer en 
förmånsrättsordning avseende massaskulderna och konkurskostnader-
na.2306

2302 Jfr 14.3.3.1 ovan. 
2303 Rättsfallet, som präglas av att konkursboet inte kunde sättas i konkurs (varför det 
uppkom ett informellt konkursförfarande inom ramen för den pågående primärkonkur-
sen), implicerar att det gäller en likhetsprincip mellan massaborgenärerna i och för sig. Ett 
sådant antagande kan också ha förelegat i NJA 1915 s 629 och NJA 1916 s 78.
2304 Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar s 280 f åberopar alltjämt rättsfallet, dock 
utan ställningstagande till den rättsliga kontextens förändringar, kanske mest för att styr-
ka att konkursförvaltaren kan ådra sig skadeståndsansvar gentemot massaborgenär i och 
för sig. Att så är fallet, t ex när konkursboets medel skiftas ut till konkursborgenärerna 
innan massaborgenärerna blivit förnöjda, torde vara klart. Se t ex SOU 1977: 29 s 186; 
Prop 1978/79:105 s 298; Rodhe, Handbok i sakrätt s 342; 10.4 ovan.
2305 Se 10.4 ovan.
2306 Se 14.3.1 ovan.
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14.5.6 Upphörande
Vanliga förpliktelser kan upphöra på olika sätt, t ex genom eftergift, effek-
tiv uppfyllelse in natura, kvittning2307 eller, åtminstone såvitt uppfyllelse-
plikten är ifråga, preskription.2308 Konkurs är inte en upphörsgrund, inte 
heller konkursens avslutande.2309 Samma grundsatser gäller för massaför-
pliktelser om de, i enlighet med associationstankens grundantagande, är 
vanliga förpliktelser för konkursboet.

Är massafordringen, i enlighet med de andra grundsynerna, en förmånsrätt 
i eller opersonlig fordring hos den av konkursgäldenären ägda konkurs-
massan, torde grundregeln bli att en massafordring slocknar ut i och med 
konkursens avslutande och konkursmassans skingring. Skillnaden mins-
kar i be  tydelse av associationstankens grundantagande att det subjekt som 
ansvarsbär massaskulden, konkursboet, dör i och med konkursens avslu-
tande (dock med viss möjlighet att återupplivas för fortsatt likvidation).

14.5.7 Kvittningsduglighet
En massaskuld är lika kvittningsduglig som andra förpliktelser.2310 Kon-
kursboet kan använda massaskuld till kvittning mot en fordring hos kon-
kursborgenären (oavsett när den senare har uppkommit) enligt allmänna 
kvittningsregler.2311 Men även konkursborgenären har en sådan rätt. Det 
är alltså inte 5:15 KL som reglerar kvittningsförutsättningarna. Skall 
massaanspråket, i enlighet med de andra grundsynerna, betraktas som 
en förmånsrätt i eller opersonlig fordring hos konkursmassan krävs det 
särskilda undantagsregler som klargör att massaanspråket skall behandlas 
som en förpliktelse för konkursboet i kvittningshänseende.

2307 Kvittning behöver inte vara jämbördigt med betalning i alla hänseenden. Se Lind-
skog, Kvittning § 3-2.4 (2 uppl 54 f ); Sigeman, Lönefordran s 146. Notera dock NJA 
1994 s 474 (där kvittning sades vara en form av betalning) med Lindskogs kritik i Högsta 
domstolen och den kommersiella rätten (JT 2002/03) s 76. 
2308 Se närmare Rodhe, Obligationsrätt § 56 – § 61.
2309 Här bortses från fallet att konkursen avslutas med ackord. 
2310 Jfr Lindskog, Kvittning § 4-3.1.1 (2 uppl s 88 vid not 49) med flera hänvisningar. 
2311 Undantag kan gälla om borgenären har rätt till kvittning i konkursen för den mot-
fordring som konkursboet vill använda till kvittning mot massaskulden. Se Lindskog, 
Kvittning § 20-4.2.4 (2 uppl s 601). 
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14.5.8 Preskriptibilitet
En massaskuld är lika preskriptibel som andra förpliktelser (jfr 1 § 
 PreskL). Att massaskulden är en ny och vanlig förpliktelse för konkurs-
boet kan ha preskriptionsrättslig betydelse i flera avseenden. Det blir sär-
skilt tydligt om konkursboet har iklätt sig ett massaansvar till säkerhet för 
konkursgäldenärens (mot konkursfordringen svarande) förpliktelse. Två 
exempel skall ges.

För det första medför det angivna grundantagandet att massaförplik-
telsen har en egen uppkomsttid,2312 därmed också en egen preskriptions-
tid, vilket betyder att massaförpliktelsen som grundregel preskriberas vid 
en annan tidpunkt än den säkrade huvudförpliktelsen.2313

För det andra kan konkursboets åtagande vara av helt annan art, där-
med också underkastat helt andra preskriptionsregler, än den säkrade 
konkursfordringen, t ex när konkursboet har iklätt sig ett massaansvar 
för en förpliktelse som är underkastad specialpreskription.

Grundsyner som förutsätter att massafordringen är en förmånsrätt i 
konkursen har svårt att hantera massafordringens preskriptibilitet. En 
särskild undantagsregel krävs. Förutsätts massafordringen vara en oper-
sonlig fordring mot konkursgäldenärens förmögenhetsmassa är förvisso 
grundregeln preskriptibilitet, men principen för opersonliga fordringar 
kan mycket väl vara att de, i likhet med sakrätter och förmånsrätter, inte 
kan preskriberas (varför motiveringsbehovet i slutänden blir lika stort).

14.5.9 Utmätnings- och konkurslegitimation mot konkursboet
Är en massaförpliktelse (i enlighet med associationstankens grundanta-
ganden) en vanlig förpliktelse för konkursboet bör den, i mån av exigi-
bilitet, ge massaborgenär utmätnings- och konkurslegitimation mot 
konkursboet.2314 Erforderlig exekutionstitel skall kunna uppnås mot 
konkursboet på samma sätt som det kan uppnås mot andra rättssubjekt 
utom konkurs (fullgörelsetalan etc).2315 Bevakning är varken möjligt, 

2312 Se 14.5.2 ovan.
2313 En annan fråga är att det kan följa av massaförbindelsens innehåll att massaansvaret 
är accessoriskt till den säkrade konkursfordringen. – Konkursboet har, enligt associa-
tionstankens grundantaganden, ingen legal kompetens att erkänna konkursgäldenärens 
förpliktelse med verkan för konkursgäldenären personligen. Se 13.3.10.3 ovan vid not 
1987. 
2314 Se 6.1 ovan. Från äldre rätt kan nämnas att Schrevelius, som inte var alldeles främ-
mande för associationstanken (se Civilprocess s 495), ansåg det inte vara helt otänkbart 
att ett konkursbo kunde sättas i konkurs (a a s 445).
2315 Jfr Schrevelius, Civilprocess s 444 (14.5.3 ovan not 2296) om att fullgörelsetalan 
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nödvändigt eller tillräckligt. Massaskuldens fullgörelse belastas inte av 
några konkursrättsliga inskränkningar över huvud (särexekutionsförbud 
etc),2316 allt så länge inte också konkursboet har försatts i konkurs.2317

kunde föras mot konkursboet. Till massaborgenärernas ställning i utdelningsförfarandet, 
se 10.4; 12.4; 14.5.4 ovan.
2316 Se 1: 4 KL; NJA 1984 s 113; Palmér/Savin, Konkurslagen § 1: 4 (s 1: 20), § 3: 7 
(s 3: 27).
2317 Jfr Schrevelius, Civilprocess s 444.
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15 Avrundning och utvärdering

15.1 Grundsynsfrågan
Avhandlingen handlar om grundsynsfrågan (konkursinstitutets juridiska 
systemsättning). Grundsynsfrågan har (i något avseende) praktisk be -
tydelse i alla civilrättsliga frågor – slutliga som prejudiciella – som upp-
kommer under konkurs. Den bestämmer spåret – i huvudsak grundanta-
gandena och grundsatserna – för den juridiska argumentationen, ytterst 
genom att klargöra om frågan över huvud taget är ett konkursrättsligt 
problem eller tillhör ett annat rättsområde.

Särskilt värt att uppmärksamma är att en seriös systemsättning av konkur-
sen måste vara konsekvent och gälla konkursen i dess helhet. Den som häv-
dar att t ex processtanken/tvångsförvaltningstanken gäller i rådighetsfrågor 
medan associationstanken gäller i massaansvarshänseende har inte gjort ett 
ställningstagande på grundnivå (vilket grundsynsfrågan fordrar). Växlande 
”grundinställningar” är nog inte helt ovanliga i den svenska diskussionen, 
varför ett ”teorilöst”, eller i alla fall ”teorisplittrat”, tillstånd råder.2318

Spåret bestämmer inte hur rättssystematiska hänsyn hävdar sig mot kon-
kurrerande sak- eller auktoritetsargument vid konflikt, dvs vad som gäller 
på regelplanet. Den handlar om så grundläggande aspekter som rättslig 
problemklassificering, konkursrättens yttre gräns, sakens identitet, vem 
som sakäger och därmed (grundsatsvis) har rådighet i olika konkursfrå-
gor, vad som avses med ett konkursbo, konkursgäldenärens ställning i 
konkursen samt vem på konkurssidan som skall tillskrivas äganderätten 
till konkursmassan.

I det följande kapitlet (15.2) skall de olika grundsynerna sammanfattas 
kort. Någon fullständig kartläggning av deras stöd och akilleshälar kan 
inte göras. Många synpunkter och problemområden framkommer indi-
rekt när associationstankens fördelar resumeras (15.4).

2318 Här förutsätts en rättssystematisk syn på rätten. Se 1.3.1.2 ovan. 
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15.2 De olika grundsynerna
15.2.1 Associationstanken
I grova drag innebär associationstanken att konkursborätten skall kon-
strueras och konkurs(associations)rättsliga rättsfrågor argumenteras på 
grundpremissen att konkursboet (i) är en associationsliknande gemen-
skap som; (ii) har konkursborgenärerna, inte massaborgenärerna och/
eller sakrättsborgenärerna, som medlemmar;2319 (iii) har konkursgälde-
närens (befintliga eller under konkursen förvärvade) tillgångar som sin 
förmögenhet samt (iv) skall likvideras i enlighet med konkursboets likvi-
dationssyftande verksamhetsändamål under konkursen.

Associationstanken är den enda grundsyn som redan på grundnivå 
sammanhåller konkursboet som en associationsliknande gemenskap med 
allt vad det innebär för konkursboet, konkursborgenärerna och konkurs-
gäldenären. Tillfälliga ”associationslikheter” på regelnivå duger alltså inte 
för det ändamålet.

De konkursrättsliga reglerna rimmar väl med associationstanken. Det 
föreligger övervägande skäl för att placera konkursmassan hos konkurs-
boet och konstruera konkursboet som en associationsliknande gemen-
skap i tvångslikvidation (med allt vad det innebär i fråga om frågeställ-
ningar, infallsvinklar, grundsatser, argumentationsbördor och principer). 
Diskursstödet är mer osäkert.

I den äldre svenskfinska konkursrätten, som även på regelnivå präg-
lades av processtankens grundantaganden, ansågs det föreligga en blott 
tillfällig processuell gemenskap mellan borgenärerna.2320 Redan på 1800-
talet började det dock förekomma inlägg om att konkursboet var en 
privat rättslig association.

Sålunda finns det ett norskt rättsfall från år 1875 i vilket det talas om 
”det tvungne Fellesskab eller Interessentskab, hvori Skyldnerens Kredi-
torer ved Konkursen ere geraadede, og som der det er en Hovedhensigt 
med Konkursbehandlingen at faa hævet [– – –]”.2321

Alltjämt är det vanligt att det anläggs en ”selskabsanalogi” på konkursboet, 
särskilt när konkursens förvaltningsordning och rättsliga relationer läggs 
fram.2322 Det är dock magstarkt att påstå att associationstanken har gjort 

2319 Konkursgäldenären intar blott en medlemsliknande position.
2320 Se Granfelt, Konkursförvaltaren s 46, 50; densamme, Grunddragen s 36; Grotenfelt, 
Kommentar s 100 f; Wrede, Konkursrätt s 100 ff, 131. Såväl konkursprocessen som den 
efterföljande exekutionen antogs utspela sig mellan gäldenären och de enskilda borgenä-
rerna och gå ut på fastställelse och tvångsfullgörelse av borgenärernas fordringsrätter mot 
konkursgäldenären personligen. Se 3.1.3.2 ovan.
2321 Se NRt 1875 s 129.
2322 Se t ex Augdahl, Forelesninger s 97 f; Bet 606/1971 s 211; Brækhus, Konkursrett 
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entré i den dansknorska diskussionen.2323 Äganderätten till konkursmassan 
verkar inte antas övergå till konkursboet (med följd att konkursborgenärer-
nas utdelningsrätter i konkursen blir andelsrätter i konkursboet). Premissen  
verkar i stället vara att konkursgäldenären äger konkursmassan, varför 
gemenskapens ekonomiska dimension begränsas till förlustfördelning. 
Under associationstanken bör (redan på grundnivå) frukterna av en fram-
gångsrik förvaltning tillkomma konkursborgenärerna (med den begräns-
ning som följer av att andelsrätterna i konkursboet är beloppsbegränsade).

Även i den svenska diskussionen har associationsliknelser smugit in (utan 
större inverkan på systematiken, konstruktionerna och den konkurs-
rättsliga argumentationen). Så t ex har konkursboet beskrivits som en 
privaträttslig förening 2324 eller som ett konsortium mellan konkursborge-
närerna.2325 Dessa associationsliknelser upphörde under 1900-talets mitt. 
Ett skäl kan vara att teoridiskussionen föll ifrån rent generellt. Ett annat 
kan vara att HD, lite oväntat, underkände konkursboets rättssubjektivi-
tet.2326 I nuläget är det objektiva stödet splittrat. Det finns rättsfall och 
författare som tycks förutsätta att konkursboet är en associationsliknande 
gemenskap,2327 men också rättsfall och författare som verkar utgå från 
helt andra grundantaganden.2328 Dessutom är det, som sagt, inte ovanligt 
att grundinställningen skiftar mellan olika frågor.

Associationstanken har stöd i regeln att konkursboet kan försättas i 
konkurs (1: 4 KL; NJA 1988 s 494) och bli föremål för utmätning (NJA 
1984 s 113; NJA 1984 s 602). Ett annat exempel är att konkursförvalta-

s 17 not 4; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 2, 66, 122 (som anför att det 
genom konkursen uppkommer en Communio, ett ”intressefællesskab” mellan konkurs-
borgenärerna, vilken gör att konkursboet blir något mer än en förmögenhetsmassa, en 
särskild enhet med egendomlig rättsställning och egna organ); Huser, Gjeldsforhand-
ling og konkurs II s 184 ff; Munch-Petersen, Skifteretten s 48, 175; Ørgaard, Konkursret 
§ 1.5 (9 uppl s 25 ff). I den franska Code de Commerce talades om en ”union”. I den 
äldre tyska doktrinen talades om ett ”corpus creditorum”, senare om en ”Gemeinschaft 
zur gesamten Hand”. Se Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 122 not 1 för mer 
exakta hänvisningar, jfr Wrede, Konkursrätt s 100 f. 
2323 Karakteristiken är särskilt förvånande beträffande dansk rätt, där skiftestankens 
inflytande förefaller vara så starkt att konkursboet saknar konkurssubjektivitet och massa-
skulderna inte ens betraktas som skulder burna av konkursboet. De uppfattas som extra-
ordinärt förmånsberättigade fordringar (som utanförstår bevakningssystemet).
2324 Se Schrevelius i 6.1 ovan not 829.
2325 Se t ex Kallenberg, Svensk civilprocessrätt IV s 1037 (jfr a a III s 509; densamme, 
Rättsmedlen s 77); Lejman, Bidrag till läran om återvinning s 254. Jfr 6.1 ovan not 829. 
2326 Se NJA 1945 s 177.
2327 Så framför allt Lindskog, t ex i NJA 2009 s 41 (jfr dock Kvittning § 25-2). Jfr även 
Hessler, Allmän sakrätt s 444, 504 f angående likhetsprincipen.
2328 Se t ex Håstad, Ansvaret för köprättsliga fel s 110 (”konkursborgenärer är fordringsä-
gare och inte andelsägare”); möjligen även densamme, Den nya köprätten § 10.3 (5 uppl) 
s 188 not 11; SOU 2001: 80 s 215; Rodhe, Handbok i sakrätt s 379.
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rens kompetens att ådra konkursboet konkursskadliga förpliktelser har 
diskuterats på förpliktelsens primat (NJA 1963 s 471; NJA 1966 s 171). 
Ett tredje exempel är att HD har klargjort att KL reglerar rättsförhål-
landet mellan konkursborgenärerna (NJA 1977 s 816; NJA 2006 s 420). 
Massaborgenärernas (och sakrättsborgenärernas) rätt till skadestånd från 
konkursförvaltaren kan alltså inte härledas till 17:1 KL, som inte reg-
lerar mer än det associationsrättsliga skadeståndsansvaret. Ansvar kan 
endast utgå med stöd av allmänna utomobligatoriska skadeståndsregler 
(NJA 2006 s 420).

Det sistnämnda fallet diffuseras av tillägget att 17:1 KL inte skall läsas mot-
slutsvis. Å ena sidan verkar det som om HD höll bestämmelsen för analogt 
tillämplig i det avseendet att konkursförvaltaren (för det obemedlade kon-
kursboet) ålades en handlingsplikt i och för sig att inte inleda rättegång utan 
säkerhet för motpartens eventuella fordran på rättegångskostnader. Å andra 
sidan betonades också konkursförvaltarens halvoffentliga ställning (jfr 1:1, 
3: 2 1 mom SkL). Dessutom antogs handlingsplikten endast bryta igenom 
vid missbruk (jfr 1:1, 2: 2 SkL).

Ett sista exempel är att det händer att HD pekar ut den förpliktelsetyp 
som står på spel och diskuterar massaansvarets uppkomst på förpliktel-
sens primat (NJA 1999 s 617; NJA 2005 s 510; även NJA 2009 s 41).

15.2.2 Processtanken/tvångsförvaltningstanken
Processtanken i kombination med tvångsförvaltningstanken är den svensk-
finska traditionens vagga. I korthet innebär grundsynen att konkursen är 
en vanlig process mellan borgenärerna och konkursgäldenären personligen 
(därvid borgenärerna bildar en tillfällig processuell gemenskap) men också 
mellan borgenärerna inbördes. Processen kompletteras av en tvångsförvalt-
ningsordning innebärande att konkursgäldenären förlorar sin rättshand-
lingsförmåga under konkursen i borgenärernas intresse.2329

I äldre rätt, under KL 1862, var det inte konstigt att processtanken utövade 
inflytande. Ett exempel är att utdelningen ansågs utgöra en uppfyllelse av 
konkursgäldenärens förpliktelse i konkursgäldenärens eget namn.2330 Ett 
annat exempel, som påverkades av antagandet att konkursprocessen rätts-
kraftigt avgör konkursgäldenärens personliga ansvar, är att en skiljeprocess, 
som inletts mot konkursförvaltaren under konkursen (med hänvisning till 
konkursgäldenärens skiljeavtal), ansågs äga rättskraft när andelsrätterna 
skulle bestämmas.2331

2329 Se 3.1 ovan.
2330 NJA 1919 s 286.
2331 NJA 1913 s 191.
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Förarbetena till KL 1862 kan tolkas så att en grundsynsförändring var åsyf-
tad.2332 Skiftet hölls tillbaka av (bl a) reglerna om bevakningsavgörandets 
rättskraft utom konkursen.2333 Den tidiga litteraturen under KL 1921 
antyder att en grundsynsförändring kommit till stånd (även om det är 
oklart till vad).2334 Samtidigt finns det rättsfall från senare tid som min-
ner starkt om processtanken. Sålunda kan delade meningar föreligga om 
hur man i grundsynshänseende skall tolka HDs ställningstagande röran-
de konkursboets rättssubjektivitet2335 samt rättspraxis rörande konkurs-
gäldenärens rättshandlingsförmåga och skiljeavtal.2336

I en rad rättsfall har HD resonerat på ett sätt som tycks förutsätta att 
konkursgäldenären förlorar sin rättshandlingsförmåga i och med kon-
kursutbrottet.

Principen uttrycktes i NJA 1999 s 777. Den har objektivt förutsatts i NJA 
1989 s 206 (HD antog att konkursboet kan säga upp konkursgäldenärens 
avtal); NJA 1997 s 503 (HD menade att ett avrop under konkursgälde-
närens optionsavtal, som får till effekt att konkursgäldenären personligen 
blir förpliktad, skall riktas mot konkursboet); NJA 2000 s 479 (rättsfallet 
implicerar att, när konkursgäldenären är en association och den förvalt-
ningsberättigade medlemmen är i konkurs, en konkursansökan mot asso-
ciationen skall delges medlemmens konkursbo, inte medlemmen person-
ligen, såvida inte associationsandelsrätten abandonerats); NJA 2004 s 410 
(rättsfallet implicerar att konkursgäldenären personligen saknar kompetens 
att överklaga ett konkursbeslut rörande en association vari konkursgäldenä-
ren är medlem, med mindre konkursboet har abandonerat andelsrätten); 
NJA 2004 s 777 (HD menade att konkursgäldenären och konkursboet inte 
kan ingå bindande avtal med varandra utan stöd i särskild undantagsregel). 
Se möjligen även NJA 2003 s 3.

Det kan röra sig om ett processtankerättsligt inflytande som aldrig upp-
hört, en oreflekterad eller medveten renässans av processtanken eller en 
tillämpning av skiftestankens grundantaganden, givet att skiftestanken 

2332 Se 2.6.2 ovan.
2333 Se 2.6.2 ovan vid not 327.
2334 Här åsyftas framför allt Kallenbergs uttalanden i Svensk civilprocessrätt. Se 2.6.3 
ovan.
2335 Se NJA 1945 s 177. 
2336 Se härom NJA 2003 s 3 i 14.4.2 ovan. Rättsfallet innehåller antingen ett undantag 
från grundsatsen att konkursgäldenären inte förlorar sin rättshandlingsförmåga i och med 
konkursutbrottet eller ett undantag från principen att medlemsfrågor inte kan processas i 
annan ordning än den i KL föreskriva. Dessutom innehåller rättsfallet ett undantag från 
grundsatsen att konkursboet inte ådrar sig ett automatiskt massaansvar för konkursgäl-
denärens förpliktelser. 
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skall uppfattas så att konkursgäldenären personligen, inte bara konkurs-
massan, sätts under tvångsförvaltning för borgenärernas räkning.2337

Processtanken/tvångsförvaltningstanken har svårt att tillhandahålla 
en tillfredsställande konkurssystematik, framför allt på grund av att hela 
konkursen förutsätts utspela sig inom ramen för konkursgäldenärens per-
sonliga sfär – utan något axiomatiskt skydd för konkursborgenärerna i 
relation till konkursgäldenären och varandra. Det kan räcka att nämna 
att den angivna grundsynen fäller sig själv om det inte antas föreligga 
en kritisk kollision mellan å ena sidan konkurs och å andra sidan för-
valtarskap enligt FB, tvångslikvidation med särskild förvaltning i borge-
närernas intresse och särskild rättegång av eller mot konkursgäldenären 
personligen avseende angelägenheter som omfattas av konkursen (dvs 
konkurstillgångar och konkursfordringar).

15.2.3 Exekutionstanken
Exekutionstanken innebär att hela konkursen är en exekution på vil-
ken exekutionsrättens grundsatser äger tillämpning. Till skillnad från 
process tanken, som förutsätter att konkursen saknar all sakrättslig effekt 
på konkursmassan, har exekutionstanken sakrättslig betydelse. Inte så att 
äganderätten till konkursmassan antas övergå till konkursboet eller kon-
kursborgenärerna i tvingande förening. Det är associationstanken. Den 
sakrättsliga effekten består i att de enskilda borgenärerna får en sampanträtt 
till konkursmassan. Konkursen blir en kollektivutmätning mot konkurs-
gäldenären i de tillgångar som omfattas av konkursbeslaget.2338

Exekutionstankens ställning i den svenska konkursrätten är osäker.2339 
Alltjämt är det vanligt att konkursen allmänt karakteriseras som en 
general exekution mot konkursgäldenären eller att det talas om en kollek-

2337 Sakrättsligt föreligger en skillnad mellan å ena sidan tvångsförvaltning i borgenärernas 
intresse (processtanken), å andra sidan tvångsförvaltning för borgenärernas räkning (even-
tuellt skiftestanken) eller panträttsförvaltning (exekutionstanken). En tvångsförvaltning i 
borgenärernas intresse ger inte ens upphov till en sakrättsligt skyddsbar ändamålsbestäm-
melse. Belastningens iakttagande kan på sin höjd sanktioneras med skadeståndsansvar.
2338 Se 3.3.1 ovan.
2339 Detsamma får sägas gälla i den dansknorska rätten, där exekutionstanken har tvingats 
in i försvarsposition. Se Huser, Gjeldsforhandling og konkurs II s 27 (som anför att pant-
rättsliknelsen för tankarna i fel riktning); Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag 
s 70 ff. Brækhus, Konkursrett s 87; Gomard, Skifteret s 34 not 78; Hagerup, Konkurs 
og akkordforhandling s 3, 4 f not 9 argumenterar för att konstruktionen är överlägsen. I 
alla fall beträffande de två förstnämnda författarna bör dock noteras att diskussionen inte 
gäller exekutionstanken kontra associationstanken utan konstruktioner som bygger på att 
konkursborgenärerna inte har någon sakrätt till konkursmassan över huvud (eller på att 
konkursmassan ägs av konkursgäldenären men skall förvaltas för konkursborgenärernas 
räkning enligt särskild ändamålsbestämmelse).
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tivutmätning mot konkursmassan.2340, 2341 Huruvida grundantagandet 
också praktiseras är en annan fråga.

Exekutionstanken låter sig väl förenas med den tvångsmässighet (rela-
tivt gäldenären) som utmärker konkursen, även med öppenheten,2342 sär-
exekutionsförbudet, skuldförminskningen för konkursgäldenären samt 
att konkursmassans eventuella överskott skall gå till konkursgäldenären. 
Såtillvida kan man säga att KLs portalparagraf påminner om exekutions-
tanken. Några slutsatser kan dock inte dras på den grunden, eftersom 
portalparagrafen, som ligger på regelplanet, kan ge lika gott stöd åt de 
andra grundsynerna.2343

Ett annat exempel på exekutionstankens inflytande kan vara att det i äldre 
rätt antogs att konkursen är till hinder för utmätning mot konkursboet 
(NJA 1951 s 238; NJA 1945 s 777; NJA 1956 s 770).2344 Kanske var det 
också exekutionstanken som ledde till slutsatsen i NJA 2007 s 280 att 
borge närers efterutdelningsrätt inte kan bli föremål för preskription. Det 
sades i alla fall inte uttryckligen att förklaringen låg på den kanten att en 
utdelningsrätt är en andelsrätt i konkursboet såsom associationsliknande 
gemenskap (associationstanken).

Som grundsyn betraktad har exekutionstanken besvärande brister. Att 
det exekutionsrättsliga regelplanet inte utan vidare låter sig överföras till 
konkursinstitutet är inte avgörande.

Exekution förutsätter normalt att färdig exekutionstitel finns. I konkursfallet 
finns det ingen anledning att kräva att vare sig ansökaren2345 eller de anslu-

2340 Se Broomé, Studier i konkursrätt s 53 f; Granfelt, Grunddragen s 5; densamme, 
Konkursförvaltaren s 36; Günther, Förslag s 41 (”exekutionsmedel” för borgenärerna); 
Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 2; Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 1 ff; 
Hessler, Allmän sakrätt s 504; Håstad, Sakrätt (6 uppl) s 97; Lindskog, Några synpunk-
ter på konkursförvaltning s 301; Montan, Konkursdomens rättskraft s 322; Welamson/
Mellqvist, Konkurs (10 uppl) s 13, 19 f; Welamson, Konkursrätt s 442; Wrede, Konkurs-
rätt s 2. Augdahl, Forelesninger s 98 uttalar att det i alla fall är bättre att likna konkursen 
vid en exekution än en omyndiggörelse, då en exekution tjänar borgenärernas intressen 
medan en omyndigförklaring tjänar konkursgäldenärens. 
2341 Att konkursgäldenärens tillhandahållandeplikt är exekutionsrättsligt sanktionerad 
betyder inte att det är rättssystematiskt rättvisande att hänföra hela konkursen till exeku-
tionsrätten. Det är som att definiera hela aktiebolagsrätten utifrån en frågeställning som 
regleras i något av alla kapitel i ABL, t ex skadeståndsansvaret.
2342 Dvs att alla borgenärer som uppfyller deltagandevillkoren får delta i konkursen.
2343 Se 15.4.2.2 nedan not 2456.
2344 Se 6 ovan. 
2345 Att konkursansökan inte kräver exekutionstitel (t ex förfallen fordring), se För-
slag 1911 s 164 f; Welamson, Konkursrätt s 33; Welamson/Mellqvist, Konkurs § 2.2.3 
(10 uppl) s 30. I dansk rätt släpptes kravet på förfallen fordring först i och med DKL. Jfr 
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tande borgenärerna har en giltig exekutionstitel mot gäldenären.2346 Tanken 
blir snarare att borgenärerna skall få sin deltaganderätt prövad i konkursen – 
förvärva en exekutionstitel i och för konkursen genom konkursen. Beteck-
ningen ”exekutionstitel” bör dock undvikas eftersom ”titeln” uppkommer 
efter konkursens inledande och deltaganderätten.2347 Den grundar sig inte 
ens på ett särskilt beslut (utöver utdelningsförslagets fastställelse). Även när 
bevakningsförfarande anordnas uppkommer deltaganderätten automatiskt 
för alla fordringar som klarar sig undan (framgångsrik) anmärkning i kon-
kursen.2348

Vid specialexekution skall en given exekutionstitel tas för god. Exekutions-
myndigheten får inte ifrågasätta den underliggande fordringsprövning-
en.2349 Annat gäller vid konkurs. Alla fordringar skall kunna ifrågasättas 
och underkännas i och för konkursen, t ex obligationsrättsligt bindande 
gåvofordringar och fordringar som har uppkommit under sådana förhål-
landen att de träffas av återvinningsreglerna.

Även konkursgrunden, insolvenskravet, gör att konkursen skiljer sig från 
annan exekution.2350 För konkurs räcker det inte att gäldenären inte vill 
betala. Det krävs att gäldenären inte kan betala sina skulder i takt med att 
de förfaller (insolvens). En konsekvens härav är att det inte kan sägas ligga i 
konkursens natur att, som vid allmän exekution, avskrivning skall ske bara 
för att de i konkursen deltagande konkursfordringarna betalas.2351 Förutom 
att konkursens sidofunktioner kan påkalla fullföljd konkurs, bör noteras att 
konkursgrunden består om det finns konkursfordringar som (inte ännu) 
deltar i förfarandet.

Ett närbesläktat problem är att exekutionstanken inte är helt lätt att för-
ena med gäldenärens konkurslegitimation.2352 Man kan inte begära utmät-
ning hos sig själv! Inte heller är det lätt att inpassa konkursen i ett exeku-
tionssystem som, i likhet med det svenska, bygger på att exekution sköts 

Munch-Petersen, Skifte retten s 32. Beträffande de nu gällande reglerna, se Lindencrone 
Petersen/Ørgaard, Konkursloven § 17 (10 uppl s 212), § 20 (s 225). 
2346 Jfr Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 2.
2347 Jfr Schweigaard, Den norske Proces s 121.
2348 I äldre rätt medförde kravet på konkursdom att alla konkursfordringar blev föremål 
för beslut (utan eller efter prövning i sak).
2349 Jfr NJA 2006 s 657. 
2350 Jfr Wrede, Konkursrätt s 2 f. Konkursgrunden finslipades i KL 1862. Se Hassler, 
Svensk exekutionsrätt s 28. Fler insolvensindicier än betalningsinställelse krävdes, efter-
som det svenska konkursförfarandet, till skillnad från det franskromerska, skulle omfatta 
både köpmän och andra. Se Förslag 1859 s 60 f; Günther, Förslag s 5 ff. 
2351 Att rättsreglerna kan anvisa en annan lösning är en annan sak.
2352 Se 1.2.2.4 ovan. Jfr Gemmel, Spörsmål s 49 not 2 (som av denna anledning föredrog 
att betrakta konkursen som ett likvidationsförfarande under statsmyndighetens kontroll); 
Schweigaard, Den norske Proces s 120 f (låt vara mer utifrån synpunkten att det inte hål-
ler att säga att konkursbeslaget är en frivillig pantsättning). Jfr även Hagerup, Konkurs 
og akkordforhandling s 3, som dock försvarar konstruktionen med motargumentet att 
konkursen faller om ingen borgenär anmäler sin fordring för utdelning i konkursen. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   582 09-10-19   15.22.44



583

av staten genom ett särskilt exekutivt organ, kronofogdemyndigheten.2353 
Konkursdomstolen, som organisatoriskt sett är ett judiciellt organ,2354 kan 
alltså endast med rättsreglernas hjälp betros med exekutiva uppgifter eller 
inlemmas i exekutionsapparaten. Detsamma gäller konkursförvaltaren och 
borgenärssammanträdet (när sådant finns), vilka är konkursboorgan och 
inte exekutiva myndigheter.2355 Exekutionstanken implicerar bl a att förval-
taren skall utses av det allmänna och är domstolens eller statens man.

Att regelplanet är en osäker mätare sammanhänger med att det inte är 
gudagivet att exekutionsrättens bottensats består av specialexekutions-
rättsliga och inte generalexekutionsrättsliga principer.

Värre för exekutionstanken är att den förkväver det associationsrätts-
liga rättsförhållandet mellan konkursborgenärerna (t ex det samman-
vävda borgenärsintresset och den associationsrättsliga likhetsprincipen), 
konkursboet och konkursboets associationsrättsliga karaktär. 2356

Sampanträttsförhållandet är inget fullgott substitut. Den sampanträttsliga 
likhetsprincipen har t ex svårt att motivera återvinning av en icke-formen-
lig (förtida) utdelning före konkursen (utan stöd på regelplanet).,2357 I 

2353 Det finns rättsordningar med privat exekutionsapparat. I t ex engelsk rätt finns det 
”Private Bailiffs” som har rättsordningens tillstånd att beslagta andras ägodelar för ford-
ringstäckning. 
2354 Jfr Halila, Konkursrätten i huvuddrag s 3; Wrede, Konkursrätt s 3 f. Kan hända var 
det skiftestanken (och inte exekutionstanken) som föresvävade KL-beredningen när det 
i motiven till KL 1862 anfördes ”att sjelfva det formella konkursförfarandet [skulle bli] 
hufvudsakligen skildt från rätten och lagdt i borgenärernes hand” (Förslag 1859 s 64). 
På franskromerskt vis skulle konkursboet förvaltas av borgenärerna, dels via (det omni-
potenta) borgenärssammanträdet, dels via konkursförvaltaren, som utsågs av borgenä-
rerna. Beträffande konkursförvaltarens ställning, se Förslag 1859 s 60; Montan, Konkurs-
domens rättskraft s 322; Karlsson Tuula, Rekonstruktion s 215 f; Welamson, Konkursrätt 
s 15. Se vidare 7.5 ovan vid not 1043. 
2355 Enligt Schweigaard, Den norske Proces s 122 var det ”overflødigt at bemærke, at 
Creditorer, der i Concursmøder udsige, hvad der skal gjøres eller undlades, handle i 
Egenskab af Parter og ikke i Egenskab af Dommere.”
2356 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s 444, 504 f som påpekar att panträttsteorin inte kastar 
något ljus över den centrala problematiken vid konkurs, dvs principen om alla konkurs-
borgenärers lika rätt. Den endast klargör att konkursborgenärerna har bättre rätt till kon-
kursmassan än de utanförstående och icke deltagande borgenärerna samt att konkurs-
massans överskott skall tillfalla konkursgäldenären. Jfr även Lindebrække, Eiendomsrett 
og konkursbeslag s 71.
2357 Skada måste ha skett (jfr nackdelsrekvisitet). Så är inte fallet om borgenären har 
ställt betryggande säkerhet för sin eventuella återbäringsskyldighet mot konkursboet (jfr 
11:16 KL). Däremot är exekutionstanken väl förenlig med användningen av objektiva 
tillgångsåtervinningsregler. I alla fall är avsaknaden av godtrosskydd för motparten lät-
tare att rättfärdiga om borgenärerna förutsätts ha en sampanträtt till konkursmassan än 
om konkursmassan tänks blott förvaltas för konkursborgenärernas räkning (jfr eventuellt 
skiftestanken) eller i konkursborgenärernas intresse (jfr processtanken). 
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övrigt gäller prioritetsprincipen, inte – som i konkursfallet – likhetsprinci-
pen.2358

Det övergripande syftet med en exekution är att ge borgenären maximal 
fordringstäckning. Konkursen å sin sida skall inte tillgodose borgenärernas 
individualintressen eller summan av alla individualintressen. Målet är att 
maximera utdelningen i enlighet med det typiska, kollektiva konkursborge-
närsintresset, dvs i praktiken det allmännas intresse av en väl fungerande 
kredit.2359 Detta intresse, som de enskilda borgenärerna är tvungna att 
underkasta sig, är inte ett ändamål för hela förfarandet2360 utan ett verksam-
hetsändamål hos konkursboet.2361

Exekutionstankens grundantagande att äganderätten tillkommer 
konkurs gäldenären försvårar rättfärdigandet av regler som tillerkänner 
konkursboet/konkursförvaltaren ägarbefogenheter, inte bara panthavar-
befogenheter, med avseende på konkursmassan.

Rätten att driva konkursgäldenärens rörelse vidare i konkursen är ett exem-
pel. Andra exempel är konkursboets rätt att återvinna gäldenärens avtal (i 
och för konkursen) på konkursrättslig grund eller under åberopande av 
obligationsrättsliga inklusive associationsrättsliga ”overksamhetsregler”.2362

Omvänt banar exekutionstanken väg för regler som ger konkursgälde-
nären en pantsättares ägarbefogenheter till konkursmassan, t ex en själv-
ständig men subsidiär rätt att – efter tvångsabandonering – rädda värdet 
på enskilda konkurstillgångar (utan redovisningsskyldighet gentemot 
konkursboet).2363

Vid konkurs kan det inte, som vid allmän exekution, krävas att det beslagtag-
na objektets värde står i proportion till konkursfordringarna.2364 Inte heller i 
övrigt skall särskild hänsyn behöva tas till konkursgäldenärens intressen.2365 
Så t ex bör konkurs kunna inledas, fullföljas och avslutas i vederbörlig ord-
ning även om det redan från början står klart att förfarandet kommer att 

2358 Jfr Hessler, Allmän sakrätt s 505; Wrede, Konkursrätt s 3. Annat gäller endast i den 
franskromerska rätten, som gav näring åt exekutionstanken. Jfr Wrede, a a s 18.
2359 Jfr Förslag 1911 s 166; Wrede, Konkursrätt s 4 f.
2360 Det skall inte med framgång kunna åberopas i medlemsfrågor! Det finns inget kol-
lektivt borgenärsintresse i medlemsfrågorna. 
2361 Se 8.4 ovan.
2362 Jfr Lindebrække, Eiendomsrett og konkursbeslag s 71 med hänvisning till Stang, 
Innledning til Formueretten s 532. 
2363 Konkursboets återkallelserätt enligt NJA 1996 s 46; NJA 1999 s 777; NJA 2004 
s 777 får skattas i ljuset av vilka möjligheter en pantsättare har att ångra ett taleavstående 
eller motsvarande avseende panten. 
2364 Jfr 4: 3 1 st UB. – En vanlig invändning mot exekutionstanken och panträttskon-
struktionen är just att konkursrealisationen har sina egna principer. Se t ex Deuntzer, Den 
Danske Skifteret s 122; Hagerup, Konkurs og akkordforhandling s 3.
2365 Jfr 4: 3 2 st UB.
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avslutas med överskott. Konkurs bör rentav kunna inledas och genomföras 
med endast en borgenär – utan att omvandlas till en specialexekution på 
vilken UBs regler äger tillämpning.2366 Vore konkursen en exekution borde 
konkursgäldenärens intressen (glöm inte frihetsinskränkningarna!) tvinga 
borgenären att hålla till godo med det minst ingripande alternativet, dvs 
specialexekution.

Att det föreligger en grundläggande skillnad mellan konkurs och exeku-
tion visar sig med särskild tydlighet vid frivillig uppfyllelse. Risken att bli 
utsatt för exekution skall ge en trilskande gäldenär incitament till frivillig 
uppfyllelse. I konkurssammanhang är det inget ändamål att pressa fram 
frivillig fullgörelse.2367 Tvärtom skall gäldenären avskräckas därifrån.2368 
Redan återvinningsreglerna visar alltså att konkursen har en annan funk-
tion än en exekution.2369 Härtill kommer de konkursfunktioner som till-
kommit under årens lopp, t ex kontrollfunktionen.

Slutligen kan exekutionstanken, i likhet med de andra grundsynerna, 
utsättas för en halvkritisk test. Är konkursen som sådan en exekution 
skall det föreligga en kritisk kollision inte bara mellan konkurs och sär-
utmätning utan även mellan t ex konkurs och en vid konkursutbrottet 
pågående exekution.2370 Både parallell- och konkursbokonkurs skall i 
princip vara uteslutet.

15.2.4 Skiftestanken
Under skiftestanken förutsätts konkursen vara ett skifte av konkurs-
gäldenärens förmögenhetsställning som är underkastat skiftesrättsliga 
grundsatser, regler och principer. Skall grundsynen inte uppfattas så att 
konkursen är en likvidation av konkursgäldenären, måste den komplet-

2366 Jfr Grotenfelt, Kommentar s 5; Schrevelius, Civilprocess s 433; Schweigaard, Den 
norske Proces s 123 samt NJA 1998 s 767 angående rekvisitet ”förestående konkurs” för 
brottet oredlighet mot borgenärer, där HDs argumentering synes förutsätta att det inte 
krävs flera borgenärer för konkurs (”[…] finns det i undantagsfall bara en borgenär att 
räkna med, måste för straffansvar förutsättas att just denne borgenär överväger att ansöka 
om konkurs; annars kan en konkurs inte anses vara förestående”). 
2367 Att ackord kan vara värt att eftersträva är en annan sak. 
2368 Schweigaard, Den norske Proces s 114 beskriver förhållandet så att – i den enskilde 
borgenärens perspektiv (i alla fall den borgenär som har tillgång till specialexekution) – 
konkursen framträder som ”en Almindelig Forsinkelse i at vinde Betaling”. 
2369 Jfr Welamson/Mellqvist, Konkurs § 1.2 (10 uppl) s 17 not 8. – Det svenska åter-
vinningsinstitutet etablerades i KL 1862 efter franskromersk inspiration. Se Förslag 1859 
s 75 f; Prop 1986/87: 90 s 117; Serlachius, Om återvinning till konkursbo s 89 f; Welam-
son, Konkursrätt s 15. 
2370 Utmätningen skall dock fullföljas. Se 3: 8 KL. 
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teras med en tvångsförvaltningstanke innebärande att konkursgäldenärens 
förmögenhetsmassa sätts under tvångsförvaltning i skuldavvecklings syfte.

Konkursborgenärerna får ingen riktig sakrätt till konkursmassan mer än i 
det avseendet att, om ändamålsbestämmelsen kan åtnjuta sakrättsligt skydd, 
konkursmassan i någon mening förvaltas för konkursborgenärernas räkning 
– inte bara i deras intresse. Är ändamålsbestämmelsen sakrättsligt skyddsbar 
i och för sig kan tillgångsåtervinningsregler utan oöverstigliga hinder moti-
veras. Svårare är det att – utifrån konkursens natur – rättfärdiga regler som 
endast upprätthåller likhetsprincipen. Sådana regler bör alltså fordra särskilt 
stöd på regelplanet.

Möjligen var det skiftestanken som åsyftades när det i förarbetena 
till KL 1862 deklarerades att konkursen endast är en ”likvidationsåt-
gärd” mellan dels borgenärerna sinsemellan, dels konkursgäldenären 
och borgenärerna.2371 Vidare kan det vara skiftestanken som åsyftas när 
det sägs att konkursen är en skuldavveckling eller en avveckling av kon-
kursgäldenärens förmögenhetsställning.2372 Intentionsdjupet kan dock 
ifråga sättas i bägge fallen. Förarbetsuttalandet, som inte fick någon ome-
delbar effekt på rättsutvecklingen, gav ingen allsidig systemsättning av 
konkursen. Likvidationstänket ställdes endast i kontrast till process- och 
tvångsförvaltningstanken.2373 Tvivlet beträffande de allmänna konkurs-
beskrivningarna baserar sig på att de förmodligen inte är avsedda som 
systemsättningar av konkursen.

Skiftestanken har stöd i alla rättsfall rörande massafordringens uppkomst 
som implicerar att det föreligger en gräns, inte en artskillnad, mellan massa-
fordringarna och alla andra anspråk som riktar sig mot massan. Se t ex NJA 
2005 s 510 (uppkomsten av en massafordring diskuterades i ett rättighets-
perspektiv och ingen särskild skillnad gjordes mellan olika typer av förplik-
telser); NJA 1981 s 801 (uppkomsten av en massafordring diskuterades i 
ett rättighetsperspektiv som en fråga om tidpunkten för fordringens upp-
komst); NJA 1966 s 241 (uppkomsten av en massafordring diskuterades i 
ett rättighetsperspektiv som en fråga om tidpunkten för fordringens upp-
komst) och NJA 2004 s 836 (uppkomsten av en massafordring diskuterades 
i ett rättighetsperspektiv som en fråga om tidpunkten för fordringens upp-
komst). I NJA 2009 s 41 fortsatte HD att fokusera på tiden, men det finns 
en liten förändring i argumentationsmönstret, nämligen att HD, avsikt-
ligt eller ej, riktade uppmärksamheten mot plikten och inte rättigheten. 
Det nya mönstret följdes i Högsta domstolens dom den 27 maj 2009 Mål nr 
T 443-08 (ProCell), där HD parerade principen om fordringens väsentliga 

2371 Jfr 2.6.2 ovan. 
2372 Se 2.6.4 ovan.
2373 Att det är mer träffande att betrakta konkursen som en likvidationsåtgärd än som en 
vanlig civilprocess mot konkursgäldenären etc kan inte bestridas.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   586 09-10-19   15.22.44



587

grund. Något paradigmskifte kom dock inte till stånd eftersom HD höll 
fast vid rättighetsperspektivet.2374 Det skall bli intressant att se nästa steg i 
utvecklingen.

Har exekutionstanken svårt att möta konkursrättens krav är det ännu 
svårare för skiftestanken, som ligger ”mittemellan” processtanken/tvångs-
förvaltningstanken och exekutionstanken. I relation till exekutionstanken 
kan sålunda noteras att skiftestanken ger upphov till ett ännu lösare band 
mellan konkursborgenärerna och konkursmassan, och mellan konkurs-
borgenärerna inbördes, än exekutionstanken. I den andra änden innebär 
det förhållandet att, när konkursen läggs fram som en likvidation eller 
tvångsförvaltning i konkursgäldenärens förmögenhetssfär (dvs inte som 
en likvidation av konkursboet),2375 skiftestanken blir nästan lika farlig 
för konkursgäldenären som processtanken/tvångsförvaltningstanken. 
Skiftes tanken underlättar rättfärdigandet av fri- och rättighetsinskränk-
ningar för konkursgäldenären personligen.

Den svenska synen på konkursgäldenärens rådighetsförlust brukar pendla 
mellan regelrätt tvångsförvaltning (omyndigförklaring eller inskränkt rätts-
handlingsförmåga) och, som i likvidationsfallet, avsaknad av erforderlig 
organställning (beslutskompetens), men håller sig alltid inom konkursgäl-
denärens egen sfär i den meningen att rådighetsförlusten inte förutsätts bero 
på tredje mans sakrätt till konkursmassan. Det andra alternativet, avsaknad 
av beslutskompetens, stämmer väl överens med skiftestanken. Möjligen är 
det skiftestanken som åsyftas när frågan om konkursens inverkan på gäl-
denärens avtalsförhållanden angrips på premissen att konkursreglerna lika 
gärna kan konstrueras så att ”konkursförvaltaren får exklusiv behörighet att 
företräda gäldenären under konkursförvaltningen”.2376

Är konkursen ett skiftesförfarande enligt skiftestanken skall det i princip 
föreligga en kritisk kollision mellan å ena sidan konkurs och å andra sidan 
bodelning, arvsrättsligt skifte och associationsrättslig likvidation.2377 Så är 

2374 Till det sagda kommer att några paradigmväxlar inte bör dras på rättsfallet av det 
skälet att det gällde huvudfordringens, och inte motfordringens, uppkomsttid.
2375 Enligt Prop 1986/87: 90 s 415 har ABLs regler om likvidators skadeståndsansvar 
stått som förebild för utformningen av KLs bestämmelse om konkursförvaltarens skade-
ståndsansvar. Jfr även SOU 1983: 24 s 396 där konkursförvaltaren sägs ha i viss utsträck-
ning samma uppgifter som en likvidator vid likvidation av ett aktiebolag enligt ABL. 
Parallellen håller om det är konkursboet som förutsätts vara i likvidation men haltar 
om likvidationssubjektet förutsätts vara konkursgäldenären. Associationstankens stöd 
förstärks av att massa- och sakrättsborgenärerna inte tillhör den krets som skyddas av 
skadeståndsbestämmelsen. Se därom 10.4; 10.5 ovan.
2376 SOU 2001: 80 s 215.
2377 En associationsrättslig likvidation kan inledas utan hinder av pågående konkurs. Se 
härom Lindskog, JF-ABL 13: 20-4.1 (2 uppl s 381 f ). Att den inte kan avslutas under 
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knappast fallet. Grundsynen passar som bäst på argumentationsmodel-
ler som förutsätter att konkursgäldenären äger konkursmassan (men då 
också utan nämnvärd sakrättslig belastning till förmån för konkursbor-
genärerna eller konkursboet).2378 Som sämst passar den på argumenta-
tionsmodeller som förutsätter att konkursboet är en associationsliknande 
gemenskap med egna, borgenärsskyddande, verksamhetsändamål, t ex 
vid bedömningen av massaansvarets uppkomst. Den s k gränsen mellan 
konkurs- och massafordringar kan vara hemmahörande i skiftestankens 
paradigm.2379

15.3 Den ”rätta” grundsynen
15.3.1 Formalitet och auktoritet
Utgångspunkten i det följande är att en grundsyn har en klassificerings-
norm som objekt. Denna klassificeringsnorm är lika teoriberoende och 
abstrakt som andra normer – den går varken att ta på eller att se. Där-
emot kan systemsättningen, när valet har gjorts, fångas upp och uttryckas 
med hjälp av en grundsyn. Grundsynen ger olika grundsatser, termer 
och grepp som förenklar gränssnittet mot omvärlden. Alla försök att 
konstruktionsvis fånga upp grundsystemet och dess fragment kallas här 
rättsvetenskapliga konstruktioner (oavsett kvalitet och ursprung),2380 efter-
som det ankommer på (eller åtminstone åvilar) rättsvetenskapen att ta de 
helhetsgrepp som de grundsystematiska konstruktionerna fordrar. För-
utsätts argumentationstemat, bör konstruktionerna inte heller kunna ha 
ett högre rättskällevärde än det som tillkommer en från rättsvetenskapen 
härstammande konstruktion.

Det verkar finnas en tendens i svensk rätt att betyga konstruktioner 
med överdriven vördnad, t ex äganderättsbegreppet och äganderättens 

konkursen sammanhänger med att konkursgäldenärens förmögenhetsställning – såväl 
aktivsidan som passivsidan – beror på konkursutfallet.
2378 Problemet är bara att det är tvivelaktigt om det håller att tillerkänna konkursgälde-
nären äganderätt till konkursmassan. Se 9 ovan.
2379 Se 14.5.1 ovan.
2380 Lagstiftaren och domstolarna kan också t ex introducera begrepp som refererar till en 
annan nivå av rätten än grundnivån. Omvänt kan det i rättsvetenskapen utarbetas kon-
struktioner som sammanfattar regelplanet, inte grundnivån. Det händer att (på grund-
nivån siktande) rättsvetenskapliga konstruktioner kritiseras för att det inte framgår med 
tillräcklig tydlighet att de inte förmedlar slutliga rättsprinciper. Se t ex Jørgensen, Forud-
sætning og mangel s 166, 168 f rörande förutsättningsläran. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   588 09-10-19   15.22.44



589

placering i en given konflikt. Det gäller inte bara konstruktioner som har 
använts i lag.2381 Även konstruktioner som ytterst härstammar från rätts-
vetenskapen verkar överleva sin substans och bli ruiner.2382

Konstruktionsvördnad kan diskuteras ur många synvinklar. En fråga 
är hur den juridiska argumentationen rent faktiskt går till. En annan 
fråga är om traditionen kan åberopas som försvar i ”klandersituationer”, 
när någon påstås ha argumenterat ”fel”. En tredje fråga är hur idealbil-
den ser ut – om traditionen har betydelse för ”börats” utformning. Att 
ett visst metodologiskt förhållningssätt är brukligt kan ha en helt annan 
betydelse i de två förstnämnda frågorna (”narrativ koherens)” än det har 
eller bör ha i den normativa och tredje. 2383 Det är den tredje frågan som 
intresserar i detta avsnitt, särskilt när den appliceras på grundsyns- och/
eller konstruktionsvalen i den konkursrättsliga diskursen.

Villkoret för att en konstruktion eller annat grundställningstagande 
skall ha ett eget liv förefaller vara att ståndpunkten åtnjuter auktoritet. 
För att så skall vara fallet bör det krävas att den binder och fordrar viss 
formalitet för att upphävas.

2381 Så t ex kan B Lehrberg, Anmälan av Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta (SvJT 
1996) s 461 ff mena att lagen bestämmer grundnivån (läran) då han uttalar att avtalslagens 
viljeförklaringsbegrepp inte bara är en dogmatisk överbyggnad utan även fungerar som en 
precisering av rekvisiten ”anbud” och ”svar” i 1 § AvtL.
2382 Så t ex menar Rodhe, Beskrivning – prognos – rekommendation (JT 1996/97) s 2 
att rättsvetenskapsmän inte är herrar över terminologin på samma sätt som forskarna 
inom andra vetenskaper – ”våra stenar talar själva”. Ett något större förändringsutrymme 
– kanske hellre justeringsutrymme – har följt med realismen. En vanlig uppfattning torde 
vara att inga normer, inte heller några teorier, kan skapas utan att man i någon mån 
bygger på det bestående; allt kan ändras men inte allt på en gång (Peczenik, Vad är rätt? 
s 609). Ett konkret exempel är att det traditionella culpabegreppet till en början inte 
innehållsförändrades av den fria culpaprövningen utan kompletterades med situationer av 
”culpafiktion”. Se t ex Karlgrens terminologi i Skadeståndsrätt (5 uppl). På motsvarande 
sätt har det avtalsrättsliga löftesbegreppet kompletterats med ”kvasilöften”. Se t ex Adler-
creutz, Avtalsrätt I (12 uppl) s 72. Ett tredje exempel är att Andersson, Likhetsargumen-
tation s 13 inte innehållsförändrar det traditionella analogibegreppet utan kompletterar 
det med ”metamorfoser”, smygande omvandlingar av rätten. Begreppsjustering lockar 
alltså mer än fundamentala begreppsförändringar, jfr densamme, Kritisk pluralism s 32, 
36. Wilhelmsson, Social civilrätt s 21, 31, 70 går lite längre då han menar att rättsveten-
skapen bör varken bromsa rättsutvecklingen eller stanna vid konstruktioner som ligger 
någorlunda i takt med rättsutvecklingen. Den bör förebåda inom ramen för det rättsligt 
möjliga. I liknande riktning, Christensen, Hemrätt i hyreshuset s 3 f. Jag föredrar det mer 
radikala förhållningssättet. Sakskälen för att inte storstäda när städning behövs är svaga! 
2383 Beträffande narrativ eller diakron koherens, se närmare Peczenik, Vad är rätt? s 603 ff. 
Beträffande den diskursrealistsiska rättsåskådningen, se 1.3.1.4 ovan.
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En lagkonstruktion kan inte upphävas på annat sätt än medelst lag.2384 Lagens 
auktoritetsvärde är så starkt att den ”skall” följas i rättstillämpningen.2385 
Ett prejudikat från HD brukar sägas ha auktoritetsvärde i och för sig,2386 
närmast så att prejudikatet ”bör” följas.2387 Någon formaliserad upphävan-
deprocedur finns dock inte utöver kravet på pleniavgörande (se 3: 5 RB). 
Även rättsvetenskapen brukar räknas som en rättskälla med auktoritetsvärde 
i den juridiska argumentationen,2388 i alla fall i grundfrågor.2389 Rättsve-
tenskapliga alster ”får” åberopas som auktoritetsskäl i den juridiska argu-
mentationen.2390 Auktoritetsstämpeln ter sig särskilt tvivelaktig i detta fall, 
då ändringsmöjligheterna, såvitt jag kan se, måste vara obegränsade. Vörd-
naden för rättsvetenskapens konstruktioner är, konsekvensenligt, märklig.

Vidare måste skiljas mellan auktoritetsgrund och omfattning. Exempel-
vis kan inte det förhållandet att auktoriteten omfattar reglerna i lagens 
bestämmelser, dvs intresseviktningarna, tas till intäkt för att auktoriteten 
också omfattar lagens konstruktioner och andra metodologiska grepp.

15.3.2 Lagkonstruktionernas auktoritetsverkan
Har lagstiftaren tagit ett helhetsgrepp om konkursen och systemsatt den-
samma utifrån vilka grundsatser som bör gälla, skall lagstiftarens intresse-
viktningar respekteras på regelplanet. Satsen bör klarläggas på två punk-
ter. För det första krävs det att en systemsättning verkligen har gjorts. 
Kan det ifrågasättas om lagstiftaren har uppmärksammat och tillämpat 
den grundläggande klassificeringsnormen, bör legalbestämningen redan 
av det skälet frånkännas auktoritetsverkan som en systemsättning av kon-

2384 En annan sak är att ett indirekt upphävande kan ske på andra sätt, t ex genom tolk-
ningsoperation eller när en domstol betraktar ett åldersstiget stadgande som obsolet. 
Det brukar talas om sedvanerättslig giltighetsförlust. Se t ex Peczenik, Vad är rätt? s 214, 
297 f. En bättre infallsvinkel kan vara att lagen blir overksam (på samma sätt som en rätts-
handling kan bli overksam) på grund av ändrade (samhälls)förhållanden utan formenligt 
upphävande.
2385 Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 215.
2386 Se t ex Peczenik, Vad är rätt? s 232 ff.
2387 Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 215. – Till diskussionen rörande prejudikatens rättskälle-
värde, se a a s 237 ff med hänvisningar. 
2388 Se Peczenik, Vad är rätt? s 262.
2389 Annorlunda uttryckt kan det finnas skäl att göra skillnad på fall där en rättsveten-
skapsman uttalar sig om grundnivån, rättssystemet, och fall där han ikläder sig rollen av 
en ”rättstillämpare” och framför synpunkter på olika intressens relativa tyngd.
2390 Se Peczenik, Vad är rätt? s 215 f. Skälet anges inte vara att rättsvetenskapen har en 
konstitutionellt grundad position (det har den inte!) utan att rättsstaten är uppbyggd på 
rationalitet. Rationalitetsbegreppet har sin kärna i det sammanhang som rättsvetenska-
pens systembyggen förmedlar (a a s 262).
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kursen.2391 För det andra är det intresseviktningarna som är känsliga från 
maktutövningssynpunkt. Är lagstiftarens systemsättning tvivelaktig med 
tanke på de eftersträvade (regel)effekterna, bör konkursen kunna system-
sättas på ett annat sätt, som ger en bättre approximering av reglerna och 
därmed stärker den materiella rättssäkerheten. Förutsebarheten kräver 
inte en annan bedömning, då konstruktionsförändringen inte ligger på 
regelnivå.

En annan fråga är vad som gäller beträffande grundantaganden (grund-
synsfragment) som görs eller objektivt förutsätts i enskilda bestämmelser, 
t ex grundantagandet att äganderätten till konkursmassan tillkommer 
konkursgäldenären. Har sådana grundantaganden auktoritetsverkan 
avseende helheten, dvs grundsynen? Baserar sig ställningstagandet på en 
övergripande systemsättning gäller det som ovan sagts.2392 Brister det i 
systemsättningssyfte, eller har bedömningsunderlaget varit snävare, är 
skälen för auktoritetsverkan ännu svagare. Nog har lagstiftaren bättre 
resurser än domstolarna att göra heltäckande systemundersökningar (låt 
vara att även lagstiftningsdirektiv kan lägga band, särskilt vid vertikal-
lagstiftning). Och nog är det önskvärt att lagstiftningsarbeten är rätts-
vetenskapligt grundförankrade. Men det måste rimligen vara en kvali-
tetsfråga. Lagstiftningsarbeten skall inte behöva skötas av rättslärda under 
vetenskaplig kontroll. Framför allt bör uppmärksammas dels att det är 
tvivelaktigt om skälen för lagens speciella auktoritet (lagstiftarens kon-
stitutionella position, demokratiska aspekter, rättsstatsidealet etc)2393 gör 
sig gällande. Har systemsättningssyfte saknats är maktutövningsintresset 
ovidkommande. Den materiella rättssäkerheten vinner inte heller på att 
ett ställningstagande i en fråga bestämmer helheten. Dels är det ekono-
miskt betänkligt att, när legalitetsprincipen inte gäller, lägga frågor om 
konstruktionsförändring på lagstiftarens bord. Lagstiftaren har svårt nog 
att hinna med alla regelintroduktioner och förändringar.

2391 Jfr 15.4.2.2 nedan not 2456 angående 1:1 KL.
2392 Frågan om lagstiftningens rättskällevärde i grundfrågor hade bättre skäl för sig i äldre 
rätt, då horisontalsystematisk lagstiftning var vanligare, lagarna skulle vara allmänna och 
beredningen torde ha skett på andra villkor (med kvalitetsskillnader som följd). 
2393 Skälen för lagens speciella auktoritet är rättsuppfattningsberoende och kan inte ut -
redas närmare här. De viktigaste aspekterna torde vara, utöver folksuveränitetsläran, att 
vårt demokratiska statsskick bygger på att demokratisk maktutövning skall respekteras 
samt att förutsebarheten blir sämre om lagen inte läggs till grund för rättstillämpningen. 
En lagtrogen rättstillämpning motverkar kaos och gör det enklare för folket att planera 
sina liv (jfr Peczenik, Vad är rätt? s 90, 528–541). 
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15.3.3 Prejudikatkonstruktionernas auktoritetsverkan
Beträffande HDs rättssystematiska grundantaganden bör noteras att 
maktutövningsintresset inte gör sig gällande. Prejudikatens auktoritets-
verkan torde sammanhänga mer med förutsebarheten och allmänhetens 
förtroende för rättstillämpningen. Det hypotetiska fallet att HD tar ett sam-
lat grepp om konkursen och gör en systemsättning efter moget övervägande 
är inte särskilt praktiskt eftersom klassificeringsfrågan inte torde kunna 
utgöra prövningstema i ett vanligt fastställelsemål. Systemsättningsfrågan 
är en prejudicialfråga! Den får egen identitet först om systemsättningen 
bryts ut som särskilt mellandomstema (om nu det är möjligt), eller om 
HD gör ett särskilt uttalande prejudiciellt (eller, som det kan hävdas bli, 
obiter dictum).

Börjar vi i den senare änden brukar det antas att auktoritetsvärdet hos 
ett sidouttalande stannar vid att det ”får” åberopas.2394 Det finns skäl för 
det. Det kan rentav ifrågasättas om HD har rätt att ägna tid och resurser 
åt att konstruera grundläggande och rationellt underbyggda system av 
hela rättsområden.2395 Samma synpunkt återkommer vid bedömningen 
av om systemsättningsfrågan kan utgöra ett mellandomstema och, om så 
är fallet, för mellanavgörandets auktoritet. Det är inte för inte som man, 
även i auktoritetshänseende, brukar säga att domskälen inte vinner ”laga 
kraft”.

Mot begränsad auktoritet kan åberopas att klassificeringsfrågan är en 
rättsfråga och att HD skall ägna sig åt tvistelösning (innefattande regelska-
pande2396 inom rättens ram) i konkreta fall till vägledning för rättstillämp-
ningen.2397 Rättsfrågan är dock speciell. HDs vägledningsuppgift bör 
rimligen tolkas i ljuset av att domstolen är en dömande institution och 
att domstolens ledamöter inte tillsätts på den grunden att de har veten-
skaplig skolning eller särskild förmåga att avgöra tvistefrågor som, med 

2394 Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 216.
2395 HDs verksamhetsområde kringskärs alltså inte bara av att det – enligt rättsstatens 
principer – är lagstiftaren som har till uppgift att ge generella normer (utanför det aktuella 
målet). Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 55. Verksamhetsområdet kan även hävdas kringskäras 
av att det är rättsvetenskapens uppgift att – med en annan typ av generalitet – gå ända 
ner till rättens djup. 
2396 Även med en lagpositivistisk inställning till rätten är domstolarnas regelskapnings-
utrymme stort. Kan hända är det krystat att tala om regelskapande när en domstol endast 
konstaterar att de faktiska omständigheterna uppfyller lagens rekvisit. Annat gäller när 
domstolen börjar ägna sig åt analogi, särskilt rättsanalogier som ger upphov till nya insti-
tut eller rättsföljder (t ex direktkrav). Jfr 1.3.1.1 ovan not 69.
2397 Beträffande domstolens uppgift att sköta rättsskipning (vilket inte behöver vara det-
samma som lagtillämpning), se 1: 8, 11: 2, 11: 8 RF. Jfr dock Wennberg, Vett och etikett 
(JT 1995/96) s 983 ff. Häremot Lind, Högsta domstolen (JT 1996/97) s 362 f. Beträf-
fande HDs uppgift att fungera som prejudikatinstans, se 54:10 RB.
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tanke på bredd och djup, närmast utgör rättsdogmatiska grundforsknings-
frågor.2398

Grundsynsfrågans djup och bredd medför vidare att förutsebarhets-
intresset förlorar i styrka. Man kan rentav åberopa förutsebarhets- och 
kontinuitetsintresset som skäl emot utvidgad auktoritet, eftersom ett rätts -
områdesöverspännande ställningstagande kan påverka grundantagandena 
i ett förmodligen oöverblickbart antal avdömda fall. Den materiella rätts-
säkerheten har inget att tjäna på att HD tillåts att begränsa den rättsdog-
matiska kreativiteten i grundforskningsfrågor. Sist men inte minst begår 
HD inget fel om dess ställningstagande i systemsättningsfrågan begränsas 
till frågan i målet. Det objektiva ansvaret bör klinga i harmoni med auk-
toritetens omfattning.

Kvintessensen av det som nu sagts är inte att HD skall avstå från gene-
rella uttalanden i (prejudiciella) systemsättningsfrågor. HD kan, som alla 
andra, lämna sitt bidrag till den rättsvetenskapliga debatten. Poängen är 
att HD, om HD utnyttjar sin deltaganderätt, deltar på samma villkor, 
och under samma förutsättningar som andra deltagare. HDs ställningsta-
gande bör alltså sakna ett HD-avgörandes auktoritet. HD bör inte heller 
ha att sammanträda in pleno för att få ändra sitt ställningstagande, eller 
prejudiciellt avvika från detsamma, i nya mål. Om HD, med tanke på 
det som nu sagts, bör utnyttja sin deltaganderätt i debatten är en annan 
fråga, en smakfråga.

Mer troligt är att frågan om konstruktionernas auktoritetsverkan föran-
leds av situationen att HD prejudiciellt utgår från ett grundantagande som 
är grundsynsberoende eller grundsynsfärgat utan att entydigt sammanhänga 
med en viss övergripande teori.2399 Som exempel kan nämnas att HD 

2398 Idealet kan kanske vara att uppnå en så bred kompetensbas som möjligt. En speciell 
situation uppstår om referenten har rättsvetenskaplig bakgrund på området eller om ett 
sådant justitieråd underbygger sin ståndpunkt i ett särskilt tillägg. Utgångspunkten måste 
givetvis vara att det inte går att göra skillnad på olika justitieråd. Domstolen är en enhet. 
Som sådan är den underkastad de regler som gäller för domstolen, inte rättsvetenska-
pens krav. En annan sak är att ett tillägg kan ses som ett personligt bidrag till diskursen. 
Tilläggs skrivarens rättsvetenskapliga bakgrund kan då ha betydelse i auktoritetshänse-
ende efter tilläggets intentionsdjup, motiveringsdjup och generalitet (om rättsvetenskap-
lig auktoritetsverkan någonsin uppkommer). Beträffande doktrinens auktoritet, jfr Lind, 
Högsta domstolen (JT 1996/97) s 360 f med behandling av NJA 1980 s 145 där HD 
talade om ”Hellners obestridliga auktoritet”. Kleineman, Till frågan om rättsvetenskapen 
som omedelbart verkande rättskälla (JT 1994/95) s 621 utgår från att doktrinen saknar 
auktoritet. 
2399 Victor, Högsta Domstolen och prejudikaten s 721 förklarar att det förekommer 
delade meningar bland HDs ledamöter om hur långt den mer utförliga stilen för dom-
skrivning skall begagnas och i vilken mån motiveringen binder i nya fall: ”Om prejudi-
katsverkan i princip antas avse domskälen i sin helhet är det naturligt att begränsa skälen 
till vad som är nödvändigt för avgörande av det enskilda fallet i syfte att undvika att 
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förutsätter att äganderätten till konkursmassan tillkommer konkursgäl-
denären. Frågan i detta fall blir om grundantagandet som sådant åtnjuter 
auktoritet i efterföljande mål och, för den händelsen att så är  fallet, om 
auktoriteten är så vid att den även påverkar grundsynen. Beträffande den 
första delfrågan torde det tyngsta skälet för auktoritetsverkan vara att all-
mänhetens förtroende för rättsskipningen om inte förbättras så i alla fall 
löper mindre risk att skadas om domstolens konstruktionsval behandlas 
med samma respekt som de konkreta intresseavvägningarna.

Argumentets styrka beror emellertid på om greppet är nytt eller utgör 
etablerad praxis. Andra aspekter av betydelse är om greppet har fått stå 
oemotsagt eller utsatts för kritik2400 samt hur det förhåller sig till grepp i 
andra frågor varmed den aktuella grundfrågan kommunicerar (självmot-
sägelse eller ömsesidigt stöd).2401 Kravet på ömsesidigt stöd har särskild 
betydelse på konkursrättens område, där HDs grundantaganden minst 
sagt divergerar.

rättstillämpningen förs in på olyckliga banor i hänseenden som kan vara svåra att över-
blicka vid domstillfället. Med en mer restriktiv syn på domens prejudikatverkan enligt 
vilken denna i princip inskränker sig till den (angivna eller konstruerade) grund som 
varit avgörande för utgången (ratio decidendi) finns inte samma anledning till återhåll-
samhet när det gäller att placera in domen i ett större systematiskt sammanhang (obiter 
dictum)”. Min utgångspunkt är att det är domstolens intresseavvägning (regeln, inte dess 
yttre gestaltning) som har auktoritet (frånsett fall som överskrider eller ligger på gränsen 
till uppenbart felaktig rättstillämpning). Följaktligen tjänar det regelmässigt ingenting 
till att analysera rättsfall på premissen att HD har ”dömt fel”. Jfr Lind, Rättsfallsanalyser 
s 240: ”Det ömsesidiga givandet och tagandet befrämjas om doktrinen respekterar den 
rollfördelning som ligger i att Högsta domstolen, men inte rättsvetenskapen, fått stats-
makternas förtroende att leda rättsutvecklingen”. Delvis annorlunda, Wennberg, Vett och 
etikett s 983 som framför att det även för HDs del är den sakliga tyngden i argumen-
ten som är avgörande. Det är grundsynsfrågorna, och det yttre argumentationsmönstret, 
som, enligt min mening, saknar akutoritet. Följaktligen står det (med Wennberg, a st) en 
rättsvetenskapsman fritt att söka en struktur i rättens grunder och basera rättsfallsanaly-
sen på denna uppbyggnad, även om det betyder att analysen inte obönhörligen utgår från 
HDs premisser. 
2400 Peczenik, Vad är rätt? s 284 anför i polemik med Heuman, Högsta domstolens pre-
judikatnedbrytande verksamhet s 208 att det relativa värdet av ett prejudikat blir mindre 
om det utsätts för stark kritik, eftersom prejudikatet då ”får åsidosättas med stöd av något 
svagare motskäl än de som motiverar åsidosättande av andra prejudikat”. Rimligen antas 
lättnaden bero på att ändringsmotargumentet ”förutsebarhet” förlorar i styrka. Lindskog, 
Högsta domstolen och den kommersiella rätten (JT 2002/03) s 70 f förespråkar att HD 
skall verka rättsskapande även i fråga om lämpliga argumentationsmodeller men menar 
inte att avgörandet, i denna del, har samma obetingade värde som avgörandet i den kon-
kreta rättsfrågan.
2401 Ett ställningstagande på grundnivå har en vidare referensram än frågan i målet. Som 
exempel kan nämnas att det finns ett inre samband mellan så utåt skilda frågor som 
konkursförvaltarens ställföreträdarskap för konkursgäldenären och massaansvarets upp-
komst.
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Att parterna ofta kan förväntas bygga upp sin argumentering i enlig-
het med tidigare mål bör inte tilläggas någon nämnvärd betydelse. Det 
föreligger samma typ av skillnad mellan konstruktion och regel som 
mellan argumentation och grund. Parternas utsmyckning av sin talan 
är inte avgörande för vad som får anses ha åberopats. Räcker inte det får 
materiell  processledning tillgripas.

Det starkaste skälet för avsaknad av auktoritet är att det ter sig tvivel-
aktigt om skälen för auktoritetsverkan gör sig gällande. Metodvördnad 
krävs inte för den demokratiska maktutövningens effektivitet, inte heller 
för förutsebarheten och den materiella rättssäkerheten. Det är regler na 
– intresseavvägningarna – som är viktiga i dessa perspektiv, inte konstruk-
tionerna. Även beträffande frågan om enskilda grundantaganden erhåller 
ett HD-avgörandes auktoritet finns det alltså goda skäl för begränsning. 
Att HD kan hända bör ge sig in i debatten2402 är en annan sak. Är auk-
toriteten begränsad visar det sig i att en konstruktionsförändring inte är 
en plenifråga.

Vad särskilt avser delfrågan om enskilda grundantagandens betydelse 
på grundsynsnivå bör tilläggas att HDs arbete knappast underlättas av att 
ett konstruktionsval i en fråga ger upphov till ett krav på pleniavgörande 
i alla frågor som hör till systemet. Även den osäkerhet som kan uppstå i 
underinstanserna bör beaktas.

15.3.4 Avslutande anmärkningar
Såvitt jag kan bedöma är alla grundfrågor rättsdogmatiska grundforsk-
ningsfrågor som på sin höjd kan konstrueras med vetenskaplig auktoritet. 
Avgörande för denna ståndpunkt är inte att rättsdogmatikerna kan ha ett 
arbetsglädjerelaterat intresse av att vetenskaplig frihet består i alla frågor 
som hör till rättsdogmatikens kärnområde. Studier som är inriktade på 
rättsläget de lege lata begränsas ju redan av reglerna. Viktigare är, för-
utom att det ter sig tvivelaktigt om normal auktoritetsverkan är motiverat 
(se ovan), att rättsordningen behöver en frizon av ren självbevarelsedrift, 
att grundfrågorna – som gäller stora sammanhang och fordrar helbilds-
redovisning – är som gjorda för rättsvetenskaplig diskussion samt att stela 
verktyg hämmar rättsordningens dynamik och den materiella rättssäker-
heten. Förhindras eller vägrar även rättsvetenskapen att verktygsrensa i 
diskursen, cementeras oformligheterna och ökar risken för att det upp-
kommer skenproblem som sätter domstolarna i arbete. Rättsdogmatiken 
har, enligt min bedömning, till och med ansvar för att argumentationen 

2402 Så Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten (JT 2002/03) s 70 f 
med hänvisningar. Jfr not 2400 ovan. 
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styrs på rätt köl när den ser ut att ha hamnat (rättssystematiskt) snett – ett 
ansvar för att minimera konfliktriskerna.

En annan fråga är om rättsvetenskapens egna grundantaganden åtnju-
ter auktoritet. Som ovan nämnts finns det ingen anledning att tala om 
auktoritetsverkan i dessa fall (om auktoritetsstämpeln knyts till att rätts-
källan har något slags bindande kraft och att denna verkning fordrar sär-
skild formalitet för att upphävas). Skall man tala om ett auktoritetsvärde 
måste det rimligen vara på den grunden att vetenskapen har hela rätten 
som ansvarsområde, inte bara diskursen och regelplanet.2403 Rättsveten-
skapens arbetsförhållanden och vetenskapens krav kan tänkas göra det 
berättigat att uppställa en presumtion för att en rättsvetenskaplig kon-
struktion, som härrör från rättsvetenskapen, är rättssystematiskt förank-
rad och korrekt.

15.4 Grundsynsvalet
15.4.1 Skälen bakom associationstanken

15.4.1.1 Konkursboet är en association och bör behandlas därefter
I sin anmälan av Lehrbergs avhandling kritiserar Wilhelmsson Pöyhö-
nen2404 för att det endast mellan raderna framgår ”hurudana värden 
som dikterat författarens val av angreppsvinkel”.2405 Grundsynsfrågan är 
inte mer neutral. Den som menar att associationstanken är bäst har att 
argumentera för att associationstankens systematik (med följdantagan-
den och följdkonstruktioner) är överlägsen de andra grundsynernas. Är 
associationstanken bäst beror det på att det finns skäl för att klassificera 
konkursboet som en associationsliknande gemenskap. Den som föredrar 
associationstanken gillar sålunda:

2403 Härtill kommer att det inte finns någon annan rättsinstitution som har tid, resurser 
och vetenskaplig skolning att fånga upp rätten (på djupledet). Rätten är ett mer omfångs-
rikt begrepp än summan av alla vid var tid gällande lagar och rättskällor med särskild 
auktoritet. Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 158 f. Viktigast torde dock vara att det skall finnas 
skäl att förvänta sig att rättsvetenskapen, i sina konstruktioner, går så djupt.
2404 Numera Karhu.
2405 Se Wilhelmsson, Anmälan av Lehrberg, Förutsättningsläran (SvJT 1989) s 453. 
Även Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap s 39 har uttalat sig för en 
öppen värderingsredovisning, låt vara i anslutning till rekommendationer. Jag nöjer mig 
med att försöka kartlägga (och skriva under) de värdeladdade effekterna av min egen 
angreppsvinkel. De politiska implikationerna (eller bakgrundsfaktorerna) bör inte behöva 
närmare reflekteras och redovisas. Det är inte heller helt lätt att göra. Radikal rättsdogma-
tik kan vara konservativ och marknadsinriktad till ändamålen. 

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   596 09-10-19   15.22.45



597

att konkursgäldenären – i stället för att underkastas personlig tvångs-
förvaltning med diffus kontur – frånkänns äganderätten till konkursmas-
san men i gengäld tillhandahålls en egen rättssfär med bibehållen frihet 
och autonomi (förstärkt gäldenärsautonomi);2406

att de borgenärsorienterade konkursändamålen ges full effekt – utan 
begränsning för konkursgäldenärens, massaborgenärernas och sakrätts-
borgenärernas intressen – inom den sfär, konkursboet, som genom asso-
ciationsbildningen avdelas för konkursen (förstärkt konkurs ändamåls-
effektivitet);2407

att samma ändamål, förutom att de bidrar till att konkursboet får ett 
eget liv med egen autonomi, begränsar konkursboorganens kompetens 
att fatta beslut och rättshandla med bindande verkan för konkursboet 
(förstärkt maktutövningsskydd);2408

2406 Endast associationstanken ger en rättsfrågeart – konkursgäldenärsfrågorna – som 
sakägs av konkursgäldenären med omedelbara följdverkningar på rådighetsplanet. Även 
de andra grundsynerna förutsätter att konkursgäldenären kan vara sakägare. Problemet är 
bara att konkursgäldenären, till följd av äganderättsplaceringen, formellt sakäger nästan 
allt, varför grundsynerna måste ha en kompletterande förklaring till varför konkursgäl-
denären, sakägarställningen till trots, behandlas annorlunda i rådighetshänseende (t ex 
förlust av rättshandlingsförmåga). Det finns dels reella konkursgäldenärsfrågor, som om -
fattar allt som finns kvar när ”konkursändamålen” har ianspråktagit allt vad de vill ha, dels 
formella konkursgäldenärsfrågor som endast berör konkursgäldenären i hans egenskap 
av konkursmassans ägare. Konkursgäldenären misstros inte bara autonomi i frågor som 
rör konkursgäldenärens personliga rättsställning. När konkursändamålen inte förpackas 
i konkursboet såsom associationsliknande gemenskap får konkursgäldenären också finna 
sig i en ökad risk för att frihetsprincipen (på regelplanet) får stå tillbaka för konkurs-
ändamålens effektivitet. 
2407 Endast associationstanken ger en rättsfrågeart som sakägs av konkursboet som 
sådant – konkursbofrågorna – och redan på grundnivå har att exklusivt förvaltas av 
konkursboets  egna organ. Det föreligger alltså inte ens en formellt delad sakägarställning 
mellan konkursgäldenären och konkursboet. Varken konkursgäldenären eller de enskilda 
konkursborgenärerna kan ha rådighet i eller rätt till inflytande över en konkursbofråga 
utan stöd i särskild undantagsregel. Att associationstanken skyddar konkursboet mot 
oönskat inflytande från andra intressenter visar sig med särskild tydlighet när den ställs 
i kontrast till grundsatser som placerar äganderätten till konkursmassan hos konkursgäl-
denären. Sådana grundsyner är ägnade att tas till intäkt för att konkursgäldenären, som 
då formellt delsakäger ”konkursbofrågorna”, har subsidiär rådighet över konkursboets 
angelägenheter och så för egen räkning (utan krav på civilrättsligt bindande överlåtelse). 
Resultatet kan bli att konkursboet tvingas avstå tillgångar till konkursgäldenären (se t ex 
abandoneringsregeln i 3: 9 1 st KL).
2408 Avseende frågor som inte ens handlar om konkursboets angelägenheter, utan avser 
konkursborgenärernas medlemsintressen i konkursboet, klargör associationstanken dels 
att frågorna – medlemsfrågorna – sakägs av borgenärskollektivet (till skillnad från kon-
kursboet och konkursgäldenären), dels att konkursändamålen saknar tillämpning. Kon-
kursborgenärerna är alltså inte konkursrättsligt tvingade att underkasta sig konkursboets 
kollektivöverväganden i medlemsfrågorna. Samtidigt klargör associationstanken att med-
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att den associationsrättsliga likhetsprincipen borgar för en särskilt rätt-
vis behandling av konkursborgenärerna (förstärkt likabehandling) samt

att sakrättsborgenärerna och massaborgenärerna inte behöver finna sig 
i att deras rättigheter och intressen i konkursen kringskärs av den nämn-
da likabehandlingsprincipen (tredjemansskydd).

Typiskt för associationstanken är med andra ord att den fintrancherar 
konkursen i olika intressesfärer som redan på grundnivå tydligt avskiljs 
från varandra. Därigenom underlättas ett optimalt intresseförverkligande 
inom respektive sfär. Bakom ställningstagandet att ett decentraliserat 
intresseförverkligande är av godo döljer sig inte bara en tro på principi-
ell frihet och självförvaltning inom respektive sfär. Associationsbildningen 
medför att konkursens olika relationer får ett inre, oupplösligt, rättsligt sam-
band med varandra. De sammanhålls alltså av något mer än en tillfällig, 
av konkurssituationen betingad konnexitet, som gör det önskvärt (men inte 
nödvändigt) att komplexet behandlas som en enhet i den juridiska argu-
mentationen. Samsyn behövs för att delarna och helheten – konkursin-
stitutet – skall fungera. Genom att sätta konkursboet i fokus, upphöja 
konkursändamålen till konkursboets verksamhetsändamål samt under-
stryka likhetsprincipen och det associationsrättsliga rättsförhållandet 
mellan konkursborgenärerna, erbjuder associationstanken, såvitt jag kan 
se, bättre förutsättningar än de andra grundsynerna att trygga uppfyl-
lelsen av konkursens uppgifter i den svenska ekonomin. Täckningen för 
detta antagande får någon annan utreda.

15.4.1.2 Färre störningar från och i andra rättsområden
En av associationstankens främsta fördelar är dess öppenhet och generali-
tet – att den täcker hela konkursen utan att binda upp konkursdefinitionen 
och alla konstruktioner vid ett av alla konkursens inslag (t ex exekution, 
likvidation eller process/rådighetsförlust) med följd att grundsynen måste 
kompletteras eller modifieras.

Det kan inte bestridas att konkursen har exekutiva eller eljest tvångsmäs-
siga inslag. Frågan är bara vad som exekveras – konkursgäldenärens för-
pliktelser gentemot konkursborgenärerna eller konkursgäldenärens förplik-
telse att överlämna sin förmögenhet till konkursboet. Inte heller kan det 
bestridas att konkursen – ur de enskilda borgenärernas synvinkel – framstår 

lemsfrågorna inte omfattas av konkursförvaltarens allmänna kompetens (organställning-
en avser konkursbofrågor). Konkursförvaltaren är beroende av särskilt mandat för att ha 
rådighet i medlemsfråga. Det särskilda mandatet behövs för att bota en behörighetsbrist, 
inte bara, som de andra grundsynerna kan ge vid handen, för att utrusta konkursförval-
taren med erforderlig kompetens. 
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som ett exekutionsmedel (i betydelsen instrument för fordringstäckning) 
jämte utmätningsinstitutet. Konkursen har en fordringstäckningsfunktion. 
Frågan är bara om konkursutdelningen innebär att konkursborgenärernas 
konkursfordringar fullgörs eller att konkursborgenärerna erhåller uppfyl-
lelse av sina skiftesfordringar på konkursboet, vilka går i avräkning mot 
konkursfordringarna.

Man kan säga att associationstanken lyfter fram konkursens särdrag 
genom att polycentrera förfarandet inom en sammanhållande ram. Poly-
centreringen borgar för en säkrare användning av de olika ”centrens” 
grundsatser och principer. Exekutionsrättsliga, processrättsliga och lik-
vidationsrättsliga överväganden kan tillämpas fritt på konkursens exeku-
tiva, processuella respektive likvidationsrättsliga moment utan att över-
föras till andra moment eller till konkursen i dess helhet.

Exempelvis visar associationstanken att likvidationsrättsliga principer kan 
ha betydelse i frågor rörande konkursboets likvidation utan att tillföra något 
i förhållandet mellan konkursboet och konkursgäldenären. Det är ju inte 
konkursgäldenären eller dennes förmögenhetsmassa som skall likvideras.

Associationstankens öppenhet och generalitet har också en särskild poäng 
i internationella sammanhang. Olika länders konkursinstitut kan stäl-
las mot varandra utan hänsyn till vilket moment – exekutionsmomentet 
eller något annat – som betonas på regelplanet.

Samtidigt medför associationstankens inkapsling av konkursändamå-
len2409 att risken för konkursstörningar på andra rättsområden minimeras, 
t ex på förmögenhetsrättens område vid bedömningen av massa ansvarets 
uppkomst.2410 Systemstörningar på grundnivå är inte lokala.2411 Allt som 
träffar ett system sprider sig både vertikalt och horisontellt.

15.4.1.3 Bättre grundantaganden och konstruktioner
Det ligger i sakens natur att – om allt som rättsfrågeklassificering, argu-
mentationsfält, argumentationsbörda och relevanströskeln för olika 
intressen och argument beror på vilken grundsyn som anläggs på kon-
kursen – rättstillämpningen tjänar på att konkursen systemsätts korrekt. 
Argumentationsmodeller och andra konstruktioner som utgår från en 
annan systemsättning är inte pedagogiska utan vilseledande.

2409 Konkursändamålen förpackas i konkursboet såsom associationsliknande gemen-
skap.
2410 Jfr 1.2.2.4 ovan. 
2411 Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 279 om att det rättssystematiska sambandet mellan olika 
rättsområden kan leda till att ökad rättvisa på ett område ger ökad orättvisa på ett annat. 
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Ingen grundsyn är perfekt. Ett grundsynsval handlar inte om att trolla 
bort märkligheter. Märkligheterna skall styras till det ställe där de gör 
minst skada. Associationstanken vinner på att associationskonstruktio-
nen ger förutsättningar för ett optimalt konkursändamålsförverkligande 
med optimal intressebalans inom boet.2412 Dessutom medför associa-
tionstankens äganderättsplacering att konkursrätten får en mer regelnära 
konstruktion. Det är bättre att konkursrätten byggs upp på juridiska 
realförhållanden än på konkursgäldenärens undantagsbetonade ägarbe-
fogenheter. Nog kan det vara psykologiskt känsligt att beröva konkurs-
gäldenären äganderätten till konkursmassan. Men dels är det en grund-
konstruktion som förändras, inte befogenheterna och reglerna. Dels får 
den psykologiska faktorn stå tillbaka för rättsliga argument i andra asso-
ciationsrättsliga sammanhang, t ex i fråga om aktieägarnas äganderätt till 
bolagsförmögenheten. Slutligen måste känslighetsfaktorn uppskattas i 
ljuset av alternativet. Är det verkligen känsligare att beröva konkursgälde-
nären äganderätten till tillgångar som i allt väsentligt har övergått till 
annan, konkursboet, än att sätta konkursgäldenären personligen under 
tvångsförvaltning av konkursboet?

15.4.1.4 Materiell och formell rättssäkerhet
Grundsynsfrågan handlar om rättstillämpning – om tillämpning av en 
klassificeringsnorm. Tillämpas normen ”fel”, inte alls eller olika i olika 
situationer skadas den materiella rättssäkerheten. En konsekvent använd-
ning av associationstanken befrämjar den materiella rättssäkerheten 
(eftersom dess grundantaganden och grundsatser är väl avpassade för 
regelplanet – som riktmärken för rättstillämpningen).2413 Sambandet 
mellan grundsynsval och förutsebarhet (formell rättssäkerhet) är inte lika 
enkelt.2414 Så mycket bör i alla fall kunna sägas att den formella rätts-
säkerheten tjänar mer på en konsekvent och materiellt riktig systemsätt-
ning av konkursen än på att systemsättningen negligeras eller växlar från 
fall till fall.

2412 Se 15.4.1.1 ovan.
2413 Se 15.4.1.1 ovan. Associationstankens stöd i de faktiskt gällande reglerna är av under-
ordnad betydelse. Viktigare är hur grundsynen förhåller sig till HDs spelutrymme – vad 
HD har kompetens att göra (bara förutsebarhetshindren upplöses) i och för sig.
2414 En konsekvent feltillämpning behöver t ex inte vara sämre från förutsebarhetssyn-
punkt än en korrekt rättstillämpning. Avståndet mellan regelplan och teorin har be -
tydelse.
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Man kan gå ytterligare ett steg och diskutera vikten av en korrekt systemsätt-
ning utifrån rättssystems-, rättsstats- och demokratibegreppens värden.2415  
Dessa infallsvinklar känns dock så avlägsna att jag avstår från vidare diskus-
sion.2416

Ytterligare några ord kan dock sägas om associationstanken och den mate-
riella rättssäkerheten. Någon kan vilja göra gällande att grundsyner na 
utgör förklaringsmodeller vilkas värde beror på hur de sammanfattar de 
gällande (eller de lege sententia gällande) reglerna. Överdriven ren lärighet 
är inget självändamål! Huvudsaken är att den modell som används har 
en praktisk funktion, att den ger rätt regel i de praktiska fallen. Stämmer 
detta borde avhandlingen avslutas med en sammanfattning, där associa-
tionstanken utvärderas mot regelplanet.

I vart fall, kan det tyckas, borde avhandlingen innehålla en sammanfattning 
av alla (i avhandlingen förekommande) grundsatser som följer av associa-
tionstanken. Jag vill dock undvika att skriva ytterligare en bok – en hand-
bok – inom ramen för denna pärm. Hela avhandlingen är en sammanfatt-
ning. En exemplifierande sammanfattning av denna sammanfattning har 
gjorts i dels 3.4, dels 15.2 ovan. Några centrala grundantaganden hos asso-
ciationstanken är att konkursen kan delas in i en associationsbildningsfas, 
en tvångslikvidationsfas och en skiftesfas;2417 att konkursrätten kan delas 
in i konkursbofrågor, medlemsfrågor och konkursgäldenärsfrågor (alla med 
olika sakägare);2418 att konkursboet har juridisk personlighet i egenskap av 
associationsliknande gemenskap;2419 att konkursförvaltaren är ett organ i 
konkursboet såsom associationsliknande gemenskap, inte konkursborge-
närernas eller konkursgäldenärens representant;2420 att konkursändamålen 
gestaltar sig som verksamhetsändamål hos konkursboet (vilka kringskär 
konkursboorganens kompetens);2421 att konkursmassan ägs av konkursboet, 
inte av konkursgäldenären;2422 att konkursboets intressenter kan delas in i 
medlemmar (konkursborgenärerna), kvasimedlemmar (konkursgäldenären) 

2415 Beträffande demokratibegreppet, jfr Peczenik, Vad är rätt? s 279. Beträffande kopp-
lingen mellan systemsättning på materiell nivå och rättsordningens (rättssystemets) för-
fall, jfr Peczenik, Vad är rätt? s 279: ”Helhetsbildens sönderfall bidrar till att normgiv-
ningens slutmål – ett beslutsfattande som garanterar optimal rättssäkerhet och rättvisa i 
alla tänkbara situationer – tappas bort”.
2416 Enligt Peczenik, Vad är rätt? s 688 medför en (sammanhangs)rationell argumenta-
tion ett främjande av ordning (icke-kaos), fred, ömsesidigt förtroende mellan människor, 
samarbete och ytterst sett artens fortbestånd, eftersom rättstillämpningen blir mer förut-
sebar och rättssäker.
2417 Se 4 ovan.
2418 Se 5 ovan.
2419 Se 6 ovan.
2420 Se 7 ovan.
2421 Se 8 ovan.
2422 Se 9 ovan.
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och helt utanförstående tredje män (massaborgenärer och sakrättsborgenä-
rer i denna deras egenskap);2423 att konkursborgenärernas utdelningsrätter 
utgör associationsrättsliga andelsrätter i konkursboet;2424 att medlemsfrå-
gorna (bl a andelsrätterna) kan och skall prövas inom ramen för konkursen 
(prövningen går ut på att bestämma om och i vilken mån borgenärerna 
har rätt till medlemsskap med andelsrätt i konkursboet);2425 att andelsrät-
ten i konkursboet måste skiljas från fordringsrätten på konkursgälde nären 
(konkursfordringen)2426 samt att massaskulderna utgör helt vanliga för-
pliktelser, som uppkommer enligt allmänna regler och ansvarsbärs av kon-
kursboet såsom associationsliknande gemenskap.2427 Det föreligger ingen 
”gräns” (det rör sig om en artskillnad!) mellan massaskulderna (som är van-
liga förpliktelser för konkursboet som sådant), utdelningsrätterna (som är 
andelsrätter i konkursboet) och konkursfordringarna (som utgör fordrings-
rätter hos konkursgäldenären personligen).

Visst kan en grundsyn utvärderas mot regelplanet. Utvärderingen måste 
dock göras med hänsyn till vad en grundsyn ger. För det första är en 
grundsyn inte en förklaringsmodell i gängse bemärkelse.2428 En grundsyn 
är en systemsättning av konkursen, som bestämmer vilket rättsområdes 
grundsatser som skall äga tillämpning på fenomenet. Grundsynsvalet är 
med andra ord en rättsfråga, inte en framställningsteknisk option. För det 
andra avgör inte en grundsyn vilka regler som gäller eller bör gälla (t ex 
huruvida någon skall ha talerätt i ett givet mål).2429 Den bestämmer bara 
regelpresumtionerna och hur de givna reglerna, rättssystematiskt sett, skall 
klassificeras (t ex huruvida den givna talerätten är en sakägartalerätt, en 
kommissionstalerätt eller en rätt till intervention eller huruvida en given 
regel är grundsyns enlig eller utgör ett undantag på regelplanet). Därmed 
är också sagt att en grundsyn skall utvärderas utifrån vilket system av grund-
antaganden (eller regelpresumtioner) den ger (systemfragmenten ger var andra 
ömsesidigt stöd), inte utifrån de slutliga reglerna. Det skadar inte att ha en 
grundsyn som, utöver att innefatta ett gott ömsesidigt stöd, även täcker 
de mer perifera fallen.

Att grundsynerna ligger på grundnivå, inte på regelplanet, innebär alltså att 
de inte skiljer sig åt genom att anvisa olika regler (i betydelsen färdiga avväg-
ningar av motstående argument). Skillnaden är att de ger olika utgångs-

2423 Se 10 ovan.
2424 Se 11 ovan.
2425 Se 12 ovan.
2426 Se 13 ovan.
2427 Se 14 ovan.
2428 Se 1.2.1.2 ovan.
2429 Här bortses från klassificeringsreglerna, t ex reglerna som avgör vem som är sakägare 
och vem som är tredje man.
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punkter för de givna reglerna, därmed också olika förklaringar till hur de 
givna reglerna – med systemplaceringen som utgångspunkt – konstitutions-
mässigt ser ut. Jag nöjer mig med fem exempel – preskription, sakrättsligt 
skydd vid överlåtelse, bevakningsavgörandets rättskraft utom konkursen, 
särskild rätte gång i fordringsfrågan vid sidan av konkursen samt parallell-
konkurs.

I preskriptionshänseende medför associationstanken att det måste göras 
skillnad på utdelningsrätten och fordringsrätten mot konkursgäldenären 
personligen; den ena kan preskriberas utan att den andra går samma öde 
till mötes. Själva utdelningsrätten, som är en associationsrättslig andelsrätt 
i konkursboet, är inpreskriptibel (till dess att den omvandlas till en skiftes-
fordring på konkursboet). Fordringsrätten mot konkursgäldenären är där-
emot underkastad allmänna regler om preskription. Även exekutionstanken 
och skiftestanken förutsätter en söndring mellan utdelningsrätt och ford-
ringsrätt. Medan exekutionstanken anger att utdelningsrätten inte kan pre-
skriberas på den grunden att den är en sakrätt mot konkursgäldenären, ger 
skiftestanken vid handen att utdelningsrätten är en opersonlig fordringsrätt 
mot konkursgäldenären som inte kan preskriberas på grund av reduktion. 
Processtanken/tvångsförvaltningstanken utgår från att utdelningsrätten 
är identisk med borgenärens fordringsrätt mot konkursgäldenären, varför 
någon uppdelning – med olika regler – inte är möjlig; preskriberas den per-
sonliga fordringsrätten preskriberas också utdelningsrätten och vice versa. 
Konsekvensenligt måste en regel innebärande att utdelningsrätten inte kan 
preskriberas under konkursen motiveras så att den personliga fordringsrät-
ten mot konkursgäldenären är inpreskriptibel under samma tid.

Beträffande sakrättsligt skydd vid överlåtelse medför associationstanken att 
man måste skilja mellan utdelningsrätten och fordringsrätten på konkurs-
gäldenären personligen. Vid andelsrättsöverlåtelse uppnår förvärvaren sak-
rättsligt skydd genom denuntiation av konkursförvaltaren för konkursboet; 
allmänna regler om andelsrättsöverlåtelse äger tillämpning. Är det fordrings-
rätten hos konkursgäldenären som överlåts är det istället konkursgäldenären 
personligen som skall denuntieras. Även exekutionstanken och skiftestanken 
förutsätter att det kan gälla olika regler för utdelningsrätts- och fordrings-
överlåtelse. Medan exekutionstanken anger att en utdelningsrättsöverlåtelse 
är en sakrättsöverlåtelse (förmodligen skall konkursboet denuntieras i egen-
skap av sakrättsgäldenär), innebär skiftestanken att det är konkursgäldenären 
som skall denuntieras (i egenskap av den opersonliga fordringens gäldenär), 
dock att konkursgäldenären, i detta hänseende, kan förmodas företrädas 
av konkursförvaltaren. Processtanken/tvångsförvaltnings tanken skiljer sig 
åt från de andra grundsynerna i det avseendet att utdelningsrätten och den 
personliga fordringsrätten förutsätts vara samma sak. Sakrättsligt skydd upp-
kommer enligt allmänna regler om fordringsöverlåtelse – genom denuntia-
tion av konkursgäldenären personligen, tvångsförvaltad av konkursförvalta-
ren/konkursboet.
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I konkursen kan en konkursfordring underkännas eller fastställas för ut -
delning i konkursen. Associationstanken artskiljer fordringsrätten från utdel-
ningsrätten (andelsrätten) och klargör därvidlag att det är andelsrätten, inte 
fordringsrätten, som avgörs genom konkursen. Exekutionstanken och skif-
testanken kan ha utrymme för en lika konkursbegränsad rättskraft, i alla fall 
på undantagsnivå (det är sakrätten/exekutionsrätten respektive den oper-
sonliga fordringsrätten som avgörs i konkursen), medan processtanken/
tvångsförvaltningstanken sätter likhetstecken mellan utdelningsrätten och 
den personliga fordringsrätten; det är den personliga fordringsrätten som 
avgörs genom konkursen.

Pågår en särskild rättegång om konkursgäldenärens personliga ansvar när 
konkursen bryter ut, medför associationstanken att rättegången kan fortsät-
ta som om ingenting hänt – och utan rättskraft i konkursen. Den särskilda 
rättegången skall inte ens ha bevisverkan i konkursen. Exekutionstanken 
och skiftestanken å andra sidan bör som utgångspunkt innebära att den sär-
skilda rättegången har bevisverkan respektive prejudiciell rättskraftsverkan 
i konkursen. Processtanken/tvångsförvaltningstanken går ännu längre i det 
avseendet att det uppkommer en situation av riktigt kritisk processkollision; 
det är (till rättsföljden) samma sak som prövas i och utom konkursen.

Från parallellkonkurssynpunkt anger associationstankens söndring mellan 
konkursboet och konkursgäldenären att det måste göras skillnad på fallet 
att det riktas en parallellkonkursansökan mot konkursgäldenären under 
den pågående konkursen och fallet att det är konkursboet som skall vara 
konkursgäldenär. Associationstankens grundsatser bör vara att såväl kon-
kursgäldenären som konkursboet kan försättas i (parallell)konkurs i och 
för sig. Associationstanken skiljer sig markant från processtanken/tvångs-
förvaltningstanken, som rentav räknar med att konkursgäldenären och 
konkursboet är samma subjekt; konkursboet är konkursgäldenären under 
tvångsförvaltning, varför någon distinktion mellan konkursgäldenärskon-
kurs och konkursbokonkurs över huvud taget inte är möjlig (konkursboet 
kan inte försättas i konkurs om inte, undantagsvis, parallellkonkurs av kon-
kursgäldenären är möjligt). Även exekutions- och skiftestankens grundsat-
ser bör vara att parallellkonkurser är uteslutna (då konkursmassan ägs av 
konkursgäldenären). Det kan dock finnas utrymme för (särskilda) undantag 
på regelplanet.

Associationstankens ståndpunkter (som, enligt min mening ligger i linje 
med de grundsatser eller regelpresumtioner som bör gälla) kan exem-
plifieras (ytterligare) med utgångspunkt i de frågor som radades upp i 
avhandlingens inledande kapitel.2430

I)  Om konkursgäldenären civilrättshandlar om en konkurstillgång 
under konkursen klargör associationstanken att det rör sig om ett 
fall av förfogande över annans egendom.

2430 Se 1.1.1 ovan.

09-68 Iustus Konkursrätt 19 okt.indd   604 09-10-19   15.22.45



605

II)  Om konkursförvaltaren frånhänder konkursboet ett värde skall, 
enligt associationstanken, skadeståndstalan mot konkursförvaltaren 
i första hand föras för konkursboets räkning, primärt av konkursför-
valtaren för konkursboet (sakägartalerätt),2431 sekundärt (respektive 
tertiärt) av konkursborgenär eller konkursgäldenären i kommission 
för konkursboet (kommissionstalerätt). Endast i undantagsfall skall 
konkursborgenär eller konkursgäldenären kunna föra skadeståndsta-
lan för egen räkning avseende s k medelbar skada (dvs en skada som 
primärt drabbar konkursboet).

III)  Om konkursförvaltaren skadar massa- eller sakrättsborgenär klargör 
associationstanken att skadeståndsansvaret skall bedömas i enlighet 
med allmänna utomobligatoriska regler. Ansvarsregeln i 17:1 KL, 
som är en associationsrättslig organansvarsregel, är inte tillämplig 
(ens analogt), eftersom de angivna intressenterna inte utgör med-
lemmar i konkursboet.

IV)  Vid konkursbokonkurs klargör associationstanken dels att det är 
konkursboet, inte ånyo konkursgäldenären, som försätts i konkurs, 
dels att primärkonkursborgenärerna inte kan delta i konkursbokon-
kursen. De har andelsrätter i, inte fordringsrätter på, primärkonkurs-
boet. I stället är primärkonkursboet konkursgäldenär i konkursbo-
konkursboet.

V)  I princip bör associationstankens äganderättsplacering hos konkurs-
boet innebära att konkursgäldenären kan dömas till ansvar för stöld 
av konkursboets egendom, i alla fall såvitt äganderättsrekvisitet är i 
fråga.

VI)  Associationstankens grundantagande är som nämnts att konkursbor-
genärernas utdelningsrätter utgör associationsrättsliga andelsrätter i 
konkursboet. I preskriptionshänseende betyder detta inpreskriptibi-
litet.

VII)  Vill konkursgäldenären rädda värdet på en konkurstillgång genom 
att väcka talan mot tredje man eller genom att överta en process som 
konkursboet vill återkalla eller förlika, medför associationstankens 
äganderättsplacering hos konkursboet att det måste göras skillnad på 
fallet att konkursgäldenären vill tala för egen räkning och fallet att 
han nöjer sig med att tala i kommission för konkursboet. En talan 
för egen räkning skall i princip fordra en civilrättsligt bindande till-
gångsöverlåtelse från konkursboet. Kommissionstalan får däremot 
ske (jfr 3:10 KL).

VIII)  Enligt associationstankens grundantaganden är konkursgäldenären 
och konkursboet två skilda personer som kan civil- och processrätts-

2431 Ny konkursförvaltare kan utses för uppgiften.
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handla med varandra under konkursen (om det inte föreligger en 
undantagsregel på regelplanet som klargör annat).

IX)  Associationstankens grundantagande är att konkursboet inte kan 
säga upp konkursgäldenärens förpliktelser. Ett meddelande från 
konkursförvaltaren om att konkursgäldenärens avtal sägs upp bör 
därför (om fullmakt saknas) som utgångspunkt tolkas så att kon-
kursförvaltaren efterställer borgenärens andelsrätt i konkursboet.

X)  Utifrån associationstankens grundantaganden måste det göras skill-
nad på (skuld)återvinning enligt 4: 5 KL (borgenären utesluts från 
medlemsskap i konkursboet), efterställning (borgenären frånkänns 
förmånsrätt eller likaberättigad andelsrätt i konkursboet) och obli-
gationsrättslig ogiltighet/overksamhet (rättsföljden avser konkurs-
gäldenärens förpliktelse). Efterställning kan ske utan stöd i vare sig 
4: 5 KL eller obligationsrättens ogiltighets/overksamhetsregler.

XI)  Associationstanken gör artskillnad på medlemsfrågor (t ex andels-
rätten i konkursboet, fordringsrekvisitet i 5:1 KL inkluderat) och 
konkursgäldenärsfrågor (t ex konkursgäldenärens personliga ansvar). 
Påkallas det skiljeförfarande mot konkursförvaltaren om storleken på 
eller existensen av en konkursfordring i konkursen, innebär därför 
associationstanken att det först måste utrönas om talan avser andels-
rätten i konkursboet eller om det är konkursgäldenärens personliga 
ansvar som skall fastställas i målet. I det förra fallet skall talan avvisas 
på den grunden att medlemsfrågor (som sakägs av borgenärskollekti-
vet) endast kan prövas inom ramen för konkursen. I det senare fallet 
förutsätter en prövning i sak att konkursförvaltaren kan uppvisa en 
rättegångsfullmakt från konkursgäldenären personligen.

XII)  Omfattas konkursfordringen av en specialdomstols exklusiva kom-
petens klargör associationstankens artskillnad mellan medlemsfrågor 
och konkursgäldenärsfrågor att den anförda kompetensregeln (som 
utgångspunkt) saknar tillämpning på fordringsrekvisitet i 5:1 KL. 
Alla medlemsfrågor, även konkursfordringen, skall prövas inom 
ramen för konkursen (om det inte finns en undantagsregel som klar-
gör annat). En undantagsregel föreligger endast om det framgår att 
kompetensregeln även gäller andelsrätten.

XIII)  Konkursgäldenären är inte medlem i konkursboet; han intar blott 
en medlemsliknande position. Att konkursgäldenärens intressen 
(vårdintresset, skyndsamhetsintresset etc) är semiobligatoriska (och 
inte utgör verksamhetsändamål hos konkursboet) betyder att de 
inte omfattas av kompetensregler, som sanktioneras med påföljden 
associationsrättslig overksamhet. Huruvida överträdelsen påtalas av 
konkursgäldenären eller konkursboet spelar ingen roll. Konkursgäl-
denären får som utgångspunkt hålla till godo med påföljden skade-
ståndsansvar.
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XIV)  Associationstankens grundantagande är att det är borgenärens andels-
rätt i konkursboet, inte borgenärens fordringsrätt mot konkursgäl-
denären, som avgörs genom konkursen (jfr 9:19 KL). Vidare klargör 
associationstanken att konkursgäldenärsfrågan om konkursgäldenä-
rens personliga ansvar och medlemsfrågan om borgenärens andelsrätt 
i konkursboet, har olika sakägare. Pågår det en rättegång i konkurs-
gäldenärsfrågan när konkursen bryter ut, betyder associationstanken 
dels att den särskilda rättegången skall fortsättas utan hinder av kon-
kursen (jfr 3: 9 2 st KL), dels att den – vid tolkning av 9:16 KL – sak-
nar rättskraft, till och med bevisverkan, i medlemsfrågan i konkursen. 
Det föreligger inte ens en kritisk processkollision.

Ibland har associationstankens grundsatser stöd på regelplanet, ibland 
saknas det stöd. Ingen (konkurrerande) grundsyn har fullständigt stöd 
på regelplanet.

15.4.1.5 En storliten men sammanhållen berättelse
Det är postmodernt med små berättelser. Av den anledningen kan någon 
vilja invända att det är bättre att konkursens olika relationer, t ex ägande-
rättsplaceringen och utdelningens juridiska innebörd, behandlas var för 
sig än att det tas ett sammanhållet grepp om konkursen. Vad som är stort 
och vad som är litet kan dock inte avgöras med absoluta mått. Rättsfrå-
gans storlek har betydelse. Rättssystematiskt sett är grundsynsfrågan en 
liten fråga. En framställning om grundsynsfrågan är en liten berättelse 
om ett komplext fenomen – en associationsliknande gemenskap bestå-
ende av sammanvävda och rättsligt ouppdelbara relationer. Tas ett annat 
och mer fragmentiserat grepp om fenomenet tillintetgörs den associa-
tionsliknande gemenskapen. Det är beklagligt av fler skäl än att utsik-
terna till intressebalans och lokala intresseförverkliganden försämras.2432 
Rättsvetenskapens konstruktionsbyggen och den juridiska argumentatio-
nen behöver grundantaganden som går ihop – en rättssystematiskt sam-
manhållen bas av grundantaganden.

15.4.1.6 Rätten är lika splittrad som diskursen
En systemskeptiker kan vilja invända att en sammanhållen bas av rätts-
systematiska grundantaganden inte behövs för att rätten skall fylla sin 
funktion. Grunden kan vara att det inte finns någon ”rätt” bakom dis-

2432 Försvagad intressebalans är negativt. Upplösningen av de band som sammanhåller 
konkursboet som en associationsliknande gemenskap ger inte upphov till delkoherens-
vinster (inom de delområden som därmed uppkommer) vilka uppväger koherensförlus-
ten inom helheten. Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 602. 
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kursen – att rätten är vad den framträder som eller uppfattas – även om 
det betyder att ”rätten” blir splittrad.2433 Förhållningssättet är tvivel aktigt. 
Dels innebär det att diskursen förändrar sitt eget objekt, dvs att det inte 
finns något ”börat” bortom ”varat”. Dels innebär det att diskursens kon-
struktioner får auktoritet,2434 rentav extraordinär auktoritet eftersom 
auktoritetsstyrkan överstiger normalstyrkan i rättstillämpningen (”får”, 
”bör”). Rätten blir kort sagt sina konstruktioner.

15.4.2 Associationstankens stöd

15.4.2.1 Hämmande faktorer
Att associationstanken inte har gjort entré kan ha många orsaker. En 
möjlighet är att den har noterats men befunnits sakna skäl för sig. Tro-
ligare är dock att systemsättningsbehovet inte har närmare reflekterats 
eller att diskussionen har gått vidare på gamla invanda spår (om sådana 
finns utstakade). Associationstankens bärande pelare – att konkursboet 
har (associationsrättslig) juridisk personlighet – kan ha skymts av en rad 
(växelspelande) faktorer. Först och främst bör nämnas att privaträttslig 
rättssubjektivitet var sällsynt, om ens möjligt, på 1800-talet, då konkurs-
institutets juridiska hemvist började diskuteras.2435

Slående är att Schrevelius, som introducerade den (svenskfinska) moderna 
personteorin,2436 i många avseenden föll tillbaka på bl a process- och exeku-
tionstanken i den konkreta argumentationen,2437 trots att han verkar ha 

2433 För en konstnär är objektet och utförandet fritt. Det är produkten som är det väsent-
liga. En rättsvetenskapsman skall konstruera rätten (eller de rättsliga aktiviteterna utan att 
resultatet påverkar rätten). Utförandet begränsas då av objektet. 
2434 Se invändningarna i 15.3 ovan.
2435 Det är inte konstigt med tanke på hur samhället såg ut. Aktiebolagsbildning förut-
satte länge statligt oktroj. I inflytelsehänseende var aktiebolagen lika mycket statliga som 
privaträttsliga subjekt. Aktiebolagens framväxt behandlas av Johansson, Nials svenska 
associationsrätt (8 uppl) s 23. Beträffande motviljan att erkänna aktiebolagets juridiska 
personlighet, se Peterson, Fredrik Schrevelius s 141 ff, särskilt s 154 ff. Paradigmskiftet 
kom med Olivecronas insatser (a a s 156). 
2436 Se Peterson, Fredrik Screvelius s 147, 156. 
2437 Se t ex Civilprocess s 494, där Schrevelius antar att konkursen ger konkursborgenä-
rerna en sampanträtt i konkursmassan, varför gemenskapen mellan konkursborgenärerna 
är densamma som gemenskapen mellan sampanthavare. Jfr a a s 455 (det ligger i sakens 
natur att konkursen har processhindersverkan på alla utsökningsmål mot konkursgälde-
nären eftersom ”sjelfva Concursen egentligen icke är annat än ett slags utsökningsmål, 
som hufvudsakligen deri skiljer sig från ett annat sådant, att alla Creditorerna deri äro 
sökande”); a a s 438 (det rätta greppet torde vara att ”läran om Concurs upptages i Pro-
cessrätten, enär de i Concurs förekommande rättsförhållanden egentligen äro processuella 
och Concursprocessen i sjelfva verket en art af Executionsprocess, om man vill taga denna 
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betraktat konkursboet som en borgenärsägd associationsliknande gemen-
skap i och för sig.2438 Att borgenärskonsortiet inte tillerkändes juridisk 
personlighet beror på att civilrättsliga gemenskaper inte kunde äga juridisk 
personlighet.2439

Har rättssubjektivitet en gång avfärdats är det lätt hänt att inställningen 
består. Förvaltningsorganisatoriska aspekter kan ha befäst intrycket att 
konkursen är ett förfarande inför myndighet (process, exekution eller 
likvidation) och därmed avlett uppmärksamheten från konkursens asso-
ciationsrättsliga element.2440

Sannolikheten för att konkursboet skulle börja betraktas som en privat-
rättslig association torde även ha varit liten av det enkla skälet att det tog 
sin tid innan det antogs finnas ”associationer”, a fortiori associationer i 
tvångslikvidation.

Inte heller äktenskapen och de ekonomiskt syftande enkla bolagen hade 
associationsstatus i äldre rätt. Giftorätten blev en associationsrättslig andels-
rätt i förmögenhetsgemenskapen först i o m GB 1920.2441 Dessförinnan var 

benämning något vidsträcktare än – – – det vanligen sker.”). På ett annat ställe framställs 
en tredje modell, närmast framtvingad av konkursboets avsaknad av juridisk personlighet 
och antagandet att konkursgäldenären behåller äganderätten till konkursmassan, nämli-
gen att konkursborgenärerna (dvs inte konkursförvaltaren) blir gäldenärens ”activa” (men 
inte ”passiva”) representanter i och med konkursutbrottet, varför det genom konkursen 
uppkommande rättsförhållandet mellan gäldenären och konkursborgenärerna närmast 
har likhet med det som äger rum mellan en assignant och en assignatarius (a a s 497). 
2438 Se framför allt Civilprocess s 494 f, där Schrevelius uttalar att det genom konkursen 
uppkommer en ”förening” mellan konkursborgenärerna, som har likhet med ett bolag, 
men skiljer sig från ett sådant däri, att föreningen inte grundar sig på överenskommelse 
utan är en ”communio incidens”. Se även a a s 459 om att det i och med konkursut-
brottet uppkommer ett obligatoriskt rättsförhållande mellan konkursborgenärerna samt 
a a s 444 om att massaborgenärerna ”icke med Concurscreditorerna träda i någon sådan 
gemenskap, som dessa sins emellan”. Uttalandet för tankarna i riktning mot ett obliga-
tionsrättsligt rättsförhållande, men ”obligatoriskt” kan också ha använts mer som syno-
nym till en tillfällig processuell gemenskap (i kontrast till materiellrättslig eller sakrättslig 
bindning). 
2439 Se 6.1 ovan not 829.
2440 Man ser det man förväntar sig att (kunna) se. Den som förförstår konkursen utifrån 
processtanken/tvångsförvaltningstanken intalas av konkursdomstolens position (särskilt 
om den har förvaltningsbefogenheter) och uppfattar konkursförvaltaren som domstolens 
man. Den som utgår från associationstanken förvissas av faktorer som bekräftar associa-
tionstankens grundantaganden. 
2441 Notera dock att Winroth, Svensk civilrätt II (1900) s 60 liknade äktenskapet vid ett 
”handelsbolag, tänkt såsom slutet mellan två personer under resolutiva tids- och villkors-
bestämmelser samt med en fördelning af förvaltningen och af rätten att företräda gemen-
skapen utåt på det sätt, att företrädesvis den ena af delegarne blivit betrodd dermed”. Jfr 
Lindskog, HBL 1-1.5.3 (1 uppl s 57); 6.2 ovan not 852.
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den endast en samäganderättsandel i den samfällda egendomen.2442 Beträf-
fande enkla bolag finns det alltjämt (en motsvarande) tendens att föra ner 
”bolagsrätten” (jfr giftorätten) till ”obligationsrättslig” nivå. Utformningen 
av 4: 5 HBL, och den rättsvetenskapliga diskussionen kring stadgandet, 
bekräftar antagandet.2443

Att det inte avslöjades (eller på regelplanet infördes/bekräftades) associa-
tioner kan ha flera orsaker. En är att associationerna, som nämnts, utgör system 
av sammanvävda rättsförhållanden och därför kan vara svåra att upptäcka. En 

2442 Se närmare Winroth, Svensk civilrätt II (1900) s 58 f.
2443 I 4: 5 HBL föreskrivs att genom avtal som sluts på de enkla bolagsmännens väg-
nar eller under en benämning varmed bolagsmännen samfällt betecknas, blir endast den 
bolagsman som har deltagit i avtalet berättigad eller förpliktad i förhållande till medkon-
trahenten. Infallsvinkeln, som sammanhänger med att lagstiftaren har haft handelsbolaget 
som utgångspunkt även för de enkla bolagen, är problematisk eftersom det enkla bolaget 
saknar rättssubjektivitet (jfr 1: 4 HBL). Ordvalet – på de enkla bolagsmännens vägnar – 
antyder att det enkla bolagsförhållandet skulle utgöra ett kommissionsförhållande (som 
är föremål för specialreglering i HBL), sålunda att en enkel bolagsman, som handlar på de 
övrigas vägnar, handlar i eget namn för alla bolagsmäns räkning. Att det enkla bolagsför-
hållandet sägs innefatta ”partiell kommission” (se t ex Lindskog, HBL 4: 5-4.1.2 (1 uppl 
s 1087 not 20)) eller rentav analyseras på premissen att ett kommissionsförhållande är 
för handen, är också ganska vanligt. Så t ex anför Håstad, Sakrätt § 15.3 (6 uppl s 447), 
under åberopande av 53 § 2 st KommL, att de enkla bolagsmännen har separationsrätt i 
avtalsslutande bolagsmans konkurs om denne avsett att gynna även de andra bolagsmän-
nen vid avtalets ingående, utan krav på särskilt kommissionsuppdrag. I SOU 1988: 63 
s 161 sägs explicit att bolagsavtalet i själva verket är ett slags kommissionsavtal, vilket även 
torde förutsättas av Zackariasson, Direktkrav s 93 f, som karakteriserar det enkla bolaget 
som ett kommissionsförhållande vilket blott betecknas som enkelt bolag (jfr dock s 60 f ). 
Det enkla bolaget är emellertid inte ett kommissionsförhållande. Se Lindskog, HBL 
4: 5-4.2.1, 4.2.2 (1 uppl s 1088, 1089), 4: 5-5.1.1 (s 1091 f ); jfr SOU 1978: 67 s 151; 
Prop 1979/80:143 s 143; Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag § 19.8.3 
(4 uppl s 367 ff) som dock endast ställer det enkla bolaget i kontrast till fullmaktsreglerna; 
Karlgren, Studier över privaträtten juridiska personer s 154, 216 f (jfr densamme, En bok 
om bolag (SvJT 1956) s 619 not 11). Varken det enkla bolagsavtalet, eller bolagsmännens 
samfällda förvaltningsbeslut (4: 3 HBL), innefattar per definition ett ömsesidigt bemyndi-
gande för bolagsmännen att binda varandra med verkan såväl i som vid sidan av och efter 
bolagsförhållandet. Jfr Lamm, Bidrag till läran om enkla bolag och handelsbolag enligt 
svensk rätt s 13; Lindskog, HBL 4: 5-6.1.2 (1 uppl s 1096). Däremot kan bolagsmännen 
utrusta bolagsman (eller tredje man vem som helst) med särskilt kommissionsuppdrag 
att ingå avtal för allas räkning. Jfr Karlgren, Studier över privaträttens juridiska personer 
s 216; Lindskog, HBL 4: 5-4.2.1 (1 uppl s 1088), 4: 5-4.2.5 (s 1091); Nial/Hemström, 
a a § 20.2 (4 uppl s 380 f, 384). – HDs ståndpunkt att bolagsbelastningen i ett enkelt 
bolag saknar sakrättsligt skydd har inget med det sagda att göra (jfr NJA 1974 s 176, 
NJA 1997 s 211). Ståndpunkten är ingen självfallen konsekvens av 1: 4 HBL (jfr dock 
Lindskog, HBL 4: 0-1.1.3 (1 uppl s 1041)) utan en följd av allmänna sakrättsliga princi-
per, som ställer krav på en särskild undantagsregel för att medbolagsmännens andelsrätter 
skall åtnjuta sakrättsligt skydd (vilket i vissa lägen antagits finnas på familjerättens område 
(jfr 9: 9 ÄktB; NJA 1983 s 277 I), dock ej beträffande anspråk på s k dold samäganderätt 
(jfr NJA 1984 s 772; NJA 1985 s 97; NJA 1985 s 615).
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annan är att det alltjämt på 1800-talet ansågs vara tvivelaktigt om rättig heter 
kan has till annat än fysiska objekt, t ex till andra rättigheter.2444 Denna upp-
fattning kan ha hållit tillbaka konkursboets associationskaraktär, eftersom 
förhandenvaron av ett associationsförhållande leder till att konkursborgenä-
rernas anspråk blir nettoandelsrätter i en växlande förmögenhetsmassa.

En annan faktor av betydelse kan vara att den associationsrättsliga inställ-
ningen har varit att konkursbon inte uppfyller den traditionella associa-
tionsdefinitionen.2445

Det låter allvarligare än vad det är. Definitionens uppgift är inte att avgöra 
vilka sammanslutningar som, rättssystematiskt sett, utgör associationer utan 
vilka som skall behandlas inom associationsrätten såsom juridisk disciplin, 
dvs tillhör associationsrättens ansvarsområde. Att konkursboet är en asso-
ciationstyp sui generis med eget studieområde bör inte kunna hindra att 
konkursboet, på grundnivå, betraktas som en association (med juridisk per-
sonlighet i denna sin egenskap). Numerus clasus-principen kan inte gärna 
bestämma hur etablerade rättsfigurer skall konstrueras.2446 Konsekvensen-
ligt bör juridisk personlighet inte fordra stöd i lag.2447

2444 Se härom Undén, Om panträtt i rättigheter s 5 f. 
2445 Se 6.2 ovan. Ett konkursbo har inte privata stiftare, som träffar avtal om att det skall 
bildas en association. Det inrymmer tvångsmoment och uppkommer på grund av lagens 
föreskrifter och konkursdomstolens beslut. Jfr Schrevelius kommentar i not 2438 ovan 
om att konkursboet endast är en Communio incidens.
2446 Associationsformernas numerus clasus beskrivs vanligen så att de enda associations-
former som står till buds är de som har etablerats i lag, rättspraxis eller doktrin. Se Johans-
son, Nials svenska associationsrätt (8 uppl) s 37 f. Principen har sagts ge uttryck för ett 
strävande från det offentligas sida att ”skydda associationens borgenärer från onödiga 
förluster – särskilt viktigt om associationen skall vara förenad med frihet från person-
ligt ansvar för gäld – att skydda en minoritet bland delägarna mot övergrepp samt, inte 
minst, att garantera offentlig insyn och kontroll över verksamheten.” Se Stjernquist/von 
Eyben, Organisatoriska avtal (TfR 1969) s 221 f. Uppenbart är att detta inte bör kunna 
hindra att etablerade rättsfigurer konstrueras som associationer. Konkursboets associa-
tionskaraktär är en sådan konstruktionsfråga. Med tanke på avtalsfriheten och pacta sunt 
servanda är det rentav svårt att se att numerus clasus-principen skall kunna hindra parter 
från att associationsrättsligt ordna sina inbördes förhållanden. Jfr även Johansson, a st. 
Notera också att det i förarbetena till HBL har ifrågasatts om det verkligen är nödvän-
digt att införa särskilda regler för enkla bolag, som lika gärna kan bildas och regleras av 
den allmänna avtalsrättens regler. Numerus clasus-principen har mer fog för sig om den 
appliceras på möjligheten att skapa juridisk personlighet till nackdel för tredje man (det 
är framför allt avsaknaden av personligt ansvar som är känsligt och ställer krav på tredje-
mansskyddande kapitalskyddsregler). Jfr Johansson, a st. 
2447 I Salén-målet (jfr Hessler, Om s k kommissionärsbolag s 141) utgick skiljenämnds-
majoriteten från att juridisk personlighet är en lagstiftarfråga. Frågan är dock svår bedömd. 
Hessler, a a s 144 (jfr Rodhe, Handbok i sakrätt s 155 ff) håller det inte för uteslutet att 
det inte krävs särskilt stöd i lag för att viss egendom i vissa fall skall vara reserverad för 
vissa borgenärer genom nettoberäkning om sakligt fog för ett sådant betraktelsesätt före-
ligger. Som Lindskog, HBL 1: 4-3.2.4 (1 uppl s 129 f ) framhåller är ett sådant synsätt ett 
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Vidare kan olika äganderättsaspekter ha haft betydelse. Dels påverkas skä-
len för (associationsrättslig) juridisk personlighet av i vilken mån ägarbe-
fogenheterna ligger hos konkursboet. I äldre rätt hade konkursgäldenären 
större ägarbefogenheter till konkurstillgångarna än han har i dag,2448 Dels 
är det svårt att – utan associationstanken – se möjligheten och förtjäns-
terna med att placera äganderätten hos konkursboet. Associationstanken 
torde i praktiken vara en förutsättning för att äganderättsfrågan skall 
komma att diskuteras ur konkursboets synvinkel – som en fråga huruvida 
äganderätten tillkommer konkursgäldenären eller konkursboet.

Utifrån de andra grundsynerna, som sätter konkursgäldenären i fokus, blir 
kärnfrågan om konkursgäldenären har förlorat äganderätten till sin förmö-
genhet. När det i äldre rätt betonades att äganderätten ligger kvar hos kon-
kursgäldenären, var det nog också mest för att underkänna en äganderätts-
placering hos konkursborgenärerna (dvs inte en äganderättsplacering hos 
konkursboet; något konkursbo fanns inte ens med i spelet). Därmed marke-
rades att konkursen inte längre var att uppfatta som ett likvidationsackord 
(frivilligt egendomsavträde). Konkursen hade blivit ett borgenärsorienterat 
fordringstäckningsförfarande i vilket konkursgäldenären har rätt till kon-
kursmassans övervärde (på samma sätt som när äganderätten placeras hos 
konkursboet).

Slutligen bör beaktas att den allmänna motviljan att diskutera konkurs-
rättens systemsättning har varit särskilt tydlig i frågor rörande konkursboets 
juridiska personlighet. Associationstankens stöd på regelplanet torde inte 
heller alltid ha varit lika starkt som det är idag.2449

15.4.2.2 Avsaknaden av konkurs(associations)rättsligt stöd
Emot associationstanken kan åberopas att den saknar uttryckligt stöd i 
diskursen. Argumentet har ingen större tyngd.

Till att börja med är den svenska grundsynsdiskussionen så obefintlig 
att det kan ifrågasättas om det finns någon grundsyn som har (subjektivt) 

långt steg på väg mot rättspersonlighet. Lagstiftningskravet hamnar i helt annan dager 
om personlighetskonstruktionen skall appliceras på en etablerad association (till skillnad 
från en genom avtal tillskapad och avskild förmögenhetsmassa). Det år 1993 införda 
registreringskravet för handelsbolags rättssubjektivitet kan åberopas till stöd för (men inte 
ensamt avgöra) att juridisk personlighet fordrar stöd i lag. Ideella föreningar torde allt-
jämt kunna uppnå juridisk personlighet genom att utse styrelse (förutsatt att stadgarna 
har erforderlig höjd). Se Hemström, Organisationernas rättsliga ställning § 9.1.2 (7 uppl 
s 116), jfr NJA 1973 s 341. 
2448 Vad som är orsak och vad som är konsekvens kan diskuteras. 
2449 Argumentet går runt. Hur regelplanet ser ut är en grundsynsberoende fråga och den 
gällande rätten kan inrymma flera regelkandidater. Se 1.3.1.2 ovan.
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stöd. Finns det ingen förhärskande grundsyn fordras ingen inarbetning 
för att en konkurrerande grundsyn skall kunna bryta sig fram. Fri kon-
kurrens utifrån gemensam startgrop gäller för alla.

Värre får då anses vara att associationstankens grundantaganden har 
tvivelaktigt stöd i diskursen, såväl subjektivt som objektivt. Det är ett 
allmänt antagande att äganderätten till konkursmassan tillkommer kon-
kursgäldenären, inte konkursboet.2450 Andra exempel är att HD utgår 
från att konkursförvaltaren är konkursgäldenärens legale ställföreträda-
re2451 och att utdelningsrätten inte är en associationsrättslig andelsrätt i 
konkursboet.2452

Men, för det första finns det också exempel på fall där associations-
tankens grundantaganden appliceras. Så t ex utgår HD (i vissa fall) från 
associationstankens grundantaganden vid bedömningen av massaansva-
rets uppkomst2453 och konkursförvaltarens kompetensöverskridande,2454 
även när det direkta eller analoga tillämpningsområdet för 17:1 KL skall 
bedömas.2455 Konkursboets konkurssubjektivitet förutsätter egentligen 
associationstanken. Associationstanken har vidare gott stöd i grundan-
tagandet att konkursmassan skall omhändertas av konkursboet (inte 
konkursborgenärerna) till borgenärsintressets förverkligande (inte för 
konkursgäldenärens räkning under ett tredjemansändamål som skyddar 
konkursborgenärerna).2456

2450 Se 9 ovan.
2451 Se 5.4.4 ovan.
2452 Se NJA 2003 s 3, möjligen också NJA 2007 s 280.
2453 Se 14.5.1 ovan. Rättspraxis är dock ytterst mångtydig.
2454 Se härom 8.2 ovan.
2455 Se t ex NJA 2006 s 420.
2456 En lagpositivist (se 1.3.1.3 ovan) skulle säkert vilja bestämma grundsynsfrågans 
svar, eller konkursens systemsättning, genom tolkning av 1:1 KL, som lyder som föl-
jer: ”Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i 
anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs 
omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet”. Bestämmelsens 
ordalydelse ger inget vidare stöd åt processtanken/tvångsförvaltningstanken eftersom det 
är tillgångsbeslaget och fordringstäckningssyftet som sätts i fokus. Skiftestanken har stöd 
om konkursboet förutsätts vara en borgenärsorienterad förvaltningsorganisation som har 
till uppgift att omhänderta konkursmassan (inte bara konkursmassan som sådan). Emot 
associationstanken kan åberopas att konkurstillgångarna förutsätts omhändertas, inte 
ägas, av konkursboet. Beträffande exekutionstanken, se 15.2.3 ovan not 2343. Att döma 
av förarbetena hade depch – om någon grundsyn över huvud – exekutionstanken för ögo-
nen. Sålunda verkar bestämmelsens utformning ha styrts av en önskan att markera i vilka 
avseenden konkursens skiljer sig från utmätningsinstitutet (se Prop 1986/87: 90 s 183, 
jfr Lagrådet i a Prop bilaga 8 s 179, samtliga tillgångar skall ianspråktas, betalningen 
skall i princip avse samtliga relevanta skulder). Målet verkar dock mer ha varit att ge en 
allmänt hållen konkursbeskrivning än att göra en juridisk systemsättning av konkursinsti-
tutet. Dels understryks att paragrafen inte kan läggas till grund för lösningen av rättsliga 
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För det andra fordrar en systemsättning ett helhetsgrepp. En system-
sättning kan inte begränsas till enskilda grundantaganden.

För det tredje kan ett grundantagandes auktoritetsvärde med fog 
ifråga sättas. Det viktigaste för associationstanken är att domstolarna, 
inom ramen för gällande rätt, kan ändra sina grundantaganden så att de 
klingar i harmoni med associationstanken. Så är fallet enligt min bedöm-
ning.2457

15.4.2.3 Avsaknaden av associationsrättsligt stöd
Emot associationstanken kan anföras att den saknar stöd i associations-
rätten eftersom konkursboet där inte brukar betraktas som en associa-
tion. Men även denna invändning väger lätt. Det saknas anledning att 
– i associationsrättsliga studier – nämna fler associationer än dem som 
studeras i associationsrätten. Poängen med associationstanken är inte 
att konkursrätten skall överflyttas till studieområdet associationsrätt.2458 
Den faktiska situationen – utebliven betalning – kan mycket väl moti-
vera att konkursen studeras tillsammans med andra fall av exekution. 
Obestridligt är ju att även konkursen rymmer en exekution – av kon-
kursgäldenärens tillhandahållandeplikt mot konkursboet. Huvudsaken 
är att det uppmärksammas att exekutionen upphör därvidlag och att de 
efterföljande momenten handlar om, när inte exekution, fortsatt associa-
tionsbildning och tvångslikvidation av konkursboet såsom associations-
liknande gemenskap. Annorlunda uttryckt: Det måste uppmärksammas 
att konkursen är ett associationsrättsligt fenomen, som kan spaltas upp 
i associationsrättsliga frågeställningar med associationsrättsliga grepp, 
begrepp och grundsatser.2459

 problem (a Prop s 184; Lagrådet, a st). Dels saknas det en problematisering och juridisk 
diskussion av grundsynsfrågan. Att bestämmelsen endast har till uppgift att förmedla 
konkursens grundfunktion (se 1.2.1.1 ovan) och några enstaka särdrag hos konkursinsti-
tutet (relativt utmätningsinstitutet) understryks slutligen av uttalandet att det i bestäm-
melsen har ”angetts vad som från principiella synpunkter kännetecknar konkurs” (a Prop 
s 183) samt att bestämmelsens hantering av begreppet konkursbo visar ”vad begreppet 
konkursbo rent allmänt betyder”. Begreppet skall enligt förarbetena inte uppfattas som 
en heltäckande definition; det ”kan ha delvis olika betydelser beroende på i vilket sam-
manhang det används” (a st). 
2457 Se 15.3.3 ovan.
2458 Konkursboet är och bör förbli en associationsliknande gemenskap sui generis, vilket 
delvis sammanhänger med att konkursboet sätts i tvångslikvidation så snart det bildas. 
Konkurs( associations)rätten tillhör den speciella associationsrätten – likvidationsrätten – 
och utgår från en likvidationsgrund (insolvens) som är ganska speciell (om man jämför 
med de likvidationsgrunder som allmänt förekommer).
2459 Att ”allmänna associationsrättsliga principer” (om dessa förutsätts vara regelextrakt 
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15.4.3 Avslutande anmärkningar
Det vetenskapliga syftet med denna avhandling är inte att visa att associa-
tionstanken är bäst eller gäller. Dels skall grundsynsfrågan lyftas fram för 
fortsatt diskussion, dels skall associationstanken presenteras. Det hindrar 
inte att avhandlingen avslutas med en kortfattad och sammanfattande 
utvärdering.

Vilken grundsyn som är bäst går inte att avgöra objektivt. Personliga 
preferenser har alltför stor betydelse.2460 Däremot kan det, enligt min 
mening, konstateras att associationstanken uppvisar ett högt mått av, 
utöver logisk rationalitet,2461 sammanhangsrationalitet.2462 Associations-
tanken har speciell sammanhangsrationalitet därför att (i) dess grund-
antaganden ömsesidigt stöder varandra, konkursboets karaktär av asso-
ciationsliknande gemenskap och rättens systemkaraktär på grundnivå 
(system koherens); (ii) dess grundsatser ger god utfyllnad åt regelplanet, vil-
ket är av godo för förutsebarheten och det materiella sammanhanget mel-
lan reglerna förutom att motiveringsarbetet i domstolarna kan underlät-
tas (regelkoherens); (iii) den täcker och internt finfördelar hela konkursen, 
dvs inte – som de andra grundsynerna – ställer krav på kompletterande 
eller modifierande teorier, varför grundsynens grepp och konstruktio-
ner utmärks av räckvidd och generalitet samt (iv) den är ägnad – och mer 
ägnad än de andra grundsynerna – att ge full effekt åt konkursändamålen 
utan att kränka de inblandade (och utanförstående) parternas berättigade 
anspråk på principiell och faktisk autonomi (materiell relevans).

Med den fjärde aspekten sammanhänger att associationstanken pla-
cerar in konkursen i ett fack med allmänna frågeställningar, grundsatser 
och principer. Visst blir konkursen i något avseende en ”undantagssitua-

och gälla lösningen av associationsrättsliga rättstillämpningsproblem) är svåra att app-
licera på konkursbon är inget avgörande hinder. För det första skall ett konkursbo inte 
jämföras med levande associationer. Konkursboet är en association i likvidation. För det 
andra kan det med fog ifrågasättas om det finns några allmänna associationsrättsliga prin-
ciper på regelnivå (i kontrast till grundnivå). Alla associationsformer är unika (låt vara att 
viss gruppering kan ske). Det är grundsatserna som förbinder.
2460 Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 603, 610.
2461 Logisk rationalitet är betydligt svårare att uppnå i ett system som innefattar regelpla-
net. Jfr Peczenik, Vad är rätt? s 682. 
2462 Till termerna, se Peczenik, Vad är rätt? s 491. Vad som menas med sammanhangs-
rationalitet är bl a avhängigt av vilken uppfattning som görs om rätten. Därför hamnar 
systemstödet i centrum om rätten i grunden antas vara ett system. Jfr Peczenik, a a s 564 
som dock vill framställa rätten som ett rättssystem av sammanhängande regler i vilket 
juristerna bör eftersträva konsekventa avgöranden. Betoningen på regler medför att rätts-
systemet innefattar fler nivåer än grundnivån men också att sammanhangsrationaliteten 
kan vara diakron (med följd att traditionen får betydelse). Vad som menas med ”sam-
manhängande motivering” är omstritt. Se Peczenik, a a s 575.
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tion”; det är levande associationer, inte associationer i likvidation, som 
är det normala. Det föreligger dock betydande skillnader mellan denna 
undantagsplacering och de undantagsplaceringar som de andra grund-
synerna ger upphov till. Konkursen blir en situation av ett allmänt pro-
blem, inte ett undantag (det enda undantaget) från ett annat institut, 
som avviker så markant från moderinstitutets frågeställningar, grundsat-
ser och principer att det framstår som ett alldeles eget till konkurssitua-
tionen inskränkt institut. Det föreligger med andra ord en djupgående 
skillnad mellan att (undantags)placera konkursrätten i den allmänna 
tvångslikvidationsrätten och att systemsätta konkursen som ett särfall av 
utmätning (speciell kollektivutmätning), som ett särartat fall av process 
eller som ett särartat fall av skifte.

Därmed är inte sagt att associationstanken är ”sann”, ”riktig” eller ”gäl-
ler”. Hur härmed förhåller sig behöver inte utredas. 2463 Grundsynsläget i 
den svenska konkursrätten är så splittrat att ingen grundsyn är mer erkänd 
än en annan (med retoriskt överläge som följd). Vägrar domstolarna att 
systemsätta konkursen (i dess helhet) på informerad anledning (och på 
underlag som tillhandahålls av rättsvetenskapen efter debatt) vägrar de 
att tillämpa klassificeringsregler. Den som inte köper att associationstan-
ken är bäst måste nog i alla fall köpa att associationstanken, under inga 
förhållanden, har att kämpa i en brantare retorisk uppförsbacke än andra 
grundsyner.2464

15.5 Slutord
En grundsyn kan inte fastställas på annat sätt än genom rättslig diskus-
sion. Det är rentav missvisande att tala om ”fastställelse”. Ståndpunk-
ter kan inte mer än vinna stöd i diskursen – bli att betrakta som udda, 
förekommande eller kanske rentav förhärskande. Varifrån diskursinlägget 
härrör är irrelevant. Alla bidrag, såväl lagstiftarens som HDs och rätts-

2463 Enligt Peczeniks upplägg bör rationalitetsbedömningen efterföljas av en sanningstest 
(Vad är rätt? s 652 ff), i alla fall en test av huruvida satsen är riktig (a a s 674 ff). En  sidiga 
teorier förkastas. I stället anförs det vara rimligt att kombinera alla kännetecken (samman-
hang, konsensus och måluppfyllelse) med varandra (a a s 660, 674). Personligen har jag 
svårt att se vitsen med dylika tester (vilket kan sammanhänga med min rättsuppfattning 
och att avhandlingsuppgiften ger ett visst tunnelseende). Det finns ingen sanning om 
 rätten (jfr Klami, Strömningar och problem s 42; Peczenik, Juridisk argumentation s 126). 
En klassificeringsregel behöver varken konsensus eller förhärskande stöd för att få tilläm-
pas. Skulle teorin åtnjuta sådant stöd rör det sig inte om ett auktoritetsskyddat anspråk på 
tillämpning (rättskällestatus) utan om ett retoriskt övertag i argumentationen.  
2464 Acceptans handlar just, såvitt jag kan se, om retoriskt utgångsläge, inte om att vinna 
eller sakna ett visst mått av rättskällevärde. Den förhärskande meningen är alltså ingen 
”rättskälla” i svensk rätt.
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vetenskapens, konkurrerar utifrån tyngd. Intar rättsvetenskapens bidrag 
särställning i detta avseende är det på grund av att det åvilar rättsveten-
skapen att gå ända ner till grundplanet.

Av det sagda följer, till att börja med, att det står utanför lagstiftarens 
och HDs makt att, med verkan för andra, blankt kassera en grundsyn 
som gjorts gällande i diskursen. Alla grundsyner har brister. Diskursen 
förändras först om en bättre grundsyn presenteras och underbyggs gene-
rellt, även med avseende på andra rättsfrågor i systemet än frågan i målet 
eller lagstiftningsarbetet.

En liknande situation är att lagstiftaren eller HD vägrar att ge effekt åt 
en ”ny” grundsyn (t ex associationstanken) och antingen okommenterat 
eller med eftertryck går till väga enligt gammalt bruk, t ex förutsätter eller 
vidhåller att äganderätten till konkursmassan tillkommer konkursgälde-
nären och inte konkursboet. Ett sådant ställningstagande varken auktori-
tativt underkänner den nya grundsynen på grundnivå i rättstillämpning-
en (vare sig i den aktuella rättsfrågan eller för andra frågor som tillhör 
systemet) eller försämrar stödet för den nya grundsynen i diskursen. För 
att diskursstödet skall försämras krävs, som ovan nämnts, att grundsynen 
bakom det traditionella grundantagandet redovisas, underbyggs generellt 
och är så rationell att den övertygar.

Slutligen är det svårt för HD och lagstiftaren att göra, inte bara bidra 
till, paradigmskiften. Diskursomslag kan ta tid. De underlättas av regel-
rätta skiften på regelplanet. Särskilt önskvärt (men inte nödvändigt) ur 
den synvinkeln är att lagstiftaren, i det pågående lagstiftningsarbetet, tar 
sig tid att noggrant grundsynsöverväga konkursen, t ex inför utformning-
en av portalbeskrivningen i 1:1 KL.2465 Även HD kan dra sitt strå till 
stacken och kritiskt ifrågasätta varför olika konkursfrågor brukar angripas 
som de gör. Det är inte ens givet att en argumentationsförändring ford-
rar pleniavgörande.2466 Åtminstone gäller detta i konkursfallet, då det 
inte finns något förhärskande paradigm att kasta ut. Det är ett tomrum 
som skall fyllas eller ett splittrat tillstånd som skall utplånas. Med all san-
nolikhet kan flertalet regler – intresseavvägningar – behållas. Det är de 
metodologiska greppen och grundsynsfärgade intresseavvägningarna som 
måste ses över och ersättas vid behov.

Min önskan är att denna avhandling bidrar till debatt i grundsyns-
frågan samt fäster lagstiftarens, rättstillämpningens och doktrinens upp-
märksamhet på de förändringsbehov som finns.

Läs om den och läs rätt!

2465 Det skadar inte med en portalparagraf som förmedlar (inte bara konkursens grund-
funktion) konkursens rättssystematiska plats.
2466 Se 15.3.3 ovan.
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16 Summary

16.1 Introduction
The point of departure of this thesis is that the legal discourse in bank-
ruptcy matters is blurred, sometimes inconsistent when it comes to the 
legal classification of bankruptcy.2467 The legal classification can seem 
theoretical. It is, in some way. But it is not totally uninteresting in legal 
practice. As is explained in 1.1–1.2 above, the legal classification does not 
determine the multilayered rules. It only determines the basis of them. 
As the basis of the legal rules, the legal classification determines the start-
ing point for the legal argumentation 2468 and fundamental, infrastructural 
issues of law, such as:

the legal status of the bankruptcy estate 2469 (is it a corporate entity, a set 
of assets or an administration of the debtor personally?);2470 the identity 
of the corporate members in the bankruptcy estate (is it the creditors 2471 
or the creditors and the debtor,2472 the stakeholders2473 and the property 
rights holders2474?); 2475 whether the creditors have shares in or claims on the 
bankruptcy estate;2476 the position of the administrator (is he an organ in 

2467 Is it even a “proceeding” in narrow sense?
2468 The starting point for the legal argumentation depends on the idea of law. My idea 
of law is that it is the underlying system, not the acts or other arguments with or without 
authority on the surface of law (the positive material), that is the starting point and has 
prima facie-status in the legal argumentation. Different ideas of law are presented in 1.3.1 
above. 
2469 ”Konkursboet”
2470 Chapter 6 in the thesis.
2471 ”Konkursborgenärerna”.
2472 ”Konkursgäldenären”.
2473 ”Massaborgenärerna”.
2474 ”Sakrättsborgenärerna”.
2475 Chapter 10 in the thesis. On the surface of law it must be obvious that only the 
creditors are members of the bankruptcy estate. The issue is sharpened when it shall be 
decided to whom – directly or by analogy – the administrator is liable in damages for 
wrongful management of the bankruptcy estate. Non-members are dependent on the law 
of tort. They can not claim contractual or semi-contractual damages. 
2476 Chapter 11–13 in the thesis.
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the bankruptcy estate (subjected to corporate principles) or an assignee2477 
for the creditors or the debtor personally (subjected to the principles for 
assignment in the law of contract)2478 and, finally, the title to the assets of 
the bankruptcy estate.2479

The starting point is practically interesting for the simple reason that it 
has prima facie-effect in the legal argumentation and easily becomes the 
final and multilayered rule on the surface of law. Another result requires 
that the starting point is brought to standstill by outmaneuvering sources 
of law, such as authoritative or practical reasons.

16.2 The Swedish bankruptcy (“konkurs”) in short
The Swedish bankruptcy proceeding is not a “bankruptcy” in English sense, 
i e an insolvency proceeding which is open to individuals only. Neither is 
it an “insolvency” proceeding, that is a winding up of a corpo rate debtor 
according to the law of companies. In Swedish law, it follows from the com-
pany law rules that an insolvent debtor is or shall be wound up by the clo-
sure of the bankruptcy proceeding. However, this feature is occasional and 
not a consequence of the bankruptcy itself. The winding up of an insolvent 
debtor is governed by the law of companies. In “Principles of European 
Insolvency Law” an insolvency proceeding is defined as follows:

“In an insolvency proceeding – – – the assets of an insolvent debtor are col-
lected and converted into money to be distributed among the creditors (“liq-
uidation”), or the liabilities of an insolvent debtor are restructured in order 
to re-establish the debtor’s ability to meet liabilities (“reorganisation”). The 
proceeding can be a combination of liquidation and reorganisation”.2480

In this aspect, the Swedish bankruptcy is a liquidation; that term does 
not exclude that the debtor’s enterprise is carried on and sold as a going 
concern.2481 What, more exactly, the liquidation is, depends on the legal 
classification, i e, the topic of this thesis.

In short, the Swedish bankruptcy, which is open to companies as well 
as to individuals, can be divided into four parts.2482 The division follows 
from “the Corporate Theory” (“associationstanken”).2483 When the bank-

2477 ”Syssloman”.
2478 Chapter 7 in the thesis.
2479 Chapter 9 in the thesis.
2480 McBryde m fl, European Principles § 1:1 (page 16).
2481 In Swedish law, winding up (likvidation) is the instrument to liquidate solvent com-
panies (and insolvent companies that have gone through a bankruptcy proceeding).
2482 Chapter 4 in the thesis. 
2483 Regarding “associationstanken”, see 16.4.4 below.
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ruptcy proceeding is opened by the court (“konkursdomstolen”),2484 a 
bankruptcy estate is formed.2485

An administrator is appointed.2486 The administrator manages the whole 
bankruptcy (except for issues that depend upon the court). His task is to 
represent the bankruptcy estate (1: 3 KL2487), which collects the debtor’s 
assets on behalf of the creditors (1:1 KL).2488 When conducting his assign-
ment, the administrator has to safeguard the rights and best of the general 
body of creditors and take all the measures that promote a profitable and 
quick liquidation (7: 8 KL).

During the first part of the bankruptcy proceeding, the bankruptcy estate 
also gets its members, that is, the creditors. The main rule is that the credi-
tors can lodge their claims informally (in which case objections can be raised 
first when the scheme for distribution2489 is made). But the court can also 
prescribe that the creditors must submit proof for their debts in a special 
proceeding for the disputation of debts, the “bevakningsförfarande”.

Once the bankruptcy estate is formed, it shall be subjected to a winding 
up-proceeding.2490 The assets shall be sold (either in part or as a going 
concern) and converted into money for distribution among the creditors 
according to the contemporary order for ranking of claims2491, which is 
based upon the pari passu principle of distribution (1, 18 §§ FRL2492).2493 
There are preferential as well as deferred shares. All shares are limited to 
the amount of the underlying debt. Thus the residual left over when the 
distribution is made is ceded to the debtor.

When the court has adopted the scheme of distribution, the bankrupt-
cy is over (11:18 KL). This means that the bankruptcy estate is dissolved 
as a legal entity. If undistributed assets are disclosed after the closure of 
the bankruptcy proceeding, the bankruptcy estate can be “restored to the 
register” for continued liquidation.2494

2484 Bankruptcy can be petitioned by the debtor but also by a creditor.
2485 The bankruptcy estate has legal personality (1: 4 KL).
2486 In older Swedish law also a meeting of creditors (”borgenärssammanträde”) was 
formed. Now the meeting does not have any powers. Therefore no meeting shall be 
appointed.
2487 Bankruptcy Code (konkurslagen, “KL”) nr 1987: 672. 
2488 Bankruptcy means that the debtor’s collective creditors simultaneously and with 
force take the debtor’s collective assets in order to get paid (1:1 KL).
2489 ”Utdelningsförslaget”.
2490 Note that it is the bankruptcy estate (as a corporate entity), not the debtor, that shall 
be wound up.
2491 ”Förmånsrättsordningen”.
2492 The Act regarding Ranking of claims (förmånsrättslagen, ”FRL”) nr 1970: 979.
2493 ”Likhetsprincipen”.
2494 ”Efterutdelning”.
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16.3 Historical remarks (chapter 2)
Chapter 2 contains a delineation of the historical background to Swedish 
bankruptcy law. In addition to that, it contains a historically founded 
comparative look at Roman law and the laws of the other Nordic coun-
tries (except for Iceland).

Swedish bankruptcy was preceded by another type of proceeding (fri-
villigt egendomsavträde, cessio bonorum), highlighted by the idea that 
the individual creditors (not the bankruptcy estate) succeeded the assets 
without obligation to render account of the residuals. When bankruptcy 
took shape as a compulsory proceeding to the benefit of the creditors, 
Swedish/Finnish law was heavily influenced by the German/Roman Liti-
gation Theory (processtanken).2495 In Danish/Norwegian law the French/
Roman Distribution Theory (skiftestanken) was predominant.

16.4 Different theories (chapter 3)
16.4.1 The Litigation Theory (”processtanken”)
The Litigation Theory has its origin in German/Roman law. It exerted 
great influence on Swedish/Finnish law (at least) until KL 1862.2496 The 
idea was that bankruptcy is one complex civil litigation between partly 
the creditors and the debtor, partly the creditors mutually. The litigation, 
and the bankruptcy, was closed by a unitary judgment.2497 The bank-
ruptcy was subjected to the principles of the law of procedure.

One special side of the Litigation Theory is that it led (and leads) to the 
debtor constructively losing his legal capacity2498 during the bankruptcy 
proceeding and being put under the receivership of the administrator 
in the interest (not for the account of ) the creditors (the Administra-
tion Theory, “tvångsförvaltningstanken”). Other distinctive features are 
that the creditors’ claims against the estate are not shares but the same 
claims as those against debtor personally, that the bankruptcy proceeding 
decides the debtor’s personal liability (within and outside the bankruptcy 
proceeding) and that the distribution is a performance of debtor’s obliga-
tion in debtor’s own name.

2495 See 16.4.1 below.
2496 In Finnish law the Litigation Theory survived until FiKL 2004.
2497 Everything which had to do with the collection and the allocation of the assets was, 
by definition, outside the bankruptcy proceeding.
2498 ”Rättshandlingsförmåga”.
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16.4.2 The Distribution Theory (“skiftestanken”)
Under the Distribution Theory, bankruptcy is to be classified as a dis-
tribution procedure acquainted with the division which must be made 
when a person is dead or disappeared. The theory, which is French/
Roman in origin (next to the Distraint Theory), affected the old Danish/
Norwegian law. Some characteristics are that the creditors get impersonal 
claims2499 in the estate (which keeps being owned by the debtor); that the 
bankruptcy estate becomes a sort of a trust for the benefit  of the credi-
tors; that the divestment of the debtor is an incompetence to manage 
and dispose of the assets due to the trust; that the disputation of debts as 
a main rule lacks binding force outside the bankruptcy proceeding and 
that there is nothing but a border (no differentia) between the creditors’ 
claims and other claims on and rights in the estate (“massafordringar” 
and “sak rätter”).

16.4.3 The Distraint Theory (“exekutionstanken”)
The Distraint Theory means that the bankruptcy is a general distraint2500 
upon debtor’s assets, domiciled in the law of distraint. In contrast to the 
Litigation Theory, the Distraint Theory casts focus on the assets (not the 
debts and debtors’ personal liability).

One characteristic is that the creditors get a property right (lien) in 
debtor’s assets.2501 Another characteristic is that the divestment of the 
debtor is not a loss of legal capacity but an incompetence depending on 
the creditor’s lien. Unlike the Litigation Theory, the Distraint Theory 
holds that the creditor’s right in the bankruptcy estate is a lien and not 
(only) the same thing as the claim against debtor personally. The distri-
bution is a coverage for the debt (not a performance of it) and the bank-
ruptcy proceeding does not necessarily decide debtor’s personal liability 
(outside the proceeding).

16.4.4 The Corporate Theory (“associationstanken”)
The Corporate Theory means that bankruptcy is to be classified as a pro-
cedure during which a corporate entity, which has the creditors as its 
(debt limited) members, is formed and dissolved systematically under the 
cover of the principles of the law of corporate entities. One specific ele-
ment is that the title to the assets is transferred to the bankruptcy estate. 

2499 ”Opersonliga fordringar”.
2500 ”Generalexekution”, ”kollektivutmätning”.
2501 ”Sampanträtt”.
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The debtor is protected by the rule that any residuals when the bank-
ruptcy estate is dissolved shall be passed to the debtor. The Corporate 
Theory is presented in the following chapters of the thesis.

If the bankruptcy estate is a corporate entity with the creditors as 
members, there is no alternative but to adopt the Corporate Theory. A 
trust has no members. More specifically, such an adoption is important 
because there is no other theory that can handle the situation that there 
is, on a fundamental plane, a unit structure of corporate relations which 
presuppose each other and are imperfect as legal relations without each 
other. Under the Corporate Theory, the creditors, which are members in 
the bankruptcy estate, turn out as shareholders in the bankruptcy estate 
(i e they are deferred in relation to the bankruptcy estate’s stakeholders 
(the “massaborgenärerna”) and have special powers or special protection 
in the bankruptcy estate). The administrator turns out as an organ in the 
bankruptcy estate (not as the assignee of the creditors). A final exam-
ple is that the administrator’s duties to augment the assets, speed up the 
 liquidation and observe the pari passu principle, appear as the objectives 
of the bankruptcy estate.

16.5  The systematics of the Corporate Theory 
(chapter 5)

Chapter 5 is a core chapter in the thesis. It outlines the unique system-
atics of the Corporate Theory. When the Corporate Theory is applied, 
three (as to the dominus) different kinds of issues arise:

•	 issues	owned	by	the	bankruptcy	estate	(“estate issues” );2502

•	 issues	owned	by	the	creditors	(“member issues” )2503 and
•	 issues	owned	by	debtor	personally	(“debtor issues” ).2504

Different principles of management are applicable in the different cases. 
Issues owned by the bankruptcy estate are managed by the bankruptcy 
estate, that is, in Swedish law, the administrator. In systems having other 
organs next to the administrator, for example a meeting of creditors, said 
issues can also be managed by the meeting.

Issues owned by the creditors are (if the system is consistent) managed 
by the court, in one way also by the creditors as they have the powers  to 

2502 “Konkursbofrågor”.
2503 “Medlemsfrågor”
2504 “Konkursgäldenärsfrågor”.
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settle disputes outside court (though the court is superior in the sense that 
it can try the reconciliation). Neither the administrator nor the meeting 
of creditors shall have any powers in member issues.

Issues owned by the debtor personally2505 are managed by debtor per-
sonally.

When I say an issue is managed in one way, it does not exclude that a third 
party has a right to intervene and – without own powers to dispose of the 
question – blankly interpose. So for example, the bankruptcy estate has 
a right to interpose when the debtor wants to dispose of a debt under a 
mutually obliging contract. The legal ground for the authority is that the 
countervailing claim is an asset belonging to the bankruptcy estate.

The fundamental principle that the assets of the bankruptcy estate are 
owned (not only held by) the bankruptcy estate, expands the scope of the 
estate issues. All issues regarding the bankruptcy estate’s own debts2506 
are estate issues. The same applies to all issues regarding assets on which 
the bankruptcy estate lays claim. Thus, there is no reason to differenti-
ate between preferential aspects (sakrättsliga aspekter) and obligational 
aspects (obligationsrättsliga aspekter) of a right in rem. If a creditor wants 
to claim that he has a property right, he has to litigate the issue (even the 
obligational aspects) with the bankruptcy estate, not with the debtor. If 
litigation in the matter is ongoing when the bankruptcy breaks out, the 
litigation shall have no binding force2507 upon the bankruptcy estate.2508 
The obligational aspect is, consequently, nothing but an undetachable 
fragment of the right in rem.

One result of the special systematics is that a distinction must be 
made between different kinds of reversals2509 and different kinds of pre-
ferences.2510  Reversals regarding assets are estate issues, while reversals 
which exclude a creditor from share in the bankruptcy estate (or leads 
to that the creditor becomes a deferred shareholder) are member issues. 
Similarly a distinction must be made between property right prefences, 
which are estate issues, and privileges without a security right, which 
are member issues. The most typical kind of member issue is disputes 

2505 Under the Corporate Theory the suffix ”personally” is superfluous; there are no issues 
which are owned by the debtor in bankruptcy, which becomes the case when the title 
to the estate is attributed to the debtor. Those issues are either estate issues or members 
issues. 
2506 ”Massaskulderna”.
2507 ”Rättskraft”.
2508 NJA 1970 s 32 implies that the litigation has binding force upon the bankruptcy 
estate in ”obligational” matters.
2509 ”Återvinning”.
2510 ”Förmånsrätt”.
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regarding a creditor’s right to participate in the bankruptcy proceed-
ing, that is, disputes regarding the question whether a creditor’s claim 
on the debtor has arisen before or after the opening of the bankruptcy 
proceeding (5:1 KL). All member issues sort under the sole jurisdiction 
of the bankruptcy court and the peremptory norms for the litigation of 
member issues. Hence, disputes regarding a creditor’s claim against the 
debtor as for the bankruptcy proceeding shall not be tried in a civil litiga-
tion between the creditor and the bankruptcy estate, not even in arbitra-
tion.2511 A litigation between the creditor and the debtor shall have no 
binding force upon the creditors.2512

A debtor issue is an issue regarding debtor’s personal position. In 
older (?) law, or under theories which count on the idea that the debtor 
keeps the ownership of the estate, the sphere of debtor issues was formally 
but not materially wider. The starting point had to be corrected by con-
structions such as that the debtor loses his legal capacity upon the open-
ing of the bankruptcy proceeding. No such corrections are needed under 
the Corporate Theory. No matters regarding the estate (on which the 
debtor does not lay a personal claim) are debtor issues. All issues regard-
ing debtor’s personal liability are debtor issues, as are questions regarding 
debtor’s personal status and life.

16.6  The legal character of the bankruptcy estate 
(chapter 6)

Chapter 6 deals with the legal character of the bankruptcy estate accord-
ing to the Corporate Theory. The bankruptcy estate is a legal person in its 
qualification as a corporate entity.2513 It has its own members (the credi-
tors), own objectives and own assets (the estate).

In other words, the bankruptcy estate is not the same thing as the 
debtor or the debtor’s assets. The bankruptcy estate exists as its own per-
son along with the debtor during the bankruptcy proceeding.2514

2511 Another result in NJA 2003 s 3.
2512 Another result in NJA 1913 s 191, but that case was judged under KL 1862, when 
the Litigation Theory was predominant and the bankruptcy proceeding decided debtor’s 
personal liability. So is no longer the case (9:19 KL).
2513 “Associationsliknande gemenskap”.
2514 In NJA 2004 s 777 the Supreme Court held that the debtor and the bankruptcy 
estate are not two different persons in ordinary sense with contradictory interests.
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16.7  The organization of the bankruptcy estate 
(chapter 7)

Chapter 7 concerns the organization of the bankruptcy estate according 
to the Corporate Theory. According to the Corporate Theory, the institu-
tions of the bankruptcy estate must be outlined as organs in the bank-
ruptcy estate. In Swedish law there is only one organ, the administrator. 
This rule, which excludes the members from powers, is not contradictory 
to the bankruptcy estate’s qualification as a corporate entity. The reason is 
that the bankruptcy estate is a corporate entity in winding up.

16.8  The objectives of the bankruptcy estate  
(chapter 8)

Chapter 8 deals with the objectives of the bankruptcy estate. When 
administering the bankruptcy estate, the administrator has to safeguard 
the rights and best of the general body of creditors and take all measures 
that promote a profitable and quick liquidation (7: 8 KL). The “rights” of 
the creditors is the pari passu treatment. The “best” is an augmentation 
of the assets.

Firstly, the Corporate Theory clarifies that there is a difference between 
the creditors’ and the debtors’ interests in the proceeding. It is the general 
creditors’ interest which shall be the lodestar in the management of the 
bankruptcy estate, when the interests conflict. The debtor is not a mem-
ber of the bankruptcy estate.

Secondly, the Corporate Theory elucidates that all trespassings of the 
objectives are vested in the bankruptcy estate. A special stipulation is 
required for the rule that a creditor is entitled to claim damages for his 
own account (if the creditor suffers indirect damage in his qualification 
as a member).2515

16.9 The assets of the bankruptcy estate (chapter 9)
According to the Corporate Theory, the ownership of the estate is attrib-
uted to the bankruptcy estate. In reality, the principle is not as contro-
versial as it might seem. The bankruptcy estate already has practically 
everything that is required for the title ownership on the surface of law. 

2515 Because the creditors are not organs in the bankruptcy estate the same principle 
applies if a creditor wants to claim damages actio pro socio (17:1 KL) 
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Debtor is safeguarded by the provision that the residuals when the dis-
tribution is made shall not be passed to the creditors or the Crown but 
ceded to the debtor. The seizure comprises not only assets belonging to 
the debtor at the time for the opening of the proceeding. It also includes 
assets acquired thereafter (but before the closure of the proceeding). 
Then, as the Corporate Theory clarifies, rather special rules must apply. 
The debtor shall not have to give account for assets acquired during the 
proceeding without indemnity for his countervailing debts.

The specific starting point as to the ownership, absolutes the law of 
property. It clarifies that sharper distinctions must be made between 
bankruptcy and distraint. For example, it is tricky to have a provision 
saying that only objects that can be subject to distraint are available for 
distribution (3: 3 KL). The approach implies that an object must be sale-
able to be seized, which is not true. A non-transferable asset (for example, 
a license) is covered by the bankruptcy in the sense that it can be used 
during the proceeding to be restored to the debtor in the end.

Furthermore, the Corporate Theory changes the outline of other areas 
of law regarding situations of bankruptcy. For example, it is the debtor 
who litigates actio pro socio when he, by provision, has a right to litigate 
about the estate. It is not the administrator who litigates on behalf of the 
debtor. A swelling of the institute “processkommission”2516 comes into 
sight.

16.10  The share- and stakeholders of  
the bankruptcy estate (chapter 10)

There are many interestholders in the bankruptcy estate. The Corporate 
Theory declares that it is the creditors who are members (shareholders) 
in the bankruptcy estate. The debtor is a quasi member only. He is not 
(directly) protected by the objectives of the bankruptcy estate, but has 
special rights in it. In older law, when the bankruptcy estate lacked legal 
personality and could not be put into bankruptcy, the creditors of the 
estate (”massa borgenärerna”) held a similar position; the pari passu prin-
ciple of distribution had to be handled within the scope of the primary 
proceeding. Nowadays, the creditors shall be treated as stakeholders, 
as third parties next to the property right holders.2517 The membership 

2516 A situation of ”processkommission” is at hand when somebody litigates in his own 
name on behalf of somebody else. The main rule is that ”processkommission” is not 
allowed. See NJA 1984 s 215.
2517 This does not exclude that the stakeholders and property right holders have rights in 
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in the estate decides not only who is protected by the objectives of the 
estate, but also who has to dispute the scheme of distribution in order to 
keep his claim.2518

16.11  The relation between the creditors  
(chapter 11 and 12)

Chapter 11 and 12 deal with the relation between the creditors, the 
member issues (“medlemsfrågorna”). Chapter 11 focuses on the share. 
Chapter 12 highlights the procedural aspects.

Under the Corporate Theory, the creditors have shares in the bank-
ruptcy estate. The shares are governed by the law of corporate entities, 
for example as regards the relation between the creditors and the stake-
holders (the stakeholders must be satisfied/secured before any distribu-
tion is made, 11:1 KL). Instead of stakeholders’ rights (see below),2519 the 
creditors have shareholders’ rights, which balance the drawbacks of the 
deferred position. The shareholders are protected by the objectives of the 
bankruptcy estate and by the organization for taking decisions. If they 
lack a right to interpose and lay restrictions through a creditors’ meeting, 
they are provided with adequate protection through the arrangement that 
the management of the estate is handled by an administrator, who holds 
an office in the sense that he is a semi-public organ. On the other hand, 
the corporate relation also imposes “duties” on the shareholders. They are 
embraced by the scheme of distribution. Hence, a wrongly treated mem-
ber must dispute the scheme in order to retain his claim.

In opposition to what is just said, the shares are not governed by the 
rules and principles regarding claims. Systematically, the modalities2520 
of the distribution are decided by corporate principles, not by the con-
tractual principles that govern the modalities of the debtor’s personal lia-
bility.2521 The locus standi and jurisdiction follow special rules.2522 Thus, 
the member issues fall under the sole jurisdiction of the bankruptcy court 

tort. For example a stakeholder might have a claim in tort against the administrator if the 
estate, though it is insolvent, distributes its assets to the shareholders (or the debtor) to 
the detriment of the stakeholder. 
2518 In older law it seems that the stakeholders had to dispute the scheme of distribution 
(NJA 1972 s 633). It is not always observed that this case is old.
2519 “Fordringshavarbefogenheter”.
2520 When the distribution is due, remedies in case of delay, time and place for perfor-
mance etc.
2521 Chapter 11.3.3.1 in the thesis.
2522 Chapter 11.3.3.2 in the thesis.
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and must be litigated in accordance with the peremptory norms in KL 
for disputes between the creditors.2523 Yet another example is that the 
share cannot be performed before it has become a debt for the bankrupt-
cy estate, nor be used for set off.2524 Furthermore: The shares fall outside 
the scope of the provisions regarding statutory limitation.2525 If a share 
is sold, the buyer’s protection if the bankruptcy estate goes bankrupt, 
depends on the principles regarding transfer of shares (the bankruptcy 
estate must be announced), not on the principles regarding transfer of 
claims (the debtor must be announced).2526 Finally, the shareholders have 
no possibility to issue a petition for a compulsory bankruptcy regarding 
the bankruptcy estate.2527 This can be done by the stakeholders only. The 
shareholders cannot even participate in the proceeding.2528 On the other 
hand, the shareholders (who still have personal claims on the debtor) have 
legitimation to present a petition against the debtor after the bankrupt-
cy.2529 Under the Corporate Theory it even ought to be possible to launch 
a petition against the debtor during the ongoing proceeding (there might 
be assets which are not covered by the primary proceeding), but it seems 
there is no such possibility under Swedish law,2530 maybe because of the 
Distraint Theory.

As regards the procedural aspects, the Corporate Theory clarifies that 
nothing but shares can be tried in the bankruptcy proceeding. Other 
disputes, which are estate issues, must be litigated between the creditor  
and the bankruptcy estate (not the other creditors) in civil litigation out-
side the scope of the bankruptcy proceeding.2531 Hence, it is strange that 
property rights (though only property rights that are addressed as privi-
leges in the contemporary ranking of claims) can and sometimes must be 
proved in the special proceeding for disputation of claims.2532

2523 See chapter 16.5 above; chapter 12.5 in the thesis.
2524 Chapter 11.3.3.3; 11.3.3.4 in the thesis.
2525 Chapter 11.3.3.5 in the thesis.
2526 Chapter 11.3.3.6 in the thesis.
2527 Chapter 11.3.3.7 in the thesis. As members they have to rely on the rules regarding 
voluntary bankruptcy.
2528 Chapter 11.3.3.8 in the thesis.
2529 Chapter 11.3.3.9 in the thesis.
2530 The issue was held open in NJA 1968 s 270.
2531 Chapter 12.2 in the thesis.
2532 Chapter 12.1; 12.3 in the thesis.
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Similar problems arise regarding reversals with the effect that the debtor’s 
debt is declared exempt from or deferred in the proceeding.2533 Such revers-
als are member issues, but the legislator has made no procedural differences 
between reversals that are estate issues and reversals that are member issues. 
Strange results arise when it comes to, for example, the locus standi. The 
creditors have no right to obtain reversal of the debtor’s debt through dis-
putation (4:19 KL), that is, in the ordinary way for disputing debts. On the 
other hand, a sole creditor has a (secondary) right to obtain reversal in civil 
litigation outside the proceeding, in conflict with the principle that member 
issues can be litigated within the bankruptcy proceeding only.

The scheme of distribution decides if and to what extent the creditors 
have shares in the bankruptcy estate as a corporate entity. Consequently, 
it is natural that the scheme lacks binding force upon debtor’s personal 
liability (9:19 KL). Another consequence is that it is unnatural that the 
scheme has binding force upon the stakes and property rights.2534 Third-
ly, it becomes natural that the member issues cannot be tried in another 
order than the one prescribed in KL.2535 The debtor’s personal liability 
can be tried in a civil litigation outside the bankruptcy proceeding, but 
the bankruptcy estate (and the creditors) shall have no locus standi in the 
case.2536 The creditors, and/or the bankruptcy estate, can only intervene 
(3: 9 2 st KL). On the other hand the proceeding shall have no binding 
force (to the detriment of the creditors) when the shares are fixed.2537

16.12  The relation between creditor and debtor 
(chapter 13)

As mentioned above, the Corporate Theory means that the debtor and 
the bankruptcy estate are different persons living alongside one another 
during the bankruptcy proceeding. A corresponding parallelism exists 
regarding the share and the debtor’s personal liability. The opening of the 
bankruptcy proceeding does not mean that the debtor is discharged from 
liability. Nor does it mean there is a shift in liability from the the debtor 
to the estate, not even if the bankruptcy estate indebts itself for debtor’s  

2533 Chapter 12.6 in the thesis.
2534 Chapter 12.4 in the thesis. – But see NJA 1972 s 633. The case was settled under 
old law, when the bankruptcy estate could not be put into bankruptcy or subject to 
distraint. 
2535 Se footnote 2523 above.
2536 But see NJA 2003 s 3.
2537 The interpretation of (the contradictory) 9:16 KL is discussed in 12.8 in the thesis.
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debts, for example by entering the debtor’s executory contracts.2538 
Hence, the debtor’s personal liability is governed by the same rules and 
principles as those who govern the debt outside bankruptcy. Nobody but 
the debtor can perfect the ground for debtor’s liability.2539 The modali-
ties (time and place for performance etc) are the same as outside bank-
ruptcy.2540 The locus standi and jurisdiction are not altered by the pro-
ceeding.2541 Nobody but the debtor can invalidate debtor’s debt,2542 for 
example terminate his contract for breach.2543 Finally, the special starting 
point influences the principles concerning set off and statutory limita-
tion.2544 In contrast to the share, the debt can be subjected to statutory 
limitation in itself. It follows from the issues’ character of a debtor issue 
that a distinction must be made between statutory limitation on a per-
sonal level and statutory limitation as for the proceeding, i e as for the 
share in the bankruptcy estate.

Finally, the chapter contains some remarks about the relation between 
debt and property right. The Corporate Theory clarifies that it is mis-
leading to discuss matters regarding the law of property in terms of con-
tractual rights, for example “avtalsprincipen”. The property right is not 
an emanation of the contract; it is an emanation of the law of property. 
Negatively, the Corporate Theory clarifies that all issues which arise in 
the context of property rights do not belong to the law of property. For 
example, questions regarding the bankruptcy estate’s right to enter the 
debtor’s contract must be discussed in a contractual paradigm (because 
the creditor acts not in his capacity as a creditor but as a debtor to the 
estate). The law of property concerns conflicting interests between credi-
tors.

2538 Chapter 13.3.1 in the thesis.
2539 Chapter 13.3.2 in the thesis.
2540 Chapter 13.3.3; 13.3.4 in the thesis. It is often said that bankruptcy changes the 
time for performance. That is not true. There is a difference between the debtor’s debt and 
the share in the estate (which evolutes to a debt for the bankruptcy estate to be executed 
through distribution). The performance of the distribution is not a performance of debt-
or’s personal liability, but it follows from the rules that a creditor who accepts distribution 
from the bankruptcy estate must accept that the distribution deducts debtor’s debt. 
2541 Chapter 13.3.5 in the thesis. But see NJA 2003 s 3.
2542 Again: Matters regarding debtor’s personal liability must be distinguished from mat-
ters regarding the share. The creditors can defend themselves by excluding the creditor 
from the proceeding or by reversing the debt as for the proceeding with the effect that the 
creditor becomes a deferred shareholder in the estate. 
2543 But see the Supreme Court in NJA 1989 s 206. Another thing is that the bankrup-
tcy estate has a right to interpose if the debt belongs to a mutually binding contract. See 
chapter 16.5 above.
2544 Chapter 13.3.9; 13.3.10 in the thesis.
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16.13  The stakeholders of the bankruptcy estate 
(chapter 14)

The bankruptcy estate owns it own assets. Therefore, it can also bear its 
own debts. The stakes in the bankruptcy estate are debts, not only charges 
on the (debtor owned) estate. In contrast to the Distribution Theory, 
the Corporate Theory lays down that there is a differentia, no border, 
between the stakes and other claims on the estate.2545 Under the Distri-
bution theory, the stakes are extraordinarily privileged preferences in the 
outskirt of the ranking of claims. Hence, questions regarding the stakes 
are discussed in a right’s, not a debt’s, perspective. That has repurcussions 
on the legal argumentation and the results.

The Corporate Theory underlines that the incurring of a stake must be 
appreciated under the general rules of contract, tort, restitution, tax etc, 
everything in a debt’s perspective. The bankruptcy estate does not suc-
ceed to the debtor’s debts,2546 not even to the debtor’s duties of care.2547 
From a legal point of view, the bankruptcy estate shall be treated neither 
more harshly nor more gently than any other legal persons alleged to be 
in debt.2548

A closely allied aspect is that the modalities of the stake must be esti-
mated as for the stake, without a look at the debtor’s liabilities or at the 
shares in the bankruptcy estate. The stake is due when it is due under the 
general rules of law. Then the bankruptcy estate must perform its obliga-
tion; it cannot wait (without remedies) until the scheme of distribution 
is made.2549

Another example is that when the pari passu principle does not apply, 
the administrator can perform the obligations in which order he likes. 
General rules regarding set off and statutory limitation are applicable.2550 
The same concerns the locus standi and the jurisdiction.2551 The stakes 
are not be disputed in the bankruptcy proceeding (unless there is a posi-
tive exemption). Finally, the stakeholders, which are not protected under 
the objectives of the bankruptcy estate, have a balancing right to obtain 
distraint or a petition of bankruptcy against the bankruptcy estate.2552

2545 Chapter 14.5.1 in the thesis.
2546 Chapter 14.4.1 in the thesis. – But see NJA 2003 s 3 where the Supreme Court held the 
bankruptcy estate bound by an arbitration clause in the contract between debtor and creditor.
2547 Chapter 14.4.4 in the thesis.
2548 Chapter 14.4.3 in the thesis.
2549 Chapter 14.5.3 in the thesis.
2550 Chapter 14.5.7; 14.5.8 in the thesis.
2551 Chapter 14.5.4 in the thesis.
2552 Chapter 14.5.9 in the thesis.
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16.14 The Corporate Theory and legal discourse
16.14.1 General level
In the preparatory works to KL 1862, it was asserted that bankruptcy is 
not a civil litigation (the Litigation Theory) but a liquidation proceeding 
(“likvidationsförfarande”) between partly the creditors and the debtor, 
partly the creditors mutually. It seems that the Government strived for 
the Distribution Theory, but the declaration did not triumph in prac-
tice.2553 One obvious example is that the courts continued to hold that 
the bankruptcy proceeding has binding force on debtor’s personal liabil-
ity. This did not change until KL 115 § KL 1921. No altering or con-
firming general remarks can be traced in the preparatory works to that 
legislation.

The early time of KL 1921 was marked by a struggle between Lawski, 
who was an intercessor for the Litigation Theory, and Kallenberg, who 
pleaded for, I should guess, the Distraint Theory, maybe (in some parts) 
something like a prenatal Corporate Theory.2554

With the more positive and pragmatic approach to legal matters, the 
general discussion about legal classification disappeared. It was taken, or at 
least seems to have been taken, for an open question regarding the philos-
ophy of bankruptcy law.2555 Hence, the legal classification of bankruptcy 
is not seriously discussed these days (on a general level). General remarks 
occur, but they are often conflicting and, in that sense, philosophical and 
nothing to be taken as legally binding. Thus, it happens that bankruptcy 
is declared to be a general distraint (“generalexekution”). It also happens 
(often at the same time) that bankruptcy is said to be a  liquidation or, in 
the worst case, a liquidation of the debtor’s enterprise.2556 In Norwegian 
and Danish law, it is assumed that the bankruptcy estate is a corporate 
entity, but the Corporate Theory is not always adopted in the legal argu-
mentation.2557 In addition to that, it is incomplete. It is not taken for 
given that the ownership of the estate is transferred to the bankruptcy 
estate. And the bankruptcy estate is not (expressly) thought to be in com-
pulsory winding up.

It is easier to track standpoints in the more tangible legal discussion.2558 
Walin, who has exerted great influence on the Swedish legislation over 

2553 Chapter 2.6.2 in the thesis.
2554 There were some shortcomings. – Chapter 2.6.3 in the thesis.
2555 The classification problem is not a philosophical matter. It is a question of law.
2556 Chapter 2.6.4 in the thesis.
2557 Chapter 7.1 in the thesis.
2558 Chapter 2.6.3; 2.6.4 in the thesis.
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the last century, seems to have been an instinctive adherent of the Liti-
gation Theory. In conjunction with Lawski, he underlined that bank-
ruptcy means nothing other than that a change in representation comes 
to pass. Ekelöf supported the same position. Welamson did not express 
a position  at all. Håstad has declared that the creditors are stakeholders 
to, not shareholders in, the estate. This can mean everything but the 
Corporate Theory. A judgment from what Håstad has underwritten as 
a Supreme Court judge (in single questions) suggests that the Litigation 
Theory is not a far fetched guess.2559 When speaking in general terms, 
Håstad seems to prefer the Distraint Theory.2560 His colleague Lindskog 
seems to be a supporter of the Corporate Theory.

16.14.2 The diverse discourse

16.14.2.1 The Distraint Theory
The Distraint Theory has exerted influence on Swedish law. There are 
still reminiscences of it in the law. Some examples have already been 
given. Let me here add that the portal article of KL, which describes the 
bankruptcy, is clearly influenced by the Distraint Theory and the wish 
to express the differences between bankruptcy and distraint.2561 Another 
example is that (in older law) it was held that bankruptcy blocks a stake-
holder’s distraint in the estate (NJA 1951 s 238; NJA 1945 s 777; NJA 
1956 s 770).2562 Maybe it was the Distraint Theory which led to the con-
clusion in NJA 2007 s 280 that the creditors’ rights in the bankruptcy 
estate (i e the lien) can not be subject to statutory limitation. At least 
it was not stressed that the rights in question are shares (the Corporate 
Theory).

16.14.2.2 The Distribution Theory
The Distraint Theory is not the only player on the scene. There are judg-
ments regarding the incurrment of stakes which imply that there is a 
border, not a differentia, between the stakes and different kinds of prefer-
ences. Hence, we have NJA 2005 s 510 (the incurrment of a stake was 
discussed in a preference right’s perspective and no special distinction was 
made between different kinds of debts); NJA 1981 s 801 (the incurrment 
of a stake was discussed in a preference right’s perspective as a question of 

2559 See NJA 1999 s 777 and, above all, NJA 2003 s 3.
2560 See Håstad, Sakrätt § 10.2 (6 uppl s 96 f ).
2561 Chapter 15.2.3 in the thesis.
2562 Chapter 6 in the thesis.
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the time for the incurrment of the claim); NJA 1966 s 241 (the incurr-
ment of a stake was discussed in a preference right’s perspective as a ques-
tion of the time for the incurrment of the claim) and NJA 2004 s 836 
(the incurrment of a stake was discussed in a preference right’s perspec-
tive as a question of the time for the incurrment of the claim). In NJA 
2009 s 41 the Supreme Court kept on focusing on the time, but there 
was a little shift in the pattern of argumentation as the Supreme Court, 
deliberately or not, called the duty, not the right, into attention. The new 
pattern was followed in Högsta domstolens dom den 27 maj 2009 Mål nr 
T 443-08 (ProCell), where the Supreme Court sidestepped the principle 
that there is a border between “bankruptcy claims” and “debtor’s claims”, 
which depends on if the major elements constituting the legal ground 
for the claim has occurred before or after the opening of the bankrupt-
cy proceeding. However, the shift in paradigm was not complete as the 
Supreme Court maintained the right’s perspective. In addition to that, 
the case, strictly speaking, concerned another matter. Anyhow it will be 
interesting to see next step.

16.14.2.3 The Litigation Theory
The Litigation Theory must, reasonably, be dead. Its unseparable com-
panion, the “tvångsförvaltningstanke”,2563 is more problematic (thus, 
also the Litigation Theory becomes problematic as it is objectively pre-
supposed).

It is not strange that the Litigation Theory exerted influence in old law, 
under KL 1862. One example is that the Supreme Court held that the 
distribution is a performance of debtor’s personal liability in debtor’s own 
name.2564 Another example, which was affected by the rule that the bank-
ruptcy proceeding had binding force upon debtor’s personal liability, is 
that an arbitration proceeding, which was initiated during the bankrupt-
cy proceeding (under debtor’s arbitration clause) and conducted by the 
administrator, was deemed to have binding force when the shares were 
fixed.2565

In a more recent case, the Supreme Court has not observed that the 
law has changed since KL 1862. The Supreme Court has held that the 
last mentioned case is still valid law and that the bankruptcy estate is 
bound by debtor’s arbitration clause (NJA 2003 s 3). The case contains 
either a derogation from the principle that the debtor does not lose his 

2563 A ”tvångsförvaltning” is at hand when somebody is declared legally incapable.
2564 NJA 1919 s 286.
2565 NJA 1913 s 191.
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legal capacity in favor of the administrator or an exception from the prin-
ciple that member issues can not be litigated in any other order than the 
one prescribed in KL. Furthermore, it contains an exception from the 
principle that the bankruptcy estate is not automatically bound.

In a series of cases, the Supreme Court seems to have continued (or 
restarted) thinking that the divestment of the debtor is a loss of legal 
capacity. The principle was expressed in NJA 1999 s 777. It has been 
objectively presupposed in, inter alia, NJA 2004 s 777 (the Supreme 
Court held that the debtor and the bankruptcy estate cannot enter 
into agreement with each other without special provision); NJA 1989 
s 206 (the Supreme Court assumed that the bankruptcy estate can can-
cel debtor’s contracts); NJA 1997 s 503 (the Supreme Court concluded 
that a suborder under debtor’s option agreement, which has the effect 
that the debtor personally becomes indebted, shall be directed towards 
the bankruptcy estate); NJA 2000 s 479 (the case implies that, when the 
debtor is a corporate entity and the competent member is in bankruptcy, 
a compulsory bankruptcy petition regarding the corporate entity must be 
served to the member’s bankruptcy estate and not to the member person-
ally, unless the bankruptcy estate has abandoned its share) and NJA 2004 
s 410 (the case implies that the debtor personally lacks capacity to dispute 
a petition of compulsory bankruptcy regarding debtor’s company, unless 
the bankruptcy estate has abandoned its share).

16.14.2.4 The Corporate Theory
The Corporate Theory has support in the rule that the bankruptcy estate 
can be put into bankruptcy (1: 4 KL; NJA 1988 s 494) and subject to 
distraint (NJA 1984 s 113; NJA 1984 s 602). Another example is that 
the bankruptcy estate’s right to avoid debts that are detrimental to the 
enterprise and objectives of the bankruptcy estate has been discussed 
in a debt’s perspective (NJA 1963 s 471; NJA 1966 s 171). Thirdly, the 
Supreme Court has upheld that KL regulates the relation between the 
creditors (NJA 1977 s 816; NJA 2006 s 420). Hence, the stakeholders’ 
(and property right holders’) right to damages from the administrator 
can not be derived from 17:1 KL, which thus regulates nothing but the 
administrator’s corporate liability. It must be related to the law of torts 
(NJA 2006 s 420).

The latter case is diluted by the addition that 17:1 KL shall not be read 
exhaustively. It seems that the Supreme Court held the provision applicable 
by analogy in the sense that the bankruptcy estate was imposed a duty of 
care not to initiate litigation when the bankruptcy estate lacks assets to 
cover the counterpart’s right to indemnity for procedural costs in case the 
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litigation is lost. However, the duty of care was supposed to break through 
only in cases of abuse. This implies that the Supreme Court evaded to the 
law of torts.

A final example is that it happens that the Supreme Court, when discuss-
ing the incurring of a stake, distinguishes special debts and discusses the 
incurrment in a debt’s perspective (see NJA 1999 s 617; NJA 2005 s 510; 
also NJA 2009 s 41 in 16.14.2.2 above).

16.15 Concluding remarks
The purpose of this thesis has been to elucidate the classification problem 
as regards bankruptcy and the importance of a unitary legal classification, 
also to introduce the Corporate Theory.

In my opinion, the bankruptcy estate is a corporate entity in winding 
up with the creditors as members (the Corporate Theory). If that is the 
case, it is important that a final shift in paradigm is brought about. The 
ambiguous discourse is detrimental to an effective bankruptcy law.
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