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1. Inledning 

1.1 Problematik 

När ett företag befinner sig i ekonomisk kris tillhandahåller den svenska lagstiftaren i 

huvudsak två olika förfaranden. Förfarandena utgörs av konkurs och företags-

rekonstruktion, vilka regleras i konkurslagen (1987:672) (KL) och lagen (1996:764) om 

företagsrekonstruktion (FRekL). Ändamålen med de olika förfarandena är olika. 

Konkurs å ena sidan syftar i huvudsak till att genom avveckling av gäldenärens 

verksamhet, realisera dennes tillgångar och med överskottet betala skulder till 

borgenärerna i ett samordnat förfarande. Företagsrekonstruktion å andra sidan syftar till 

att rädda företag som är i ekonomisk kris men som ändå bedöms som livskraftiga. 

När ett företag står inför företagsrekonstruktion eller konkurs som alternativa åtgärder 

är de ekonomiska förhållandena i företaget sällan särskilt tillfredsställande och det kan 

antas att kreditgivarna i egenskap av borgenärer är oroliga över att inte erhålla full 

betalning för sina fordringar. Intressekonflikter kan då uppstå dels mellan de borgenärer 

som anser att de har tillfredsställande säkerheter och de borgenärer som står utan 

säkerheter för sina fordringar, dels mellan säkerställda borgenärer och de intressen som  

bär upp insolvensförfarandena.  

För de borgenärer som innehar betryggande säkerhet är måhända inte utgången av en 

företagsrekonstruktion av lika stor betydelse som för de borgenärer som står utan, 

eftersom de förstnämnda utanför förfarandet ofta har möjlighet att realisera säkerheten. 

För de oprioriterade borgenärerna är å andra sidan konkurs ofta det sämre alternativet, 

eftersom utdelning för oprioriterade borgenärerna ofta är obefintlig i en konkurs.
1
 

Liknande problematik kan även aktualiseras vid fortsatt drift under konkurs. En 

borgenär med tillfredsställande säkerhet kan i en sådan situation sakna intresse att verka 

för att konkursförvaltaren har tid och pengar för att möjliggöra en så stor utdelning till 

borgenärskollektivet som möjligt. Frågeställningen som uppstår är hur en säkerställd 

borgenärs önskan att omedelbart realisera en säkerhet ska balanseras mot 

konkursförvaltaren önskan att fortsätta driften av verksamheten. 

                                                 
1
 Nämnda intressekonflikt betonas särskild i UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, s. 11. 
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Om en säkerställd borgenär har sökt säkerhet för sin kredit med syfte att skydda sina 

intressen vid gäldenärens eventuella betalningsoförmåga kan det argumenteras för att en 

säkerställd borgenär inte ska förhindras eller uppehållas från att realisera sin säkerhet 

vid inledandet av insolvensförfaranden. De rättsverkningar som inledandet av ett 

insolvensförfarande medför, vilka ofta innebär att borgenärens intressen begränsas i viss 

utsträckning, bör ha goda skäl för sig, då de påverkar parternas avtalsfrihet, värdet på 

säkerheten samt sett ur ett längre perspektiv även kostnaden för kredit. 

Det kan antas att nämnda intressekonflikter kan balanseras till viss del, om borgenären 

med relativt god säkerhet vet hur de insolvensrättsliga förfarandena påverkar 

borgenärens ställning. Gällande rätt är dock inte helt klart på området och huruvida 

borgenärernas ställning under de aktuella insolvensförfarandena är tillfredsställande kan 

diskuteras. Mot bakgrund av detta finns det anledning att i förevarande arbete närmare 

utreda nämnda problematik. 

1.2  Syfte och avgränsning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att utreda och analysera vilken ställning 

borgenärer med kreditsäkerhet i gäldenärens egendom har under företagsrekonstruktion 

och fortsatt drift vid konkurs och på vilket sätt borgenären har möjlighet att skydda sin 

säkerhetsrätt under nämnda insolvensförfaranden. Särskilt fokus kommer att ligga på 

hur värdeförändringar i säkerställda tillgångar under ett pågående förfarande påverkar 

borgenärernas rätt och huruvida den svenska regleringen på området är ändamålsenligt 

utformad. Arbetet kommer även till viss del vara framåtblickande i fråga om gällande 

rätt bör regleras annorlunda och i så fall på vilket sätt.  

Vidare kommer en jämförelse ske med amerikansk och finsk rätt, eftersom regleringen i 

dessa rättsordningar ser annorlunda ut vad avser borgenärernas skydd. Av särskilt 

intresse i nämnda rättsordningar är tillhandahållandet av ett legalt värdeskydd för 

borgenärer med kreditsäkerhet i borgenärens egendom, varför övriga bestämmelser 

kommer lämnas utanför redogörelsen i största mån.  

Det övergripande syftet med arbetet kan delas in i underfrågor: 
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1) Finns det i gällande rätt utrymme för att vid konkurs tillerkänna säkerställda 

borgenärer ersättning för värdeminskning av säkerställd egendom som använts 

vid fortsatt drift under konkurs?  

2) Vad innebär avsaknaden av en legal frysning vid företagsrekonstruktion? 

3) Bör ett värdeskydd för säkerhetsrätter införas efter finsk eller amerikansk 

modell? Bör samma regler i så fall gälla vid företagsrekonstruktion och 

konkurs? 

Arbetet avgränsas till att främst behandla ställningen hos borgenärer med kredit-

säkerhetsrätter som är förenade med särskild förmånsrätt (i det följande säkerställda 

borgenärer), varför borgenärer med allmän förmånsrätt eller nytillkomna fordringar 

lämnas utanför. En mer generell bild av borgenärskollektivet kommer dock att användas 

i diskussioner om motstående intressen och liknande.  

Säkerhetsrätter förenade med särskild förmånsrätt ger dock inte hela bilden av kredit-

säkerheter. Även ägarförbehåll och leasing kan användas som kreditsäkerheter vilka 

baseras på äganderätt. Borgenärerna är sålunda separatister vid gäldenärens eventuella 

konkurs. På grund av separationsrätten omfattas nämnda typ av kreditsäkerhetsrätter 

inte av reglerna kring fortsatt drift vid konkurs. Under en företagsrekonstruktion kan 

nämnda säkerhetsrätter stå viss risk men de frågor som aktualiseras är till viss del 

annorlunda och kommer av utrymmesskäl inte behandlas närmare i detta arbete. 

Arbetet tar alltså sin utgångspunkt i att borgenärer tar kreditsäkerheter och det ligger 

därför nära till hands att även uppmärksamma vilken betydelse sådana har för en 

fungerande kreditgivning. I det följande kommer dock utgångspunkten vara att 

säkerhetsrätter har betydelse för kreditgivningen och fyller en ändamålsenlig funktion.
2
 

Säkerhetsrätters betydelse för förutsättningarna att genomföra insolvensrättsliga 

förfaranden är ytterligare en fråga som kan diskuteras i anslutning till förevarande 

arbete. Arbetet tar dock sin utgångspunkt från de säkerhetsrätter som enligt gällande rätt 

ger särskild förmånsrätt. Huruvida omfattningen och konstruktionen av säkerhets-

rätterna är ändamålsenligt utformade ur ett insolvensperspektiv kommer därför i största 

mån lämnas utanför framställningen.
3
 

                                                 
2
 Den intresserade läsaren hänvisas för läsning om säkerhetsrätter och deras betydelse för kreditgivningen 

till Peter Strömgrens avhandling Tillbehör och accession, Iustus Förlag 2012, s. 131-138. 
3
 Vad avser företagshypotek aktualiserades frågan i SOU 1999:1. Lagförslaget resulterade i att 

företagshypoteket omvandlades till allmän förmånsrätt som gällde i 50 % av inteckningsunderlagets 
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1.3 Disposition 

Uppsats inleds med ett kortare avsnitt om säkerhetsrätter och hur dessa kategoriseras, 

eftersom regleringen i de insolvensrättsliga förfarandena påverkar de olika säkerhets-

rätterna annorlunda. Därefter redogörs för syfte och funktion bakom de insolvens-

rättsliga förfarandena företagsrekonstruktion och konkurs för att ge en förståelse för vad 

ett inledande av ett insolvensförfarande medför för berörda intressenter.   

Utländska förhållanden ges därefter uppmärksamhet, för att skapa grund till en 

jämförande analys med svensk rätt. Huvudsaklig fokus i redogörelsen för utländsk rätt, 

som ovan nämnts, är vilka regler respektive rättsordning tillhandahåller för att skydda 

säkerställda borgenärer. Först behandlas amerikansk rätt, eftersom den amerikanska 

lagstiftningen har varit utgångspunk för flera andra länders lagstiftning. Därefter ges en 

presentation av det finska regelverket.   

Uppsatsen närmar sig därefter sin kärna genom en utredning av säkerställda borgenärers 

ställning under fortsatt drift vid konkurs. Därefter blir samma fråga vid företags-

rekonstruktion föremål för behandling. Efter att ha redogjort för gällande rätt görs 

avslutningsvis en jämförande analys och vissa funderingar de lege ferenda avslutar 

uppsatsen. 

1.4 Metod och material 

Analysen av och redogörelsen för gällande rättsläge vad avser säkerställda borgenärers 

ställning under en företagsrekonstruktion sker med hjälp av klassisk rättsdogmatisk 

metod. Rättskällor, såsom lag, förarbeten och rättspraxis, används enligt etablerad 

rättskällehierarki. Vid tolkning av rättskällorna användas vidare etablerade tolknings-

metoder, där framförallt bakomliggande syften, ändamål och principer kommer att 

beaktas.  

Uppsatsen behandlar vissa rättsfrågor i finsk och amerikansk rätt. De utländska 

rättsordningarna är inte relevanta för att utröna vad som är gällande rätt i Sverige, men 

ger perspektiv på den svenska lagstiftningen och ger möjlighet att jämföra och 

identifiera brister samt underlag för diskussion de lege ferenda. Vad avser finsk rätt har 

                                                                                                                                               
värde, bland annat för att minska olikheterna för borgenärerna i konkurs och därigenom främja 

rekonstruktion. I förarbetet till den nuvarande FHL uttalades dock att försämringen av företagshypoteket 

gav stora nackdelar ur ett kreditgivningsperspektiv, varför företagshypoteket åter igen blev en särskild 

förmånsrätt, se prop. 2007/08:161 s. 39 f. 
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främst lagstiftning och förarbeten använts för att få en överblick av innehållet i gällande 

rätt. På grund av språkförbistringar har doktrinen inte använts i någon större 

utsträckning och närmare utredning om huruvida den finska lagstiftningen anses 

ändamålsenlig utifrån finskt perspektiv har därför inte kunnat göras. Vad avser 

amerikansk rätt så har främst studium av lagtext gjorts. Utöver lagtext har även rättsfall 

använts. 

Av särskilt intresse i materialvalet är Legislative Guide on Insolvency Law 

(lagstiftningsguiden) framarbetad av FN:s kommission för internationell handel, 

UNCITRAL.
4
 Syftet med lagstiftningsguiden är att bistå till en effektiv och 

ändamålsenlig rättslig ram för hanteringen av insolvensfrågor. Den är vidare avsedd att 

användas som en referens för de lagstiftande organen vid lagstiftningsarbeten eller vid 

granskning av lämpligheten av befintliga lagar och förordningar. I förevarande arbete 

kommer lagstiftningsguiden användas för att belysa skillnader och även uppmärksamma 

vissa problem och lösningar identifierade i denna. 

  

                                                 
4
 Antagen av FN genom Resolution adopted by the General Assembly 59/40 den 

2 december 2004. 



 

 

2. Säkerhetsrätter och inneboende problematik 

2.1 Allmänt om säkerhetsrätter  

En kreditgivare vill vanligen att kredittagare ställer säkerhet för sin skuld för att 

därigenom minska riskerna vid gäldenärens eventuella betalningsoförmåga. Som 

utgångspunkt kan allt av ekonomiskt värde utnyttjas som säkerhet för gäldenärens 

skuld. Säkerhetsrätterna viktigaste funktion aktualiseras vid gäldenärens betalnings-

oförmåga. I en sådan situation ger säkerheten förtur till betalning ur gäldenärens 

egendom framför borgenärer som saknar säkerhet.  

En grundläggande uppdelning kan göras i säkerhetsrätter som kräver rådighets-

avskärande för att säkerställda borgenärens rätt i gäldenärens eventuella konkurs och 

sådana som bygger på inteckning eller registrering för sakrättsligt skydd. De 

säkerhetsrätter som i svensk rätt kräver rådighetsavskärande kallas i svensk rätt för 

handpanträtter och omfattar bl.a. lösöre i pantsättarens besittning. Sakrättsligt skydd 

genom inteckning omfattar bl.a. fastighetspanträtt enligt reglerna i Jordabalken (JB) och 

företagshypotek enligt lagen (2008:990) om företagshypotek (FHL).
5
 De säkerhetsrätter 

som gäldenären har fortsatt besittning till men med bibehållet sakrättsligt skydd för 

borgenären, kallas för hypotekariska säkerhetsrätter.  

En annan vattenpelare i kategoriseringen av säkerhetsrätter är frågan om säkerheten 

avser ett eller flera bestämda föremål hos gäldenären eller avser en egendomsmassa hos 

gäldenären som kan vara växlande i sitt innehåll. I svensk rätt omfattar säkerhetsrätten 

företagshypotek gäldenärens all lösa egendom med avgränsningen att den ska höra till 

den intecknade verksamheten, enligt 2:1 FHL.
6
 Företagshypoteket kan med andra ord 

växla i sitt underlag.
 7

 

De olika säkerhetsrätterna avser således olika egendomsslag och ger förtur till betalning 

vid gäldenärens betalningsoförmåga. Inbördes är de dock av olika dignitet och vid 

konkurs uppstår frågan i vilken turordning borgenärerna ska få betalt, vilket behandlas i 

det följande. 

                                                 
5
 Bl.a. pantsättning av skepp och skeppsbyggen sker genom inskrivning enlig 3 kap. sjölagen. 

6
 Undantaget från hypoteksunderlaget är dock kassa- och bankmedel, finansiella instrument avsedda för 

allmän omsättning, egendom som kan pantsättas genom inteckning samt egendom som varken kan 

utmätas eller ingå i konkurs. 
7
 Jfr institutet floating charge i engelsk rätt. 
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2.2 Rangordning av säkerheter   

Om en gäldenär inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala samtliga skulder 

och tvingas i konkurs (eller blir föremål för utmätning), uppstår fördelningsfrågor 

mellan borgenärerna. Mellan borgenärer med säkerhetsrätter och oprioriterade 

borgenärer aktualiseras en turordning genom förmånsrättslagen (1970:979) (FRL), där 

det bland annat framgår i vilken ordning borgenärerna ska få betalt, vilka säkerhetsrätter 

som ger borgenärer prioritet samt vilken ordningsföljd olika säkerheter har inbördes. 

Grundtanken är dock att borgenärer ska erhålla betalning pari passu, men genom de 

olika förmånsrätterna i FRL ges principen en minskad betydelse. 

FRL skiljer mellan allmän och särskild förmånsrätt. Av rangordningen i FRL framgår 

att särskild förmånsrätt ger företräde framför allmän förmånsrätt och att oprioriterade 

borgenärer ges betalning sist. Såväl panträtt i fast och lös egendom som företagshypotek 

ger särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning och bedöms som säkerheter med 

starkt ställning. Anledningen till varför just panthavare och företagshypoteksinnehavare 

ges detta privilegium hör ihop med önskan om att möjliggöra långvarig men billig 

kredit.
8
  

Utöver att reglera hur gäldenärens förlust ska fördelas på borgenärerna och vilken 

prioritet en säkerhetsrätt har vid konkurs, syftar FRL enligt förarbetena även till att 

verka för att företagsrekonstruktioner kommer till stånd när företag bedöms livskraftiga 

och dessutom att rekonstruktionen bedrivs effektivt.
9
 Prioritetsordningen som framgår 

av FRL har alltså påverkan på såväl konkurs som företagsrekonstruktion. Genom att 

bestämma en särskild turordning mellan borgenärerna vid konkurs minskar risken för en 

kapplöpning mellan borgenärerna om att ”hinna först”. Genom att förlita sig på 

turordningen enligt FRL lugnas borgenärerna och avsikten är även att borgenärernas 

välvilja att genomföra eller inleda ett insolvensförfarande ska öka på så sätt. För att 

detta avsedda syfte med FRL ska bli verklighet förefaller det vara av stor vikt att 

förutsebarheten för hur säkerställda borgenärers ställning påverkas av de 

insolvensrättsliga förfarandena är god. 

 

                                                 
8
 Håstad, s.125. 

9
 Se närmare prop. 1995/96:5 s. 122 och SOU 1992:113 s. 301 ff. Om reformbehovet, prop. 2002/03:49 s. 

64 f. 



 

 

3. De insolvensrättsliga förfarandena – funktion och relation  

3.1 Två alternativa insolvensförfaranden 

För att närmare kunna analysera vilken ställning säkerställda borgenärer har under en 

företagsrekonstruktion och om den ställningen är ändamålsenlig är det viktigt att ha 

grundläggande förståelse för de insolvensrättsliga förfarandena. I Sverige finns två 

alternativa förfaranden för företag som av olika anledningar befinner sig i ekonomiska 

svårigheter.
10

 Förfarandena utgörs som tidigare nämnts av konkurs och 

företagsrekonstruktion. Det senare förfarandet infördes mot bakgrund av ett stegrande 

antal konkurser och ett tydligt reformbehov, med en tanke om att främja rekonstruktion 

av företag utom konkurs.
11

 Dessvärre har FRekL inte levt upp till de förväntningar som 

rådde när lagen trädde i kraft. Förfarandet har inte nyttjats i särskilt stor utsträckning 

och regelverket har varit föremål för kritik.
12

 

3.2 Konkurs 

3.2.1 Syfte, funktion och förutsättningar 

Genom konkurs sker en samlad uppgörelse där alla borgenärer deltar samtidigt och 

gäldenärens egendom tvångsvis tas i anspråk för dennes skulder. Konkursen syftar till 

att genom avveckling av gäldenärens verksamhet, omvandla tillgångar till pengar och i 

den mån möjligt fördela överskottet bland konkursborgenärerna i förhållande till 

storleken av var och ens fordran. 

Den huvudsakliga intressegruppen i en konkurs är borgenärskollektivet. Det framgår 

tydligt av lagtext, genom att gäldenärens tillgångar omhändertas för borgenärernas 

räkning och används till att betala borgenärernas fordringar. Utöver borgenärsintresset 

gör sig vissa andra intressen, så som sysselsättningen, gällande. Det uttrycks dock i 

7:8 KL att sådan hänsyn kan endast ska tas om det inte påverkar borgenärerna.
13

 Det 

                                                 
10

 Gäldenär som inte är näringsidkare omfattas inte av FRekL men kan bli föremål för skuldsanering  

enligt skuldsaneringslagen (2006:548). Denna lagstiftning berörs inte i det följande. 
11

 SOU 1992:113 s. 303. 
12

 Se SOU 2010:2 s. 35. Genom direktiv 2007:29 gavs uppdrag att undersöka bl.a. möjligheten till 

förbättring av förfarandet vid företagsrekonstruktion och eventuell samordning med konkursförfarandet. 

Utredningen mynnade ut i SOU 2010:2 med ett förslag till ett samlat insolvensförfarande för konkurs och 

företagsrekonstruktion. Förslaget har i dagsläget inte kommit längre i processen. 
13

 Se även prop.1986/87:90 s.11 och s. 109 ff., och 262 ff. 
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kan därför ifrågasättas vilket utrymme som finns för hänsyn till andra intressen än de 

rent borgenärsvänliga. 

I KL finns även regler om återvinning av rättshandlingar, betalningar samt ställande av 

säkerhet vidtagna av gäldenären innan konkursutbrottet. Genom möjligheten till 

återvinning skyddas borgenärerna från att gäldenären före konkursen disponerar över 

sin egendom så att borgenärerna inte får tillgång till dem. På så vis skapas ett lugn inför 

och under konkursen eftersom borgenärerna är medvetna om att ett en betalning eller en 

rättshandling utförd av en insolvent gäldenär kan återvinnas vid en senare konkurs.  

3.2.2 Konkursförfarandet och rättsverkningar 

Konkurs förutsätter att gäldenären är på obestånd, vilket definieras i 1:2 KL som att 

gäldenären rätteligen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är 

tillfällig. Om gäldenären är på obestånd kan antingen gäldenären eller en borgenär 

ansöka om konkurs till behörig domstol.  

Genom konkurs berövas gäldenären rådigheten över sin egendom, vilket följer av 

3:1 KL. Som en konsekvens därav gäller i princip att rättshandlingar som gäldenären 

vidtar efter konkursutbrottet inte kan göras gällande mot boet. Regeln är befäst med 

några specifika undantag enligt 3:2 KL, där tredje man i viss mån är skyddad fram till 

dess att konkursen har kungjorts i Post- och Inrikestidningar. 

Gäldenärens tillgångar förvaltas av ett konkursbo och då gäldenären är oförmögen att 

råda över egendomen utses en konkursförvaltare som ska se till borgenärernas 

gemensamma rätt och främja en snabb och förmånlig avveckling av boet enligt 7:8 KL. 

Huvudregeln är att gäldenärens egendom ska säljas så snart som möjligt för att sedan 

dela ut eventuellt överskott till borgenärerna. 

All gäldenärens egendom vid konkursutbrottet omfattas av konkursen om den är sådan 

att den kan utmätas. Även sådan egendom som tillkommer gäldenären under konkursen 

på grund av återvinning omfattas av konkursen, vilket följer av 3:3 KL. I övrigt är det 

sakrättsliga regler som avgör vilken egendom som tillhörde gäldenären vid 

konkursutbrottet. 

Efter att egendom som omfattas av konkursen har omvandlats till pengar ska vissa 

poster betalas innan borgenärerna kan ta del av eventuellt överskott. Först ska kostnader 

för konkursen (konkurskostnader) betalas och därefter konkursboets egna skulder 
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(massaskulder), vilket framgår av 11:1 KL. Därefter sker utdelning till borgenärerna, 

efter den inbördes rätt de har till betalning enligt FRL. Om boets tillgångar inte räcker 

till betalning av konkurskostnaderna och således inte heller till någon utdelning för 

borgenärerna ska konkursen istället avskrivas enligt reglerna i 10:1 KL. 

Genom kap. 25 i aktiebolagslagen (2005:515) (ABL) har det tillskapats en möjlighet för 

aktiebolag att överleva avveckling genom konkurs. Om konkursen avslutas med ett 

överskott, dvs. det finns det pengar kvar efter att borgenärer och konkursförvaltning har 

fått betalt ska bolaget likvideras så att de återstående pengarna kan utskiftas till 

aktieägarna enligt 25:51 ABL, för att därefter avvecklas. Stämman kan dock besluta om 

att likvidationen ska upphöra och bolagets verksamhet fortsätta under de förutsättningar 

som anges i 25:45 ABL, vilket allstå ger en möjlighet för bolaget att överleva.  

En pågående konkurs hindrar inte gäldenären från att träffa någon form av uppgörelse 

med borgenärerna genom ackord enligt kap. 12 KL. Konkursen kan därefter nedläggas. 

Genom att ackord kommer till stånd blir gäldenären befriad från sin betalnings-

skyldighet i den mån borgenärerna efterger sina fordringar. Det får därmed fortsatt 

betydelse för gäldenärens betalningsskyldighet efter avslutad konkurs.
14

 För ett 

aktiebolag, vars aktieägare inte svarar för bolagets skulder, blir effekten densamma även 

om skulderna kvarstår efter avslutad konkurs. 

3.3 Företagsrekonstruktion  

3.3.1 Syfte, funktion och förutsättningar 

Genom FRekL har det skapats ett förfarande med syfte att öka möjligheten till att 

rekonstruera en verksamhet i kris som fortfarande bedöms livskraftigt.
15

 Avveckling av 

ett företag genom konkurs kan vara ofördelaktigt för både gäldenären och borgenärerna. 

För att undvika kapitalförstoring är en lyckad företagsrekonstruktion därför önskvärd ur 

såväl ett företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt perspektiv.
16

  

Företagsrekonstruktionen är avsedd att vara ett alternativ till konkurs och är tänkt att 

aktualiseras på ett tidigare stadium än konkursförfarandet, företrädesvis innan 

gäldenären definitivt är på obestånd. FRekL anknyter därför inte till obestånd som 

                                                 
14

 SOU 1992:113 s. 134. 
15

 Prop. 1995/96:5 s. 53. 
16

 Prop. 1995/96:5 s. 54. 
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ekonomisk förutsättning, utan det är tillräckligt att gäldenären saknar förmåga att betala 

sina skulder och med andra ord är illikvid. 

En del av företagsrekonstruktionen består i att förhandla med borgenärerna om 

nedskrivning av deras fordringar. FRekL tillhandahåller i kap. 3 regler där en majoritet 

av borgenärerna kan framtvinga en nedsättning av fordringar som binder minoriteten 

genom s.k. offentligt ackord (även kallat tvångsackord).
17

 Ackordsförfarandet omfattar 

endast oprioriterade borgenärer och en säkerställd borgenär deltar endast till den del 

dennes fordran är oprioriterad eller om borgenären i fråga avsäger sig förmånsrätten.
18

 

Ansökan om företagsrekonstruktion till behörig domstol kan göras av gäldenär eller 

borgenär. Om ansökan görs av borgenär får bifall endast lämnas om gäldenären lämnar 

samtycke. Anledningen till varför gäldenärens samtycke erfordras är att förfarandet 

bygger på gäldenärens vilja att samarbeta.  

3.3.2 Rekonstruktionsförfarandet och rättsverkningar 

För att syftet med en företagsrekonstruktion ska kunna uppnås ges gäldenären under 

företagsrekonstruktionen rådrum i form av betalningsanstånd (moratorium), under 

vilket densamme kan vidta åtgärder för att förbättra verksamheten samt förhandla med 

borgenärerna om ackord. Gäldenären skyddas från att borgenärerna vidtar säraktioner 

genom ett verkställighetsförbud i 2:17 FRekL. Dessutom medför en pågående 

företagsrekonstruktion att en borgenärs konkursansökan gentemot gäldenären förklaras 

vilande enligt 2:10 a KL.   

Vidare skyddas gäldenären mot att medkontrahenter säger upp löpande avtal, vilka 

gäldenären är beredd att fullgöra från det att rekonstruktionen har inletts enligt 

2:20 FRekL. Vad gäller nya avtalsförbindelser som ingås med rekonstruktörens 

samtycke, ges nya borgenärer s.k. superförmånsrätt vid efterföljande konkurs, vilket 

framgår av 10 § FRL. Ett sådant skydd har ansetts nödvändigt för att verksamheten ska 

kunna fortgå trots betalningsinställningarna av de tidigare skulderna.    

En principiellt viktig skillnad gentemot konkursförfarandet är att gäldenären under 

företagsrekonstruktionen behåller rådigheten över sin egendom. Gäldenären är 

                                                 
17

 Om alla borgenärer är överens kan nedskrivning av fordringar ske utan tillämpning av regelverket i 

FRekL genom ett s.k. underhandsackord. Även om institutet är vanligt ska det inte vidare behandlas i 

detta arbete. 
18

 Innan FRekL infördes reglerades ackordsförfarandet i ackordlagen (1970:847) (AckL) som alltså var ett 

ackordsförfarande utom konkurs. 
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emellertid skyldig att löpande upplysa, följa samt hämta samtycka från rekonstruktören 

i vissa frågor, vilket framgår närmare av 2:14 och 2:15 FRekL.  

Företagsrekonstruktionen ska upphöra när syftet med rekonstruktionen har uppnåtts 

eller så snart det står klart att en rekonstruktion inte kan åstadkommas av olika 

anledningar, vilket följer av 4:7 FRekL. I normalfallet ska rekonstruktionen avslutas 

inom tre månader, men kan förlängas med tre månader i taget upp till ett år under vissa 

förutsättningar. 



 

 

4. Skydd för säkerställda borgenärer – komparativ utblick  

4.1 Val av utländsk rätt 

I detta kapitel kommer uteslutande amerikansk och finsk rätt att redogöras för. 

Bakgrunden till valet av amerikansk rätt som komparativ utgångspunkt är att den 

amerikanska insolvensrätten har haft stort inflytande på lagstiftning på området i flera 

andra länder.
19

 Bland andra har den finska lagstiftningsprodukten på området hämtat 

inspiration från amerikansk rätt. Eftersom den svenska och finska rättskulturen i flera 

avseenden är lika, är det intressant att analysera en lagprodukt som tydligt är inspirerad 

av den amerikanska förlagan.  

Som ovan nämnts är det främst respektive rättsordnings reglering av värdeskydd av 

säkerställd egendom i gäldenärens besittning under insolvensförfarande som är av 

intresse i denna framställning, eftersom regleringen skiljer sig i stor utsträckning från 

den svenska. Den amerikanska lagstiftningen är i aktuella delar tillämplig på både den 

amerikanska motsvarigheten till konkurs och företagsrekonstruktion. Tillämpningen av 

ett legalt värdeskydd i den finska lagstiftningen tar dock endast sikte på den finska 

motsvarigheten till företagsrekonstruktion.  

4.2 Bankruptcy Code i USA 

4.2.1 Allmänt  

Den amerikanska lagstiftningsprodukten Bankruptcy Code från 1978 (11 U.S.C. §§ 

101-1330) (BC) innehåller flera olika insolvensförfaranden. Chapter 7 (Liquidation) har 

sin motsvarighet i det svenska konkursförfarandet och syftar i huvudsak till att avveckla 

insolventa bolag och realisera dess tillgångar för att betala borgenärerna. Chapter 11 

(Reorganization Business) har sin motsvarighet i FRekL och syftar till att rekonstruera 

livskraftiga företag med finansiella svårigheter. 

I Chapter 3 (Case Administration) finns vissa gemensamma bestämmelser som omfattar 

alla förfaranden enligt BC och reglerar förhållandet mellan gäldenären och borgenärerna 

och även vissa rättsverkningar som ett förfarande enligt BC medför. Vissa av dessa 

                                                 
19

 SOU 2010:2 s. 47. 
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bestämmelser kommer att behandlas nedan, med särskilt fokus på möjligheten till 

adequate protection för att skydda borgenärens rätt enligt 361 §. 

4.2.2 Adequate protection 

När ett förfarande enligt BC inleds aktualiseras ett generellt moratorium (automatic 

stay) enligt 362 §. Automatic stay eller moratoriumet omfattar alla rättshandlingar mot 

gäldenären och gäldenärens tillgångar och avser såväl säkerställda som oprioriterade 

borgenärer. Moratoriumet begränsar säkerställda borgenärer att ta tillvara sin rätt enligt 

låneavtalen vilket medför att borgenärerna blir föremål för särskilda skyddsregler.  

Borgenärerna har enligt 361 § rätt till adekvat skydd (adequate proteciton) motsvarande 

värdeminskning i värdet på säkerställd egendom på grund av begränsningar i 

borgenärens möjlighet att ta tillvara sin rätt. Genom värdeskydd ska borgenärerna 

erhålla ersättning motsvarande det värde som den säkerställda tillgången betingar. Av 

lagtexten framgår följande: 

When adequate protection is required under section 362, 363, or 364 of this 

title of an interest of an entity in property, such adequate protection may be 

provided by— 

(1) requiring the trustee to make a cash payment or periodic cash payments 

to such entity, to the extent that the stay under section 362 of this title, use, 

sale, or lease under section 363 of this title, or any grant of a lien under 

section 364 of this title results in a decrease in the value of such entity’s 

interest in such property; 

(2) providing to such entity an additional or replacement lien to the extent 

that such stay, use, sale, lease, or grant results in a decrease in the value of 

such entity’s interest in such property; or 

(3) granting such other relief, other than entitling such entity to 

compensation allowable under section 503 (b)(1) of this title as an 

administrative expense, as will result in the realization by such entity of the 

indubitable equivalent of such entity’s interest in such property. 

 

Skydd ska således erhållas i den utsträckning som åtgärderna enligt 362, 363 och 364 §§ 

har resulterat i värdeminskning i säkerställd egendom.  362 § rör det nämnda mora-

toriumet, 363 § rör gäldenärens behörighet och befogenhet att nyttja eller avyttra 

säkerställda tillgångar och 364 § reglerar hur finansiering kan ske under förfarandet.  

Det finns ingen klar definition av adequate protecion och hur adekvat skydd ska 

erhållas definieras inte uttömmande i 361 §. I lagtexten illustreras dock olika metoder 

för att hålla borgenären skyddad. I 361 § (1) stadgas om rätt till kontantbetalning, (2) 
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ställande av tilläggssäkerhet eller kompletterande säkerhet eller (3) lättnad för 

borgenären som medför en otvivelaktig motsvarighet (indubitable equivalent). Det 

viktigaste är att syftet med skyddet uppnås vilket har ansetts vara ”[..] to guard the 

secured creditors' interest from a decline in the value of the collateralized property.”
20

 

Skyddet syftar alltså till skydd mot värdeminskning i viss säkerställd egendom och inte 

ett skydd för borgenärens anspråk. Om värdet på borgenärens säkerhet överstiger 

fordran anses övervärdet (equity cushion) tillräckligt för att borgenären ska anses 

adekvat skyddad.
21

 En borgenär vars fordran överstiger värdet på säkerheten kan dock 

beviljas adekvat skydd för att skydda sig mot värdeminskningar i den säkerställda 

egendomen.
22

 En borgenär kan även begära dispens från det generella moratoriumet 

genom att borgenären visar att dennes rätt inte är adekvat skyddad.
23

 

Sammantaget kan sägas att det adekvata skydd som borgenär enligt BC är berättigad till 

främst är utvecklat genom praxis, i fråga om omfattning och substans. Grundtanken är 

att tillse att borgenärerna är skyddade mot värdeminskning i säkerställd egendom mot 

bakgrund av begränsningar i borgenärens rätt att realisera säkerheten under ett 

insolvensförfarande under BC. 

4.3 Företagssaneringslagen i Finland 

4.3.1 Syfte och grundläggande om förfarandet 

Den finska motsvarigheten till företagsrekonstruktion regleras i lagen om 

företagssanering (25.1.1993/4733) (FSanL).
24

 I den inledande paragrafen stadgas att i 

syfte att sanera livsduglig verksamhet som bedrivs av en gäldenär i ekonomiska 

svårigheter eller för att trygga förutsättningarna för verksamheten samt för att få till 

stånd reglering av skulder, kan saneringsförfarande inledas. 

Under förfarandet har gäldenären kvar sin bestämmanderätt vad gäller beslut och 

åtgärder av normal affärsverksamhet. Vissa åtgärder som kan klassificeras som ovanliga 

                                                 
20

 In re Panther Mountain Land Development, LLC, 438 B.R. 169, 190 (Bankr. E.D. Ark. 2010).  
21

 “If the creditor is oversecured many courts hold that the equity cushion alone satisfies the adequate 

protection requirement of section 362(d)(1)” - In re Continental In re Continental Airlines, 146 B.R. 539 

(Bankr. D. Del. 1992). 
22

“Even an undersecured creditor...has the right to receive protection from any decline in the value of its 

collateral during the automatic stay”, In re Flagler-at-First Assocs. Ltd., 114 B.R. 297, 303 (Bankr. S.D. 

Fla. 1990. 
23

U.S.C 11  362 d (1) § 
24

 I senare förarbeten framkommer att lagprodukten generellt anses välfungerande och nödvändig, se 

prop. RP 152/2006 rd s. 13. 
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eller av ingripande art kräver dock utredarens samtycke, som exempelvis ta upp ny 

skuld som inte hänför sig till den sedvanliga verksamheten och inte är ovanlig till 

belopp eller villkor.
25

 Har inte samtycke givits är gäldenärens åtgärder ogiltiga, om inte 

tredje man var i god tro om att gäldenären inte fick vidta åtgärderna. 

Sedan förfarandet har inletts får gäldenären inte betala skulder eller ställa säkerheter för 

skulder som uppkommit innan förfarandet inleds (betalningsföbud).
26

 En betalning av 

en gammal skuld ska återbetalas och ställande av säkerhet är utan verkan.
27

  Det finns 

vissa undantag från betalningsförbudet, varav vissa behandlas särskilt i nästa avsnitt.
28

 

Vidare gäller ett generellt indrivningsförbud av skuld som omfattas av betalnings-

förbudet mot gäldenären under förfarandet vilket omfattar alla borgenärer, såväl 

säkerställda som oprioriterade.
29

  Åtgärder vidtagna i strid med förbudet är utan verkan, 

men åsidosätter inte det skydd tredje man har enligt allmänna stadganden. En borgenärs 

som åsidosatt förbudet och t.ex. överlåtit egendom för att utnyttja säkerheten ska bli 

tvungen att ge returnera betalningen . Även indrivningsförbudet är förenat med vissa 

undantag.
30

 Utöver förfarandet får inte heller utmätning eller andra 

verkställighetsåtgärder vidtas mot gäldenären (utmätningsförbud).
31

  

4.3.2 Säkerhetsskuldernas särställning 

I den finska lagstiftningen benämns den skuld för vilken borgenär har en effektiv 

realsäkerhet som säkerhetsskuld.
32

 Det innebär att det måste vara en fråga om en 

säkerhet som tryggar borgenären i förhållande till tredje man. Enligt förarbetena 

omfattas även företagsinteckning som säkerhet av stadgandet.
33

 Skulden är endast en 

säkerhetsskuld upp till det värdet på säkerheten som vid förfarandets inledande skulle 

räcka till betalning av skulden. Det har ansetts att den särställning som en borgenär med 

säkerhetsrätt innehar endast bör skyddas till den del som säkerhetens värde vid 

                                                 
25

 Se 29 § st. 2 FSanL. 
26

 17 § FSanL 
27

 Undantag från att ställande av säkerhet är utan verkan om annat gäller i stadgandena om löpande 

skuldebrev. 
28

 Se närmare 18 § FSanL för en uttömmande lista med undantag. 
29

 19 § FSanL. 
30

 20 § FSanL. 
31

 21 § FSanL. 
32

 Se def. i 1:3 p. 3) FSanL. 
33

 Prop. RP 182/1992 rd s. 65. 
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tidpunkten för förfarandets inledande skulle ha räckt till betalning av borgenärens 

fordring.
34

  

På grund av säkerhetsskuldens konstruktion krävs att säkerhetens värde fastställs vid 

förfarandets inledande, vilket i förarbetena anses som problematiskt.
35

 Värdet på 

säkerheten anses vara det sannolika realisationsvärdet vid den tidpunkt då förfarandet 

inleddes.
36

 Det är i huvudsak det normala realisationssättet som ska beaktas, och om 

flera alternativ står till buds ska avgörande betydelse ges den realisationsform som i viss 

situation anses mest sannolik.
37

 Det handlar i grund och botten om att försöka utröna 

borgenärens ställning i en situation som är alternativ till företagssaneringen. För att göra 

bedömningen så realistisk som möjligt ska hänsyn tas till rådande 

marknadsförhållanden.
 38

  

I senare förarbeten vilka har inneburit en viss revidering av FSanL konstateras att praxis 

vad avser värderingen har varierat och att säkerhetsskulden har även kunnat fastställas 

till brukligt pris på basis av en fortsatt affärsverksamhet (going concern). I vissa fall har 

utredarna använt en mellanform mellan likvidationsvärdet och going concernvärdet. Det 

betonas att fastställandet av värdet för egendom under en företagsinteckning har orsakat 

problem. Bestämmelsen om fastställande av säkerhetens värde ansågs dock i sin 

nuvarande form göra det möjligt att beakta olika situationer och ge flexibla lösningar.  

Det uttalades att ett fastställt realiseringssätt eller tidpunkt för realisering kan leda till 

oönskade resultat.
39

 

Säkerhetsskulderna omfattas av indrivningsförbudet, betalningsförbudet samt 

utmätningsförbudet efter företagssaneringen har inletts. I vissa avseenden står dock 

säkerhetsskulden i särställning i förhållande till andra skulder uppkomna innan 

förfarandet inleddes. För det första ska säkerhetsborgenärerna, betalningsförbudet till 

trots, ha rätt till betalning av ränta samt kreditkostnader på säkerhetsskulden som 

förfaller under förfarandet.
40

 Borgenären ska inte genom förfarandet orsakas ränteförlust 
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 Prop. RP 182/1992 rd s. 65. 
35

 Prop. RP 182/1992 rd s. 29 
36

 Prop. RP 182/1992 rd s. 65. 
37

 Prop. RP 182/1992 rd s. 65 f. 
38

 Prop. RP 182/1992 rd s. 65. 
39

 Prop. RP 152/2006 rd s. 29 f. 
40

 17 § FSanL. 
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om saneringen misslyckas och egendomen senare inte räcker till för att täcka 

räntefordringar som uppkommit under förfarandet.
41

  

För det andra omfattas säkerhetsborgenärerna av ett undantag från indrivningsförbudet, 

genom möjlighet att framför allt realisera säkerheten. Detta undantag aktualiserar på två 

grunder. Den första grunden är om det är uppenbart att egendomen inte behöver kvarstå 

hos borgenären. Den andra grunden är om gäldenären har försummat förpliktelse att 

betala ränta och kapitalkostnad eller om gäldenären har försummat förpliktelse att utge 

ersättning för värdeminskning, varav det senare är ytterligare en särbehandling av 

säkerhetsskuld.  

För det tredje har borgenären nämligen rätt till ersättning för värdeminskning som beror 

på användning av föremålet i gäldenärens verksamhet under indrivningsförbudet.
42

 

Värdeskyddet uttrycks närmare i lagtext: 

En säkerhetsborgenär har rätt till ersättning för sådan minskning av värdet på 

säkerhetsegendom till hans nackdel som beror på att egendomen har använts 

i gäldenärens verksamhet medan ett förbud enligt 19 eller 22 § var gällande. 

En erlagd ersättning räknas som amortering av säkerhetsskuld.  

 

Gäldenären skall se till att den egendom som utgör säkerhet för 

saneringsskulden och som omfattas av indrivningsförbud är försäkrad mot 

skada på behörigt sätt.43 

 

Av lagtexten framgår att ersättningsskyddet är begränsat till värdeminskningar som 

beror på användning i gäldenärens verksamhet. I förarbetet nämns närmast slitage som 

beror på användning.
44

  Ställningstagandet är att värdeskydd inte aktualiseras av 

värdeminskningar som gäldenären inte har orsakat. Motiven bakom denna begränsning 

av värdeskydd nämns inte i förarbetet.  

Vad som särskilt bör noteras med den finska regleringen är att samtidigt som FSanL 

trädde i kraft ändrades också förmånsrättsordningen i finsk lagstiftning.
45

 Det uttalades i 

förarbetet till FSanL att det vore problematiskt att bygga FSanLag på samma 

förmånsrättssystem, eftersom det skulle medföra att oprioriterade borgenärer skulle få 

                                                 
41

 Prop. RP 182/1992 rd s. 30. 
42

 33 § st 1 FSanL. 
43

 33 § st 1 FSanL. 
44

 Prop. RP 182/1992 rd s. 86. 
45

 Se prop. 1992 RP 181 rd och sedermera Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning 

1992/1578. 
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en svagare ställning om saneringen misslyckas och efterföljs av en konkurs.
46

 De 

oprioriterade borgenärerna kan ha haft möjlighet att innan rekonstruktionen få betalt för 

sin fordran men är under förfarandet begränsade av indrivnings- och betalningsförbudet. 

I en efterföljande konkurs går medlen ur boet i första hand till betalning av de 

säkerställda borgenärernas fordringar och lite blir kvar till de oprioriterade 

borgenärerna. För att öka möjligheterna till rekonstruktion ansågs det därför nödvändigt 

att minska omfattningen av de dåvarande förmånsrätterna.
47

 Den finländska lagstiftaren 

tycks således se en korrelation mellan svagare förmånsrätter och ökad möjlighet till 

företagssanering.
48

 

 

                                                 
46

 Prop. RP 182/1992 rd s. 15. 
47

 Prop. RP 181/1992 rd s. 4. 
48

 För en närmare utredning om nämnda korrelation, se Bergström, Eisenberg och Sundgren. 



 

 

5. Kreditsäkerheters ställning under fortsatt drift vid konkurs 

5.1 Problematik 

Under fortsatt drift begränsas borgenärernas möjlighet att realisera säkerheterna och 

borgenärerna är därför beroende av att säkerställd egendom inte urholkas eller att en 

oskälig omfördelning mellan borgenärerna inte sker under den tiden driften fortgår. För 

att balansera intresset av fortsatt drift med den säkerställda borgenärens krav på en 

oförändrad säkerhet (eller i vart fall inte försämrad säkerhet), blir den fortsatta driftens 

påverkan på den säkerställda egendomen av betydelse. 

5.2 Allmänt om fortsatt drift efter konkurs  

En konkursförvaltare kan, i den mån det bedöms ändamålsenligt, efter konkursutbrottet 

fortsätta driva gäldenärens rörelse om så lagligen kan ske, vilket följer av 8:2 KL. En 

fortsatt drift kan vara lämplig för att hålla igång konkursboets produktion fram till 

försäljning samt för att färdigställa halvfärdig produktion. Även sociala hänsyn kan göra 

sig gällade.
49

 Fortsatt drift medför dock samtidigt att konkursen drar ut på tiden och att 

borgenärerna inte får betalt lika snabbt. Det kan därför ur borgenärernas synpunkt 

framstå som riskabelt att fortsätta driva verksamheten.
50

 

Det finns ingen helt tidsbestämd gräns kring hur länge den fortsatta driften får pågå, 

men verksamheten får drivas längre än ett år efter edgångssammanträdet endast om det 

föreligger särskilda skäl för det. På grund av att reglerna om statlig lönegaranti endast 

omfattar lön för arbete utfört en månad från konkursutbrottet kan det dock antas att den 

fortsatta driften i många fall inte pågår längre än den tid garantins omfattning sträcker 

sig till.
51

 

Ett beslut om fortsatt drift av gäldenärens verksamhet är normalt av sådan vikt att det 

omfattas av konkursförvaltarens skyldighet att i viktigare frågor höra särskilt berörd 

borgenär och tillsynsmyndigheten enligt 7:10 KL. Även om det är förvaltaren som har 

den avgörande beslutanderätten nämns särskilt i förarbetena att tillsynsmyndighetens 

åsikt bör beaktas och att förvaltaren bör ha väldigt starka skäl för att gå emot 

                                                 
49

 Welamson, Mellqvist, s. 151. 
50

 Welamson, Mellqvist, s. 151. 
51

 Se 7 § lönegarantilagen (1992:497) och 12 § FRL. 
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tillsynsmyndighetens åsikt i frågan.
52

 Förvaltaren ska i sin bedömning av vad som är 

ändamålsenligt enligt 8:2 KL även beakta konsekvenserna vad avser försämring av en 

förmånsberättigad borgenärs ställning.
53

  

5.3 Hinder mot realisation av vissa tillgångar 

Huvudregeln vid realisation av gäldenärens tillgångar efter konkurs är att så ska ske 

snarast möjligt enligt 8:1 KL. Anstånd med realisation får dock göras om konkurs-

förvaltaren beslutar om fortsatt drift av rörelsen, vid överklagan av konkursbeslut samt 

om ackordförslag är uppe för prövning.   

Om en säkerställd borgenär med säkerhet i viss egendom yrkar att egendomen ska säljas 

genom konkursförvaltarens försorg får försäljning som huvudregel inte uppskjutas, 

vilket följer av 8:5 st. 1 KL. Det krävs dock att förvaltaren inte anser anstånd nöd-

vändigt för att förhindra avsevärd förlust för konkursboet eller att genomförandet av 

ackord försvåras av realisation. Vidare får anstånd med försäljning ske om förvaltaren 

har beslutat om fortsatt drift. Den fortsatta driften medför alltså att säkerställda 

borgenärer i viss utsträckning är begränsade i sin möjlighet att realisera säkerhet.
54

 Det 

bör dock noteras att förvaltaren är ålagd enligt 8:5 KL att se till att anståndet inte är 

oskäligt gentemot borgenär. I denna skyldighet bör således hänsyn tas till vilken 

påverkan den fortsatta driften har på en enskild säkerställd borgenär i den fortsatta 

driften.
55

 

5.4 Fortsatt drift och påverkan på borgenär med företagshypotek som säkerhet 

5.4.1 Förädling eller bearbetning av befintlig hypoteksunderlag under fortsatt drift 

Om en verksamhet fortsätter att drivas efter konkursutbrottet händer det inte sällan att 

företagshypoteksunderlaget förändras under den fortsatta driften. Till skillnad från 

panthavare så har hypoteksinnehavare inte någon självständig rätt att realisera 

egendomen som utgör säkerhet för fordran. Före konkurs har hypoteksinnehavaren 

                                                 
52

 Prop. 1986/87:90 s. 282 f. 
53

 Prop. 1986/87:90 s. 285. 
54

 Panthavare har dock möjlighet att utmäta egendom som är förenad med panträtt, vilket är ett undantag 

från förbudet mot utmätning under konkurs enligt 3:7 KL.  
55

 Om borgenären bortser från nämnda åliggande i 8:5 KL bör sannolikt skadeståndsansvar enligt 17:1 KL 

kunna uppkomma, se närmare avsnitt 5.6. 
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möjlighet att vända sig till krfm för utmätning men under konkurs är det konkurs-

förvaltarens sak att realisera den egendom som ingår i hypoteket.
56

 

I NJA 1982 s. 900 (Minitube-fallet) prövade HD frågan om företagshypoteksinnehavare 

ska få tillgodoräkna sig värdeökning av egendom som uppkommit genom förädling och 

bearbetning av material som omfattades av företagshypoteksunderlaget under den 

fortsatta driften.
 57

 I lagstiftning saknas tidpunkt för bestämmandet av omfattningen av 

den egendom som omfattas av företagshypoteket, men HD uttalade att det var i enlighet 

med allmänna konkursrättsliga principer att underlaget för särskilda förmånsrätter 

bestäms efter förhållandena vid konkursutbrottet.
58

 HD klargjorde därmed att den 

egendom som omfattas av ett företagshypotek är den egendom som finns vid 

konkursutbrottet, ett uttryck för den s.k. frysningsprincipen.
59

   

Efter att ha konstaterat vilken egendom som omfattades av företagshypoteket, blev 

värderingen av det nämnda underlaget föremål för HD:s bedömning. HD uttalade då att 

företagshypoteksinnehavarna bör få tillgodoräkna sig en värdeökning av underlaget 

motsvarande kostnaderna som har lagts ner på viss vara före konkursen multiplicerat 

med försäljningssumman, dividerat med summan för kostnaderna som lagts ner före och 

efter konkursen. Formeln benämns kostnadsproportioneringsmetoden.
60

 För att beräkna 

kostnaderna uttalades i domen att användandet av schabloner var lämpligt av praktiska 

skäl. Två stora poster som alltid bör tas med i beräkningen ansågs vara löner och 

materialkostnader.
61

 

Minitube-fallet har gett upphov till många följdfrågor och debatt i doktrinen.
62

 

Prejudikatet är begränsat till tillverkningsföretag men det har diskuterats i vilken mån 

proportioneringsmetoden är tillämplig även vid fortsatt drift av andra typer av 

verksamheter. I RH 1994:126 tillämpades proportioneringsmetoden vid fortsatt drift av 

                                                 
56

 Hypoteksinnehavare omfattas sannolikt inte heller av möjligheten att begära omedelbar försäljning 

enligt 8:5 KL, då lagtexten avser säkerhet i viss egendom. Prop. 1986/87:90 nämner inget om huruvida 

hypoteksinnehavare omfattas, jfr s. 285. 
57

 Målet rörde lagen (1966:454) om företagsinteckning, men det innebär i sak ingen skillnad, se prop. 

1983/84:128 s. 53 f. Lagen (1984:649) om företagshypotek efterträdde 1966 års lag och lagen (2003:538) 

om företagsinteckning införde därefter, innan nuvarande FHL trädde i kraft. Av prop. 2007/08:161 s. 50 

framgår att nuvarande FHL till stor del överensstämmer med 1984 års lag. 
58

 Se 5 § LFH där det stadgas att borgenären har rätt att få betalt för fordringen ur den egendom som 

omfattas av inteckningen upp till företagsinteckningsbrevets belopp. Någon tidpunkt nämns således inte 

heller vad gäller underlaget till företagshypotek. 
59

 Jfr NJA 1973 s. 365 
60

 Se utförligt Håstad och Lambertz, s. 257 ff. 
61

 Se även Håstad, s. 370 samt Håstad och Lambertz, s. 266. 
62

 Se Håstad och Lambertz, men även Moberg, SvJT 1988, s. 108 ff. 
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en detaljhandel, vilket ger uttryck för att tillämpningsområdet för proportionerings-

metoden vidgats bortom att enbart gälla tillverkningsföretag.  

För företagshypoteksinnehavare innebar HD:s ställningstagande i Minitube en 

försämring jämfört med tidigare praxis, då hypoteksinnehavarna fick tillgodogöra sig 

hela försäljningsintäkten efter förädlingen.
63

 Avräkning gjordes tidigare inte från 

försäljningsintäkten för kostnader hänförliga till produktionen.
64

 Den nuvarande 

lösningen förhindrar således att säkerställd borgenär med säkerhet i 

företagshypoteksegendom gynnas på bekostnad av allmänna boet under fortsatt drift. 

5.4.1.1 Spärregel till skydd för hypoteksinnehavare vid värdenedgång av 

hypoteksunderlag vid fortsatt drift 

En fortsatt drift kan ofta vara gynnsam för företagshypoteksinnehavare jämfört med 

direkt realisation vid konkursutbrottet, om underlaget består av halvfabrikat och 

råmaterial som har ett begränsat värde i icke-färdigställt tillstånd. För de fallen fortsatt 

drift och bearbetning istället medför en värdenedgång av det befintliga hypoteks-

underlaget, har tillämpning av en spärregel tidigare föreslagits i doktrinen.
65

 En sådan 

regel skulle innebära att hypoteksinnehavaren, oavsett resultatet av den fortsatta driften, 

med företräde tilldelades värdet av en omedelbar försäljning efter konkursutbrottet.
66

 

Enligt Håstad och Lambertz finns det inget i HD:s domskäl i Minitube-fallet som 

hindrar en tillämpning av spärregeln.
67

    

Kritik har riktats mot regeln eftersom fortsatt drift ofta genererar mervärde och att 

företagshypoteksinnehavaren därför bör bära en del av risken för att driften inte leder 

till förväntat överskott.
68

 Samtidigt kan den principiella invändningen göras att 

hypoteksinnehavaren de facto inte bestämmer över valet av fortsatt drift. Hypoteks-

innehavare berövas även möjligheten att kräva omedelbar realisation och omfattas 

dessutom av utmätningsförbudet under konkurs i 3:7 KL.  

                                                 
63

  Håstad och Lambertz, s 258. 
64

 Det bör observeras att avräkning enligt 14:18 KL alltid sker för konkurskostnader. 
65

 Se bl.a. Müllern, s. 44 f. 
66

 Håstad och Lambertz, s. 282 ff. 
67

 Håstad och Lambertz, s. 282 ff. 
68

 Palmér och Savin, Konkurslagen (Zeteo) kommentar till 14:18 KL. 
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Frysningsprincipen bör enligt min mening inte medföra att en borgenär hamnar i sämre 

position än vid konkursutbrottet. Skulle risken för en sådan försämring åläggas 

säkerställda borgenärer skulle ett av konkursinstitutets syften motverkas, nämligen att 

hindra kapplösning mellan borgenärerna. Jag anser därför att en spärregel rent teoretiskt 

är en lämplig lösning som ger kreditgivare med säkerhet i företagshypotek en viss 

befogad förväntan på värdet av säkerheten vid konkurs. Spärregeln synes dock inte ha 

använts i praxis eller av praktiker och dess giltighet kan därför ifrågasättas på den 

grunden.  

5.4.2 Värdeförändring av hypoteksunderlag som inte är föremål för bearbetning eller 

förädling under fortsatt drift 

I domskälen till Minitube uttrycktes att det bör beaktas att hypoteksinnehavaren kan ha 

rätt till ränta samt ersättning för sådant hypoteksunderlag som använts i driften utan att 

direkt ingå i försålda produkter. Håstad och Lambertz har menat att uttalandet 

bekräftade att företagshypoteksinnehavare bör kompenseras för värdeminskning av 

exempelvis en maskin som använts under fortsatt drift, men att HD lämnar öppet för hur 

en sådan ersättning ska beräknas.
69

 Även Müllern har med hänvisning till 12:6 UB, 

uttalat att ersättning på grund av slitage bör tillkomma företagshypoteksinnehavaren. 

Han uttalade vidare att även om en sådan värdeminskning är svår att beräkna är det 

teoretiskt sett inte svårare än värderingar enlig proportioneringsmetoden.
70

 

Frågan om kompensation för hypoteksinnehavare aktualiserades i NJA 1993 s. 120. 

Konkursförvaltaren hade i fallet drivit gäldenärens rörelse vidare efter konkurs, vilket 

genererade i ett överskott. I slututdelningen justerade förvaltaren upp värdet på bl.a. 

egendom som omfattas av hypoteksunderlaget. Utdelningen klandrades av staten och 

förvaltaren hänvisade till ovan nämnda uttalande i Minitube-fallet. HD framförde dock 

att underlaget för företagshypoteket, såvitt framkommit i målet, inte hade sjunkit i värde 

under den tid som rörelsen drevs vidare efter konkursutbrottet och att vad som anfördes 

i Minitube därför inte var tillämpligt. HD lämnade ingen ytterligare motivering.   

Walin har för sin del beklagat att kompensation inte tillerkändes hypoteksinnehavaren i 

1993 års fall, men påpekar att HD tycks lämna en öppning för att kompensation skulle 

kunna utgå om den använda egendomen minskat i värde genom slitage eller liknande.
71
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 Håstad och Lambertz, s. 268.  
70

 Müllern, s. 44. 
71

 Walin, Om företagshypotek, s. 159. 
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Walin utvecklar inte på vilka grunder han beklagar utgången. En tolknings om förefaller 

rimlig är att om hypoteksunderlag i form av exempelvis maskiner används för ren 

nyproduktion, gynnas det allmänna boet samtidigt som hypoteksinnehavaren saknar 

liknande incitament till att den fortsatta driften ska fortgå.  

Zackariasson menar att det nödvändigtvis inte finns en motsättning mellan uttalandet i 

Minitube och HD:s ställningstagande i 1993 års fall. Även efter 1993 års fall framhåller 

Zackariasson att det finns utrymme för att utge kompensation för användning av 

hypoteksegendom som lett till värdeminskning hos hypoteksunderlaget.
72

  

Med stöd av röster i doktrinen kan det enligt min mening argumenteras för att ersättning 

de lege lata bör utgå om hypoteksegendom på grund av slitage minskar i värde under 

den fortsatta driften. Genom tillämpningen av frysningsprincipen har HD redan valt att 

beakta underlaget per konkursdagen för att sedan se till vad som sker med underlaget 

under fortsatt drift. En naturlig följd skulle vara att beakta den värdeminskning på grund 

av slitage som skett efter att konkursen inleddes. 

En sådan möjlighet till kompensation skulle dock kräva värderingsregler. HD har 

genom Minitube-fallet tidigare skapat ramar för värderingsmetoder, även om detta rör 

en annan typ av värdering. Även om värdeminskning är svår att beräkna är det teoretiskt 

sett inte svårare än värdering enligt proportioneringsmetoden, hävdar Müllern.
73

 Det 

förefaller enligt min mening som att en värdering av färdigställd egendom bör vara 

lättare att genomföra än den värderingsmetod som används i Minitube. Enligt KL måste 

förvaltaren dessutom göra en bouppteckning enligt 7:13 KL där boets tillgångar tas upp 

till noggrant uppskattade värden (jfr 3:14 FRekL) inklusive värdet av pantsatt egendom. 

Det kan dock antas att värdering av säkerställd egendom medför vissa motsättningar 

mellan konkursboet och säkerställda borgenärer angående omfattningen av 

värdeminskningen och slitaget. 

Egendom som omfattas av företagshypotek kan även under fortsatt drift minska i värde 

utan slitage, genom ett rent prisfall. Müllern har föreslagit att ovan nämnda spärregel 

även skulle kunna vara att tillämpa i en sådan situation.
74

 Denna ståndpunkt står dock 

inte oemotsagd. Håstad och Lambertz har uttryckt att det är märkligt att allmänna boet 
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 Zackariasson, s. 873. 
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 Müllern, s. 44. 
74

 Müllern, s. 45. 
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ska stå risken vid rent prisfall.
75

 Reciprocitetsskäl talar i sådant fall för att allmänna boet 

även ska tillgodoräknas möjligheten till ren värdestegring, vilket inte bör vara fallet. 

Enligt Håstad och Lambertz bör rena värdestegringar, d.v.s. sådana som inte beror på 

förädling eller bearbetning, i sin helhet tillkomma inteckningshavarna. Det var enligt 

dem en logisk följd av HD:s argumentation i Minitube. Vilken egendom som omfattas 

av företagshypoteket bestäms vid konkursutbrottet. Det finns sedan möjlighet att ta 

hänsyn till vad som sker under den fortsatta driften. Har en värdestegring skett under 

konkursen bör samma värdeökning ingå i hypoteksunderlaget. Det ligger även i linje 

med att avkastning ska tillgodoräknas företagshypoteksinnehavaren. 

Jag instämmer i Håstad och Lambertz kritik mot spärregeln vid värdeminskningar som 

inte beror på slitage. Att hypoteksinnehavaren står risken för rent prisfall ger inte 

upphov till samma intressekonflikt som när hypoteksunderlag exv. används för fortsatt 

produktion utan att direkt ingå i försålda produkter. Det torde även vara anledningen till 

varför inte nämnda reciprocitetsargument gör sig gällande med samma kraft i relation 

till den av Håstad och Lambertz förespråkade spärregeln vid bearbetning av 

hypoteksunderlag under fortsatt drift i konkurs. 

5.4.3 Hypoteksinnehavarens ansvar för konkurskostnader 

Som ovan nämnts medför frysningsprincipen att hypoteksunderlaget per konkursdagen 

är det underlag som omfattas av företagshypoteket. Efter konkursutbrottet ska inte 

omfördelningar mellan borgenärerna ske. Frysningstidpunkten påverkar dock inte 

ansvaret för konkurskostnader, vilket kan påverka säkerställa borgenärer med 

företagshypotek som säkerhet. 

Konkurskostnader ska utgå ur konkursboets medel framför betalning av andra skulder 

vilket följer av 14:2 KL. I den mån kostnaderna inte kan betalas av boet har staten ett 

subsidiärt ansvar för kostnaderna. Som konkurskostnad räknas allmänt förvaltarens 

fordringar i form arvode och ersättning för utlägg.
76

  

Om det i boet endast finns oprioriterade borgenärer saknar det betydelse i vilken mån 

konkurskostnaderna hänför sig till viss egendom. När säkerställda borgenärer finns i 

borgenärskollektivet blir situationen en annan. Om konkurskostnaderna hänför sig till 

viss egendom förenad med särskild förmånsrätt har det ansetts oskäligt att andra 
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 Håstad och Lambertz, s. 283. 
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 Welamson, Mellqvist, s. 207. Se 14:1 KL för närmare precisering. 



32 

 

32 

 

borgenärer ska betala konkurskostnader hänförliga till den egendomen.
77

 I 14:18 KL 

finns därför en uttrycklig regel om hur konkurskostnader ska fördelas på olika slag av 

egendom. Grundtanken är att förmånsrätterna själva belastas med de konkurskostnader 

som kan hänföras till den specifika egendomen. De konkurskostnader som omfattas av 

bestämmelsen är arvode och kostnadsersättning till förvaltaren och andra rådgivare. 

Därutöver omfattas även kostnader för vård och försäljning, vilket följer av 

14:18 st. 3 KL, även om sådana kostnader normalt inte är att likställa med 

konkurskostnader.
78

 

Vid tillämpningen av proportioneringsmetoden i NJA 1982 s. 900 uttalade HD att 

nuvarande 14:18 KL kan föranleda en reducering av den ersättning som tillkommer 

innehavaren av företagshypoteket.
79

 Håstad och Lambertz menade att en tillämpning av 

14:18 KL vid användandet av proportioneringsmetoden innebär att kostnaderna för vård 

och försäljning samt aktuella arvoden ska dras bort från försäljningsintäkten innan 

fördelningen görs enligt proportioneringsmetoden.
80

 Innebörden, såvitt jag förstår, blir 

att företagshypoteksinnehavaren står för sin del av konkurskostnaderna och allmänna 

boet står för sin del, innan fördelningen av försäljningsintäkten sedan görs. Relationen 

mellan 14:18 KL och proportioneringsmetoden vad avser kostnader är mot bakgrund av 

den tolkningen att kostnader för vård och försäljning beaktas inom ramen för 14:18 KL 

och kostnader för produktion beaktas inom ramen för proportioneringsmetoden.  

Underlaget för de särskilda förmånsrätterna ska dock inte användas för betalning av 

allmänna konkurskostnader, vilket framgår av 14:18 st. 2 KL. Det har ansetts oskäligt 

att säkerställda borgenärer ska svara för andra konkurskostnader, eftersom 

säkerhetsinnehavarna kan ta tillvara sina rättigheter utom konkurs.
81

 Härifrån görs dock 

ett undantag för företagshypoteksunderlag. Om tillräckliga medel inte finns i boet kan 

hypoteksunderlaget användas som betalning av övriga konkurskostnader.  

I förhållande till övriga säkerställda borgenärer behandlas alltså borgenärer med 

säkerhet i företagshypotek annorlunda gällande kravet på betalning ur egendom för 

allmänna konkurskostnader. 
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 Welamson, s. 624 f. 
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 Jfr 14:1 KL vilken innehåller en lista av vad som anses som konkurskostnader. Kostnader för vård och 

försäljning ingår inte, se även prop. 1986/87:90, s. 387. 
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 I fallet hänvisades till 81 § i 1921 års Konkurslag (1921:225), som har sin motsvarighet i 

nuvarande14:18 KL. 
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Motivet bakom undantaget är relativt väl dolt. I förarbeten till den nuvarande KL 

konstaterades undantaget men motiveringen finns att hitta i äldre förarbeten.
82

 I 

1921 års konkurslag (1921:225) kunde betalning av allmänna konkurskostnader ske från 

underlag som omfattades av särskilda förmånsrätter som endast kunde göras gällande i 

konkurs. Genom införandet av 1966 års lag om företagsinteckning (motsv. till 

företagshypotek) skulle företagsinteckning, utan ändring av bestämmelsen, ha fallit 

utanför, eftersom företagsinteckning kunde göras gällande i såväl konkurs som vid 

utmätning. Den valda ordningen, att hypoteksunderlaget fick stå subsidiärt ansvar för 

allmänna konkurskostnader, ansågs motiverad eftersom det antogs att stor del av 

gäldenärens egendom vid konkursutbrottet ofta bestod av hypoteksegendom. Den 

nuvarande ordningen ansågs därför befogad eftersom man befarade att konkurs-

förvaltaren annars skulle ha undvikit att vidta åtgärder i rädsla för att inte erhålla 

ersättning och att oprioriterade borgenärer skulle ha avstått från att ansöka om konkurs 

av rädsla för att bli ersättningsskyldiga. Departementschefen uttryckte även att regeln 

inte medförde någon väsentlig försämring av företagsinteckning som realkredit och att 

de naturliga svängningarna i underlaget som ligger i säkerhetens natur medförde att 

avdrag för konkurskostnader bör vara av underordnad betydelse.
83

 Det grundläggande 

motivet för undantaget tycks följaktligen vara att en motsatt ordning skulle kunna 

motverka konkurser i de fall konkurs är önskvärt. En sådan tolkning ger för handen att 

andra intressen än borgenärsintressen ryms i uppbyggnaden av konkurslagstiftningen. 

Regeln medför dock inte att förvaltaren får driva verksamheten på hypoteks-

innehavarens bekostnad under vilka förhållanden som helst. I så fall skulle 

företagshypotekets värde som kreditsäkerhet försämras avsevärt. Det har dock ansetts 

att vissa åtgärder måste tålas av företagshypoteksinnehavare.
84

 

Mot bakgrund av att regleringen i 14:18 st. 2 KL faktiskt innebär en reell särbehandling 

av borgenärer med företagshypotek, kan frånvaron av diskussion om nämnda 

särbehandling i senare förarbeten ifrågasättas. Företagshypoteket är den enda särskilda 

förmånsrätten som svarar för allmänna konkurskostnader. Om tillgångarna i ett 

konkursbo uteslutande består av fastigheter belastade med särskild förmånsrätt kan boet 

                                                 
82

 Prop. 1986/87:90 s. 387 är tyst om motiven och likaså slutbetänkandet SOU 1983:24 s. 353. Se däremot 

prop. 1967:113 s. ff. med anledning av införandet av 1966 års lag om företagsinteckning. 
83
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att vägande skäl till varför avvikelse från huvudregeln inte hade visats, se närmare s.8. 
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 Se särskilt Håstads tillägg i NJA 1999 s. 131 
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sakna medel för att betala allmänna konkurskostnader trots regeln i 14:18 st. 2 KL. KL 

ger inte någon lösning på nämnda problematik och i praxis benämns situationen som en 

hybridkonkurs, vilken behandlas som en utdelningskonkurs enligt 10:1 KL eller som en 

avskrivning.
85

 Om konkursen avslutas med utdelning till de säkerställda borgenärerna, 

trots brist på medel, aktualiseras statens subsidiära kostnadsansvar enligt 14:3 KL. Mot 

bakgrund av det ovan sagda kan det därför ifrågasättas varför endast företagshypoteket 

omfattas av nämnda särregel. 

En tolkning är att undantaget i 14:18 st. 2 KL ger uttryck för föreställningen om 

företagshypoteket som hybrid mellan allmän och särskild förmånsrätt. Enligt FRL är 

företagshypoteket en särskild förmånsrätt, som kan göras gällande såväl i konkurs som 

utmätning. Under en konkurs omfattas dock inte hypoteksinnehavaren av möjligheten 

till utmätning under konkurs enligt 3:7 KL, vilket panthavare gör. Eftersom möjlighet 

till utmätning under konkursen saknas, kan anföras att hypoteksinnehavaren är beroende 

av de allmänna konkurskostnaderna för realisation och därför även bör vara beredd att 

bära dem. Betydelsen av invändningen minskar dock eftersom företagshypoteks-

underlaget är utmätningsbart utom konkurs, även om det kanske inte är den normala 

realisationsformen.  

Mot bakgrund av det ovan sagda kan antas att den av lagstiftaren valda ordningen är 

motiverad av praktiska skäl, även om den på goda principiella grunder kan ifrågasättas.  

5.5 Fastighetspanthavares rätt till ersättning för nyttjande av fastigheten 

Även fastigheter omfattas av anstånd med försäljning om förvaltaren väljer att driva 

verksamheten vidare eller om förvaltaren anser anstånd nödvändig för att förhindra att 

boet tillfogas avsevärd förlust eller att genomförandet av ett ackord väsentligt försvåras 

om anstånd inte är oskäligt mot borgenären, vilket följer av 8:5 p. 2 KL.  

Vid fortsatt drift kan fråga uppstå om fastighetspanthavare ska ha ersättning för 

nyttjandet under den period fastigheten brukas.
86

 Frågan aktualiserades i tidigare 

nämnda NJA 1993 s. 120, som utöver företagshypotek även gällde fordran förenad med 

pant i tomträtt.
87

 I fallet hade konkursförvaltaren drivit rörelsen vidare med vinst och 
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 Hybridkonkurs lämnar utdelning till borgenärer med särskild förmånsrätt men med brist i det allmänna 

boet, se bl.a. SOU 2000:62 s. 507 ff. 
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tillförde panthavaren en ökad utdelning i konkursen motsvarande skälig marknads-

mässig hyra för den period då fastigheten hade använts i den fortsatta driften. 

HD tog sin utgångspunkt i Minitube-fallet och betonade att pant i fastighet, till skillnad 

från företagshypotek, är säkerhet i viss bestämd egendom. På grund av reglerna om 

exekutiv försäljning uttalade HD att det saknade betydelse om värdet på säkerheten 

förändrades efter konkursdagen, eftersom borgenären har rätt till pantbrevsbeloppet och 

tillägg i den mån beloppet täcks av borgenärens fordran, se närmare 6:3 JB. HD ansåg 

därför att det saknades anledning att precisera säkerhetens omfattning vid vis tidpunkt. 

Frysningsprincipen var således inte tillämplig på fastighetspant.
88

 Som stöd för att 

borgenären inte skulle erhålla kompensation av nämnt slag påtalades dessutom att 

nuvarande 8:6 st. 3 och 14:18 KL inte var tillämpliga samt komplikationerna det skulle 

medföra för konkursförvaltningen. 

Det kan noteras att utgången i NJA 1993 s. 120 inte är förenligt med det av HD gjorda 

uttalandet i Minitube om ”den allmänna uppfattningen på vilken konkurslagen bygger i 

denna del, nämligen att underlaget för en särskild förmånsrätt bedöms efter för-

hållandena vid konkursutbrottet”.
89

 Ståndpunkten i Minitube tycktes således vara att 

frysningsprincipen var av generell tillämplighet. Möller har dock ansett HD:s ställnings-

tagande i 1993 år fall som föga förvånande och framhåller att det är själva 

pantbrevskonstruktionen som hindrar en tillämpning av de principer som framkom i 

Minitube-fallet.
90

 Håstad har för sin del menat att domslutet bygger in en onödig 

konflikt i konkursförvaltningen mellan olika borgenärsintressen, antagligen på den 

grunden att kompensation uteblev trots att tomten inte omedelbart sålts utan istället 

använts i fortsatt lönsam drift under konkursen.
91

 Jensen har ställt sig frågande till 

utgången och har menat att hänvisningen till JB 6:3 och tilläggsregeln är missvisande, 

eftersom om fastighetspriset står still eller sjunker medför det en lägre utdelning till en 

panthavare med en fordran som inte helt täcks av köpeskillingen. Slutsatsen enligt 

Jensen blir därför att anstånd med fastighetens försäljning lätt blir oskälig mot 

panthavare, eftersom de inte kan kompenseras.
92

 Jag håller med Jensen i sak men tolkar 
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domskälen annorlunda än Jensen. Jag ifrågasätter om tilläggsregeln är anledningen till 

att kompensationen inte beviljas, utan att det i så fall är konstruktionen av 6:3 JB i sin 

helhet.  

Vid första anblick kan 6:3 JB och motsvarande bestämmelse vad gäller företagshypotek, 

2:5 FHL, anses ha samma konstruktion. Vid en närmare läsning framgår dock en 

betydande skillnad. I 6:3 JB stadgas en borgenärs rätt att för fordran, som är förenad 

med panträtt i fastigheten, få betaltning ur medlen intill pantbrevets belopp. Vad gäller 

företagshypotek stadgas i 2:5 FHL att en borgenär som har företagshypotek för sin 

fordran har rätt få betalt för fordringen ur egendom som omfattas av hypoteket upp till 

företagsinteckningsbrevets belopp. Det kan argumenteras för att rekvisitet medlen inte 

ger samma utrymme för tolkning som egendom, varför en annan läsning skulle strida 

mot 6:3 JB. 

Vissa grundläggande skillnader finns mellan Minitube-fallet och NJA 1993 s. 120. HD 

faller i NJA 1993 s. 120 tillbaka på frysningsprincipens vara eller icke vara vad avser 

fastighetspant genom att uttala att det inte finns någon anledning att precisera 

säkerhetens omfattning vid viss tidpunkt. Men frågan i NJA 1993 s. 120 rörde 

kompensation för nyttjande under fortsatt drift vilket inte, vad framkom i målet, 

medförde någon värdeminskning av fastigheten. Min fundering kring domskälen är 

varför HD ansåg sig manad att ta ställning till frysningsprincipens vara eller icke vara 

och inte endast pröva kompensation motsvarande marknadsmässig hyra. 

Frysningsprincipen ger verktyget att avgöra vilken egendom som ska omfattas av 

särskild förmånsrätt men egentligen ingenting mer. Ett krav på ersättning bör vara riktat 

mot konkursboet och har därför ingen direkt koppling till de exekutiva reglerna som HD 

anförde som skäl till varför frysningsprincipen var tillämplig. 

Det bör noteras att HD i domskälen i NJA 1993 s. 120 begränsar sig till ”sådan 

kompensation som målet rör” och ”den särskilda kompensation som banken till-

delades”. Det framkom inte i målet om egendomen hade minskat i värde, utan den 

justerade utdelningen var en följd av att den fortsatta driften gått med vinst. Det kan 

ifrågasättas om utgången hade blivit en annan om väsentlig värdeminskning av 

fastigheten hade visats. Samtidigt visar HD på en ovilja att utveckla nya regler för 

kompensation och har genom 1993 års fall åtminstone gett uttryck för att 

frysningsprincipen inte kan tillämpas som grund för att ersättning för värdeminskning 
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ska utgå. Walin, i ett rättsutlåtande i Minitube-fallet, argumenterade bl.a. för att 

förvaltaren kan debitera fingerad hyra för utnyttjandet av fast egendom eller krediterar 

företagshypoteksinnehavare för slitage av maskiner som är företagsintecknade.
93

 Han 

menade dock att i brist på lagbestämmelser kan det vara svårt att driva saken så lång. 

Möjligen är det Walins linje, om att avsaknaden av lagbestämmelser försvårar 

möjligheten att ge kompensation för nyttjande, som HD i NJA 1993 s. 120 utgår från. 

5.6 Förvaltarens skadeståndsansvar vid fortsatt drift 

För att skydda borgenärerna från illojala dispositioner vidtagna av konkursförvaltaren 

under den fortsatta driften kan skadeståndsansvar aktualiseras om förvaltaren vid 

fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar borgenärerna 

skada enligt 17:1 KL.
94

 Det rör sig således om ett reglerat oaktsamhetskrav gentemot 

konkursintressenterna.
95

  

Skadeståndsansvar till följd av fortsatt drift aktualiserades i NJA 2001 s. 99. I det 

aktuella fallet fanns vid konkursutbrottet en halvfärdig byggnad på en fastighet förenad 

med särskild förmånsrätt. Förvaltaren försöka inledningsvis hitta intressenter att köpa 

fastigheten. När försöket misslyckades valde konkursförvaltaren att fullfölja 

tillbyggnaden, vilket finansierades genom upptagande av ny kredit. Färdigställandet 

skedde utan samråd med borgenären med bästa rätt i fastigheten och fick till följd att 

borgenären inte fick fullt betalt för sin fordran. 

Det åligger förvaltaren enligt 7:10 KL att höra borgenärerna och tillsynsmyndigheten i 

viktigare frågor. Enligt förarbetet kan sådana viktiga frågor utgöras av diskussioner om 

fortsatt drift eller försäljning av värdefull egendom.
96

 Förvaltaren har dock ingen 

skyldighet att följa borgenärernas vilja efter ett sådant samråd. HD uttalade att 

förvaltarens underlåtenhet att samråda med borgenären ansågs jämställt med ett 

agerande i strid med borgenärens uttryckliga önskemål. Därigenom utsattes borgenären 

för risk och förvaltaren ansågs ha agerat oaktsamt. HD uttalade dock att konkurs-

förvaltare måste ges ett beaktansvärt handlingsutrymme på grund av de svåra beslut en 
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 Konkursförvaltaren brukar även beskrivas ha ett tredjemansansvar vid oaktsamhet om förvaltaren har 

åsidosatt en uttrycklig regel, för skydd till tredje man, se Millqvist, s. 4. 
96

 Prop. 1978/79:105 s. 273. 



38 

 

38 

 

förvaltare stundtals står inför och att en förvaltare inte kan bli ersättningsskyldig så snart 

ett beslut visar sig vara ofördelaktigt för konkursboet eller någon borgenär  

Mot bakgrund av HD:s uttalande om att ge förvaltare beaktansvärt utrymme kan antas 

att ribban för vårdslöshet de lege lata är relativt hög. Att värna om förvaltarens 

handlingsutrymme är enligt min mening en nödvändighet och att inskränka samma 

handlingsutrymme ger antagligen borgenärskollektivet sämre utdelning i ett längre 

perspektiv. Samtidigt ålades förvaltaren en tung bevisbörda, eftersom det ansågs att 

förvaltaren möjligen hade kunnat sälja fastigheten till ett bättre pris och ålades bevisa 

motsatsen.
97

 

Borgenären förorsakades i fallet en indirekt värdenedgång av säkerheten som inte 

grundade sig på slitage, utan var hänförlig till kostnadsökning. En sådan indirekt 

värdenedgång bör emellertid klassificeras på samma sätt som en direkt värdenedgång 

grundad på slitage i skadeståndshänseende, eftersom konsekvenserna blir desamma för 

borgenären med säkerhet i den aktuella egendomen. Det kan därför argumenteras för att 

förvaltaren hade kunnat få svara med skadeståndsansvar om den fortsatta driften hade 

bidragit till värdeminskning av egendomen och inte enbart ökade kostnader om övriga 

rekvisit i 17:1 KL var uppfyllda. 

 Det kan på ett hypotetiskt plan även diskuteras huruvida ersättningskrav hade kunnat 

riktas mot konkursboet på grund av den skada borgenären förorsakades. Den vägen 

ansågs sannolikt stängd mot bakgrund av NJA 1993 s.120, där kompensation för 

nyttjande under fortsatt drift inte erkändes borgenär med säkerhet i fastigheten.  Även 

om HD:s argumentation i 1993 års fall pekar mot en viss restriktivitet vad avser 

möjlighet till ersättning är frågeställningen intressant.  
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6. Kreditsäkerheters ställning under företagsrekonstruktion 

6.1 En fiktiv frysningsprincip 

Genom 2:15 FRekL framträder ett förbud för gäldenären att utan rekonstruktörens 

samtycke betala skulder uppkomna innan rekonstruktionen eller ställa säkerhet för 

desamma, åta sig nya förpliktelser eller rättshandla och förfoga över egendom av 

väsentlig betydelse för verksamheten. Grundtanken är en frysning av gäldenärens 

ekonomiska situation.
98

 Genom en frysning minskar risken för att borgenärernas 

inbördes rätt förändras under ett pågående förfarande och på det sättet är tanken att 

förtroende ska erhållas från borgenärerna. 

Rättshandlingar vidtagna utan rekonstruktörens samtycke är dock civilrättsligt giltiga 

vilket framgår av 2:15 st. 2 FRekL. Giltigheten är oberoende av om tredje man är i ond 

tro. Förbuden är således inte förbud i egentlig mening, utan snarare förpliktelser av 

”mjukare” juridisk karaktär.
99

 Giltigheten av en otillåten rättshandling kan därför sägas 

manifestera gäldenärens fortsatta rådighet under företagsrekonstruktion. Slutsatsen blir 

därför att det i gällande rätt inte finns någon motsvarighet till konkursrättens legala 

frysningsprincip, även om idén tycks vara att upprätthålla en sådan. 

Det verktyg som finns att tillgå vid en otillåten rättshandling är att en sådan kan utgöra 

grund för avslutande av företagsrekonstruktionen under 4:7 p. 5 FRekL.
100

 Vid en 

efterföljande konkurs får en sådan rättshandling istället återvinnas till konkursboet 

enligt kap. 4 KL. 

I det utredningsbetänkande som låg till grund för FRekL anfördes att det inte fanns 

några principiella skäl att utöver konkurs även överväga rådighetsinskränkning för 

gäldenären vid företagsrekonstruktion. Rättssystematiskt framstod det dock som mindre 

lämpligt att tillhandahålla två förfaranden som innebar förlorad rådighet för gäldenären. 

Det betonades vidare att en för krävande lagstiftning skulle minska intresset hos 

gäldenären att medverka. Det ansågs för långtgående att frånkänna en transaktion sin 

giltighet på grund av bristande samtycke från rekonstruktören.
101

 I propositionen 

betonades att behovet av ogiltighet som påföljd inte kan anses vara särskilt stort. 
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Avsaknaden av behov berodde enligt regeringen på att rekonstruktionen sker i 

gäldenärens intresse och att hotet om att avsluta rekonstruktionen gör att gäldenären 

drar sig för att vidta rättshandling i strid med rekonstruktörens vilja.
102

 För säkerställda 

borgenärer vars rätt anses vara i fara påpekade regeringen även möjligheten för rätten 

att besluta om lämplig åtgärd för att tillvarata borgenärens rätt enligt 2:18 FRekL.
103

 

Rent principiellt menar jag att behovsargumentet inte väger allt för tungt För de 

borgenärer som faktiskt drabbas av gäldenärens otillåtna handlingar saknar det relevans. 

Rättsläget kan jämföras med det finska, där gäldenären enligt FSanL har bibehållen 

rådighet över sin egendom och kan ingå en rättshandling utan utredarens samtycke i den 

utsträckningen rättshandlingen ligger inom ramen för den ordinarie verksamheten.
104

 

Om en rättshandling utom denna ram vidtas utan behövligt samtycke, är rättshandlingen 

ogiltig om inte tredje man är i god tro. I propositionen till FSanL uttalades att inledandet 

av förfarandet inte bör medföra en större förändring än vad som erfordras mot bakgrund 

av syftet med förfarandet och borgenärernas skydd. Utgångspunkten var således 

bibehållen rådighet men det ansågs befogat att rådigheten i vissa avseenden 

begränsades.
105

 

Det kan således konstateras att även den finska lagstiftningen ger uttryck för bibehållen 

rådighet för gäldenären, men att rådigheten, till skillnad mot gäldenärens rådighet enligt 

FRekL, inskränks vid missbruk för att motsvara borgenärernas behov av skydd. I svensk 

rätt omfattar kravet på samtycke mer, men å andra sidan är konsekvensen av avsaknad 

av samtycke att rättshandlingen förblir giltig.
106

 Företagsrekonstruktion bygger förvisso 

på gäldenärens medverkan, men medför även starka rättsverkningar för borgenärerna, 

varför det kan anföras att ogiltighet med skydd för tredje man bör vara en lämplig 

avvägning. 
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6.2 Hinder mot verkställighet under företagsrekonstruktion 

6.2.1 Allmänt om verkställighetsförbudet  

För att syftet med en företagsrekonstruktion ska uppnås har som ovan nämnts 

gäldenärens givits betalningsanstånd (moratorium) under förfarandet. Borgenärerna får 

varken genomdriva specialexekution eller generalexekution under den tid som 

rekonstruktionsförfarandet pågår. Förbudet omfattar såväl säkerställda som 

oprioriterade borgenärer.
107

 

Vad avser specialexekution stadgas i 2:17 FRekL att utmätning eller annan verk-

ställighet enligt UB inte får ske mot gäldenären under den tid som rekonstruktionen 

pågår. För att möjliggöra en lyckad rekonstruktion framstår det som nödvändigt att en 

enskild borgenär inte kan ta gäldenärens tillgångar i anspråk och på det viset hindra 

fortsatt verksamhet.
108

 Om t.ex. ett företag för sin verksamhet är beroende av lokaler på 

en fastighet som gäldenären äger, kan en separat utmätning av en kreditgivare med 

säkerhet i den aktuella tillgången hindra möjligheten att genomföra en lyckad 

rekonstruktion.
109

  

Från det principiella förbudet gäller dock undantag för borgenärer vars fordran är 

förenad med handpanträtt eller retentionsrätt vilket följer av 2:17 p. 2 FRekL. 

Undantaget omfattar också underhållsbidrag, handräckning enligt lagen om 

avbetalningsköp samt beslut om kvarstad eller betalningssäkring. I motiven uttrycktes 

att syftet bakom verkställighetsförbudet inte gör sig gällande med samma styrka 

beträffande sådan gäldenärens egendom som omfattas av handpant eftersom sådan 

egendom inte kan kvarvara i gäldenärens besittning om sakrättsligt skydd ska uppnås. 

Det fanns då skäl att anta att egendomen inte var nödvändig för rörelsens bedrivande 

och att det därför saknas bärande skäl till att hindra borgenärer att ta sådan pant i 

anspråk.
110

  

Hindret mot generalexekution enligt 2:10 a KL under en företagsrekonstruktion har 

ungefär samma motiv som förbudet mot specialexekution. Företagsrekonstruktion utgör 

ett alternativ till konkurs, vilket medför att så länge en pågående rekonstruktion bedöms 

                                                 
107

 Se SOU 1992:113 s. 356. 
108

 Prop. 1995/96:5 s. 75 f. 
109

 SOU 1992:113 s. 357. 
110

 Prop. 1995/96:5 s. 77 och SOU 1992:113 s. 358. 



42 

 

42 

 

lämplig, bör en borgenär inte kunna försätta gäldenären i konkurs.
111

 En pågående 

företagsrekonstruktion utgör därför rättegångshinder för en konkursansökan och 

ansökan ska därför förklaras vilande enligt 2:10 a KL.
112

  

I slutbetänkandet hänvisade utredningen till komparativa studier som gjorts och som 

visar på att nämnda inskränkningar i säkerhetsinnehavarnas möjlighet att ta säkerheten i 

anspråk är vanliga även i andra rättsordningar. Vidare betonades att det i dessa 

rättsordningar inte visats att det skulle ha någon negativ effekt på kreditgivningen eller 

för den berörda borgenärskategorin.
113

 Såväl den amerikanska som den finska 

lagstiftningen medför långtgående inskränkningar vad gäller säkerställda borgenärers 

möjlighet att ta säkerheter i anspråk under förfarande. Båda dessa lagstiftningar har 

dock andra regler för att skydda och bevara borgenärens rätt. Enligt min mening kan 

borgenärernas ställning och den medföljande påverkan på kreditgivningen inte baseras 

enbart på verkställighetsförbuden. Det kräver vidare en analys av vilka möjligheter 

borgenären har att skydda sin säkerhet trots det aktuella förbudet. De regler som finns i 

svensk rätt ska behandlas i det följande. 

6.2.2 Dispensregler vid fara 

Oaktat exekutionsförbuden finns regler uppställda för att skydda borgenärens rätt. Då 

syftet med lagregleringen är att främja rekonstruktioner, får en begränsning av 

borgenärernas rätt inte slå åt fel håll och medföra att borgenärerna överhuvudtaget inte 

vill medverka till en rekonstruktion. Skyddsreglerna för borgenärerna spelar därför en 

viktig roll.  

Domstol kan enligt 2:18 FRekL besluta om lämplig åtgärd för att säkerställa 

borgenärernas rätt då den bedöms kunna sättas i fara. I förarbetet uttalas att rätten kan 

besluta om åtgärder som så långt som möjligt säkerställer borgenärens rätt utan att 

egendomen i fråga går förlorad för gäldenärens verksamhet. Exempel på en sådan 

lämplig åtgärd kan vara att rätten vid vite förbjuder gäldenären att företa en viss 

handling eller bestämmer att viss egendom skall ställas under särskild förvaltning av 

exempelvis rekonstruktören.
114

 Härigenom finns alltså en ventil för borgenärer som inte 

kan realisera sin säkerhet och vars rätt sätts i fara under förfarandet.  
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Enligt Hellners och Mellqvist måste rekvisitet lämplig ses i ljuset av lagens innehåll i 

övrigt, även om lagens ordalydelse ger domstolen befogenhet att inom en vid ram 

besluta om lämplig åtgärd.
115

 Möjligheten att ställa särskild egendom under förvaltning 

medför en konflikt med tanken att gäldenären ska ha kvar rådigheten över egendomen 

under rekonstruktionen. En sådan åtgärd bör enligt Hellners och Mellqvist tillgripas 

endast i undantagsfall.
116

  

Det förefaller oklart om andra åtgärder än de i förarbetena nämnda kan beslutas. I 

doktrin tycks uppfattningen vara att de i förarbetena nämnda åtgärderna är uttömmande. 

Enligt BC kan kompletterande eller ersättande säkerhet ställas för att uppnå syftet att 

hålla säkerställd borgenär adekvat skyddad.
117

 Även under ett förfarande enligt FRekL 

bör ställandet av en kompletterande säkerhet vara en adekvat åtgärd om gäldenären 

sätter en befintlig säkerhets värde i fara under förfarandet. Ordalydelsen i 2:18 FRekL 

hindrar inte att denna bestämmelse används för att uppnå detta. Att gäldenären enligt 

2:15 FRekL inte utan rekonstruktörens samtycke får ställa ny säkerhet för gammal skuld 

kan inte heller anses hindra att rätten beslutar om komplettering av en gammal säkerhet 

som gäldenären under förfarandet urholkat i strid med principen om frysning av 

förmögenhetsläget vid rekonstruktionens inledning. Inget bör heller hindra att 

gäldenären själv, utan rekonstruktörens samtycke och rättens beslut, återger en säkerhet 

det värde den hade när rekonstruktionen inleddes efter att den urholkats på ett sätt som 

faller under 2:18 FRekL.  

Av 2:18 FRekL framgår att rättens beslut ska grunda sig på om det finns särskilda skäl 

att befara att gäldenären vidtar eller underlåter vidta viss åtgärd och på så sätt riskerar 

borgenärens rätt. Faran ska med andra ord ha sin grund i gäldenärens handlande. I 

motiven framgår att skyddsregeln ska aktualiseras om det finns särskilda skäl att befara 

att gäldenären utan rekonstruktörens samtycke företar viss åtgärd.
118

 I doktrinen har det 

påtalats svårigheten att i allmänna ordalag definiera vad som avses med rekvisitet fara. 

Som exempel har angivits att gäldenären säljer av hypoteksegendom men att faran bör 
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vara påtaglig för att anses relevant.
119

 Yttre faktorer som marknadspåverkan eller skador 

på egendom som skulle kunna påverka värdet på en tillgång faller således utanför. 

Vad som bör noteras är att skyddsregeln i 2:18 FRekL inte är ett undantag från 

verkställighetsförbudet i 2:17 FRekL, utan en kompletterande skyddsregel. I slut-

betänkandet föreslogs dock ett rent undantag från utmätningsförbudet. Innebörden av 

undantaget förslogs vara att om borgenärens rätt kunde anses vara i fara, utmätning 

skulle kunna komma till stånd efter tillstånd av rätten.
120

 I propositionen ansågs dock att 

ett sådant undantag kunde komma att stå i strid med likabehandlingen av 

borgenärskollektivet.  

Enligt min mening finns det dock invändningar mot den i propositionen redovisade 

ståndpunkten om att ett undantag skulle riskera likabehandlingen av borgenärerna. 

Undantag från utmätningsförbudet skulle förvisso medföra att en borgenär fick sin 

fordran fullt betald genom utmätning av säkerställd egendom medan övriga borgenärer 

fick ta del av utdelningen efter avslutat ackord. Likabehandlingen är emellertid 

modifierad genom förmånsrättsordningen i FRL och en säkerställd borgenär har 

förmånsrätt i viss egendom framför andra oprioriterade borgenärer. Vad gäller 

likabehandlingen av säkerställda borgenärer med samma typ av säkerhet kan anföras att 

ett undantag endast skulle aktualiseras om borgenärens rätt var i fara, varför alla 

säkerställda borgenärer hanteras lika i det avseendet. Om alla borgenärers rätt med 

samma typ av säkerhet sätts i fara bör dock en bättre lösning vara att försätta gäldenären 

i konkurs än att ställa tilläggssäkerheter till borgenärerna.  

Även i anslutning till förbudet mot generalexekution finns vissa skyddsregler för 

borgenärerna uppställda. Hindret mot konkurs stadgas i 2:10 a KL men i lagrummet 

uttrycks även att om särskilda skäl finns att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, 

kan domstolen ge bifall till borgenärens konkursansökan.
121

 Regeln i 2:10 a KL är, till 

skillnad mot 2:18 FRekL, en undantagsregel från exekutionsförbud. Enligt regeringen 

gjorde sig inte samma skäl vad avser likabehandling av borgenärerna gällande.
122
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Anledningen bör vara att konkurs medför att samtliga borgenärer omfattas av 

förfarandet och att premisserna således blir lika för borgenärerna.  

I förarbetet till FRekL påtalades att liksom vid åtgärd för att säkerställa borgenärs rätt 

enligt 2:18 FRekL, bör vid bifall till konkursansökan enligt 2:10 a KL krävas att det 

finns särskilda skäl att befara att gäldenären utan rekonstruktörens samtycke företar 

eller underlåter att vidta viss åtgärd.
123

 Även denna skyddsregel omfattar fara som 

orsakats av gäldenären. För bifall till konkursansökan krävs dock att borgenärens rätt 

allvarligt äventyras, vilket enligt ordalydelsen är en kvalificering i jämförelse med 

ordalydelsen i 2:18 FRekL. Denna kvalificering kan bero på att bifall till 

konkursansökan innebär ett avslut på företagsrekonstruktionen eftersom förfarandena är 

alternativa i förhållande till varandra. Konsekvenserna är mer ingripande och därför 

krävs en högre grad av fara för att aktualiseras. 

Ovan har de regler som uppställts i syfte att skydda borgenärernas ställning under 

företagsrekonstruktionen redovisats för. Det är i gällande rätt företrädesvis dessa regler 

som avgör borgenärernas ställning under en företagsrekonstruktion för de fall 

gäldenären vidtar illojala dispositioner eller underlaget för borgenärens säkerhet 

påverkas i övrigt i negativ bemärkelse. 

6.3 Värdeförändring av säkerställda tillgångar 

6.3.1 Problematik 

Det har ovan diskuterats när skydds- och undantagsregler ska aktualiseras för att 

säkerställa borgenärernas rätt under företagsrekonstruktion. Diskussionen har sin grund 

i att säkerställd egendom kan förändras under rekonstruktionen vilket kan medföra 

värdeförändringar.  

Värdeförändringar får främst betydelse vid en efterföljande konkurs, eftersom 

säkerställd borgenärs rätt i en efterföljande konkurs bestäms vid tiden för konkurs-

beslutet, varvid allt som hänt under rekonstruktionen och påverkat säkerheten får 

betydelse. Om rekonstruktionen lyckas och kreditavtalet med gäldenären sedermera 

löper vidare efter rekonstruktionen kan värdeförändringar även medföra att borgenären 

står med ett urholkat säkerhetsunderlag. Ur detta väcks frågeställningen huruvida en 

borgenär ska kompenseras av att en säkerställd tillgång förändras i värde under ett 
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förfarande där borgenären inte har någon möjlighet att realisera säkerheten och 

tillgången används i gäldenärens fortsatta verksamhet.  

6.3.2 Värdeförändring i företagshypotek eller fastighetspant 

Förarbetena till FRekL är tysta om möjligheterna till ersättning för värdeförändringar av 

säkerställd egendom under pågående företagsrekonstruktion. Eftersom produktionen i 

ett företag ska fortsätta som vanligt kan exv. råvaror förädlas och tillskapa ett högre 

värde än innan rekonstruktionens början och kan på samma sätt urholkas eller förslitas. 

Vad avser värdestegring i företagshypoteksunderlag under fortsatt drift vid ett 

konkursförfarande har rättsläget klargjort genom Minitube-fallet. Samma frågeställning 

vad avser företagsrekonstruktion har dock inte närmare diskuterats i praxis eller i 

doktrinen.
124

 Utgångspunkten i Minitube var den s.k. frysningsprincipen, vilken innebär 

att underlaget för företagshypoteket fryses per konkursdagen. På grund av värdeökning i 

egendomen efter den fortsatta driften, justerades sedan värdet enligt den s.k. 

proportioneringsmetoden. Det har ovan konstaterats att nämnda frysningsprincip 

förefaller vara grundtanken även under en företagsrekonstruktion men att nämnda 

princip är av en mjukare ”icke-juridisk” karaktär, utan starka sanktioner. Det medför att 

en direkt tillämpning av Minitube synes svår att genomföra. 

Med utgångspunkten att någon generell legal frysning inte sker vid företags-

rekonstruktion och på grund av avsaknaden av diskussion kring hur värdeförändringar 

ska hanteras ligger det nära till hands att anta att eventuell värdeökning under en 

företagsrekonstruktion kommer den säkerställda borgenären till godo. Vad avser 

företagshypotek skulle det likna rättsläget vid fortsatt drift vid konkurs innan Minitube-

fallet år 1982. Vad gäller fastighetspant är det även i linje med gällande rätt vid fortsatt 

drift i konkurs eftersom frysningsprincipen inte är tillämplig. Om slutsatsen är att en 

säkerställd borgenär får tillgodogöra sig värdeökning enligt ovanstående resonemang, 

finns skäl för att samma borgenär får stå risken för värdeminskning av egendomen även 

om det beror på bearbetning eller slitage i gäldenärens verksamhet. Avsaknaden av en 

legal frysning och skydd för värdeminskning medför således att en omfördelning mellan 

borgenärerna kan ske vilket får konsekvenser bl.a. i en efterföljande konkurs. En sådan 

ordning medverkar sannolikt inte till att säkerställda borgenärer ser 
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företagsrekonstruktion som ett lämpligt alternativ, på grund av risken att säkerheterna 

urholkas under förfarandet. 

6.3.3 Skydd för företagshypoteksinnehavare genom administrationskonto 

Även om hanteringen av värdeminskning av säkerställda säkerheter inte utförligt har 

diskuterats i doktrinen, har konsekvenserna av detsamma beaktats i relation till 

företagshypotek. Anledningen till varför företagshypotek har diskuterats i hög grad 

beror på att eftersom företagshypotesunderlaget inte omfattar kassa- och bankmedel kan 

underlaget relativt snabbt omvandlas till egendom som inte omfattas. Det är därför 

särskilt nödvändigt för borgenärer med företagshypotek att skydda sina fordringar.
125

  

Vid de gamla ackordsförfarandena enlig AckL uppkom frågan hur man skulle kunna 

skydda företagshypoteksinnehavare mot att en gäldenär, som var föremål för ackord, 

avyttrade hypoteksunderlag. Den förmånsrätt som ett företagshypotek är förenad med 

enligt 5 § FRL omfattar nämligen inte bank- och kassamedel. När hypoteksegendom 

försäljs och kontanta medel flyter in i bolaget omfattas inte dessa av 

hypoteksunderlaget. Problematiken löstes genom upprättande av vad som brukar 

benämnas administrationskonto och administrationsavtal. Ett särskilt konto upprättades, 

ofta av den gode mannen, där likvida medel från försäljning mottogs för 

hypoteksinnehavarens räkning och hölls avskiljda. Genom NJA 1987 s. 105 och NJA 

1989 s. 705 har fastslagits att konstruktionen håller och att medlen ska tillfalla 

hypoteksinnehavaren under förutsättning av bland annat att medlen inte kunnat 

användas hur som helst för den löpande driften.
126

 

I slutbetänkandet till FRekL diskuterades systemet med att använda 

administrationskonto för att säkra företagshypoteksinnehavares rätt. Som alternativ 

föreslogs istället en tidigarelagd frysningsprincip för företagshypotek, vilket emellertid 

inte godtogs av lagstiftaren i den senare propositionen.
127

 Det framgår mot bakgrund av 

det sagda att administrationskontokonstruktionen är ett medel för att undgå förändringar 

i säkerhetsunderlaget och att sådana förändringar därför är ett reellt orosmoment. Det 

kan ifrågasättas om inte en bättre lösning på de orosmomenten går att finna och 

huruvida en sådan lösning finns att hitta i någon form av värdeskydd för säkerställda 

borgenärer. 
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6.4 Frysningsprincipen och offentligt ackord 

En annan fråga är om värdeförändringar av säkerställd egendom påverkar ett offentligt 

ackord under rekonstruktionen. Genom offentligt ackord genomförs en ekonomisk 

uppgörelse mellan gäldenären och de deltagande borgenärerna. De säkerställda 

borgenärerna deltar endast om de avstår sin förmånsrätt eller till den del fordringen 

överstiger värdet av den säkerställda säkerheten, vilket följer av 3:3 st.1-2 RrekL. Om 

egendomen inte säkrar fordran är den säkerställda borgenären bunden av ackordet i 

fråga om belopp som inte kan tas ur egendomen enligt 3:8 st.3 FRekL.  

Vad avser värdeförändringar av säkerställd egendom kan det ifrågasättas om någon 

frysning sker med verkan för ett offentligt ackord. Enligt 3:10 KL st. 2 ska till begäran 

om ackordsförhandling fogas en bouppteckning enligt 3:14 KL. Tillgångarna ska enligt 

3:14 FRekL tar upp till noggrant uppskattade värden. Avgörande bör vara om 

rekonstruktören vid värdering enligt 3:14 FRekL ska utgå från den säkerhetsbelastade 

egendom som fanns vid ansökan om rekonstruktion, oberoende av vad som sedan hänt 

fram till ackordstidpunkten. Enligt kommentaren till FRekL ska ackords-

bouppteckningen avse förhållandet vid rekonstruktionsansökan.
128

 Om ordningen är 

uttryck för gällande rätt medför värderingstidpunkten att samma effekt som en legal 

frysning uppnås, nämligen att säkerhetens omfattning bestäms vid rekonstruktions-

ansökan och värdeförändringar under rekonstruktionen därför inte bör påverka 

borgenärens rätt. Gäldenärens handlingar i strid med 2:15 FRekL eller slitage på grund 

av nyttjande av säkerställd egendom bör därför inte beaktas. Däremot borde värde-

nedgång, på samma sätt som vid konkurs, drabba den säkerställda borgenären och 

motsvarande marknadsuppgång komma densamme till godo.   

Det kan även diskuteras vilken rättsverkan värderingen av den aktuella egendomen ska 

medföra. I svensk rätt tycks uppfattningen vara att värderingen av säkerställd egendom 

inte ger rättsverkan vad avser borgenärens rätt att vid realisation ta betalt ur säkerheten 

för hela sin fordran, oaktat resultatet vid en tidigare värdering.
129

 

Avsaknaden av rättsverkan kan anses negativ ur flera synvinklar. För det första kan det 

medföra avsteg från likabehandlingen av borgenärerna. Om borgenärerna väljer att inte 

delta i ackordet till någon del och sedan avräkna amorteringar mot en fordran som de 
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facto är oprioriterad eftersom säkerhetens värde inte täcker fordringen fullt ut, bär inte 

den borgenären samma risk som övriga borgenärer.
130

 För det andra medför det att 

ackordets konsekvenser inte fullt ut kan fastställas, eftersom det är osäkert vilket värde 

säkerheten kommer att generera.
131

 I utredningen om ett samlat insolvensförfarande 

uttrycktes att en reglering i frågan är önskvärd och det föreslog att en för parterna 

bindande värdering bör göras av samtliga säkerheter som ingår i rekonstruktionen och 

att eventuell säkerhetsbrist för en osäkrad fordran fastställs på begäran av bl.a. 

rekonstruktör, borgenär eller gäldenär.
132

  

Enligt min uppfattning är de överväganden som står bakom förslaget rimliga och även i 

linje med förslaget i huvudbetänkandet till FRL, vilket sedermera inte genomfördes av 

lagstiftaren.
133

  

6.5 Rekonstruktörens skadeståndsansvar 

Det har tidigare diskuterats i vilken mån en konkursförvaltare under fortsatt drift kan 

blir skadeståndsansvarig på grund skada som orsakats borgenärerna. Det finns 

anledning att behandla samma fråga i relation till företagsrekonstruktionen eftersom 

borgenärerna i viss utsträckning står utan verktyg för att skydda sina positioner.  

Den stora skillnaden gentemot att kräva ansvar av en förvaltare för åtgärder vidtagna 

under konkurs är att en rekonstruktör, jämfört med en konkursförvaltare, inte har 

möjlighet att råda över gäldenärens egendom under förfarandet. Gäldenären har fortsatt 

rådighet över sin egendom och åtgärder utan rekonstruktörens samtycke är fortsatt 

civilrättsligt giltiga. Under själva rekonstruktionsförfarandet är således rekonstruktörens 

insatser relativt tandlösa, vilket även påverkar i vilken utsträckning rekonstruktören kan 

hållas ansvarig.
134

  

Av lagtexten i FRekL framgår dock vissa av rekonstruktörens skyldigheter. Av 1:2 st. 1 

FRekL framgår att rekonstruktören, vid fullgörande av sitt uppdrag, ska verka för att 

borgenärernas intressen inte åsidosätts. Det finns dock inte i lagtext någon uttrycklig 

anmälningsskyldighet för rekonstruktören om borgenärernas rätt är i fara på grund av 
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 SOU 1999:1 s. 312. 
131

 Möller, Insolvensrättsligt Forum 2007, s. 52. 
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 SOU 2010:2 s. 344 ff. och SOU 2010:2 del 2 s. 76, 12:15 st. 1 i förslaget till insolvenslag samt 

reglerna om rättsverkan av rekonstruktionsplans fastställelse i 12:31 st. 2 p. 2 i samma förslag. 
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 Se SOU 1999:1, s.309 ff. och prop. 2002/03:49 s. 107. 
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 Se kritik mot avsaknaden av skadeståndsansvar i SOU 2010:2 s. 265. 
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gäldenärens agerande. I 5 § förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion stadgas 

emellertid att rekonstruktören ska anmäla till rätten om gäldenären inte fullgör sina 

skyldigheter enligt 2:14-15 FRekL, vilket omfattar betalnings- och rättshandlingsförbud 

utan rekonstruktörens samtycke. Enligt Hellner och Mellqvist kan rekonstruktören bli 

skadeståndsskyldig gentemot borgenären genom culpöst beteende om regel till skydd 

för borgenären åsidosatts.
135

 Ett åsidosättande av en sådan tydlig handlingsregel som 5 § 

i förordningen om företagsrekonstruktion vid gäldenärens uppenbara missbrukande bör 

därför kunna föranleda skadeståndsansvar.
136

 

Sammantaget kan sägas att möjligheten för en förfördelat borgenär att med framgång 

rikta en skadeståndstalan gentemot rekonstruktören förefaller vara relativt begränsad 

mot bakgrund av att rekonstruktören har en relativt svag position under själva 

rekonstruktionsförfarandet. Det är snarare avsteg från plikten att agera vid gäldenärens 

otillåtna dispositioner som kan utgöra grund för möjligt skadeståndsansvar.  

                                                 
135

 Hellners och Mellqvist, s. 103.  Jfr liknande skadeståndsansvar för konkursförvaltare utanför det 

reglerade skadeståndsansvaret i 17:1 KL, i not 94. 
136

 En annan diskussion är huruvida 5 § i förordningen om företagsrekonstruktion endast är en precisering 

av 1:2 FRekL eller medför en skyldighet för en enskild som inte baseras på lag. En sådan ordning skulle 

strida mot normgivningsläran enligt grundlagen. I SOU 2010:2 s. 265 ff. föreslås en uttrycklig reglering 

av rekonstruktörens skadeståndsansvar i lagtexten. 



 

 

7. Jämförande analys och några kommentar de lege ferenda 

7.1 Företagsrekonstruktion 

7.1.1 Allmänt 

Oviljan till samarbete mellan säkerställda och oprioriterade borgenärer har framförts 

som ett problem med det nuvarande förfarandet vid företagsrekonstruktion.
137

 

Borgenärer med tillfredsställande säkerheter har relativt lite att vinna på ett 

rekonstruktionsförfarande i förhållande till oprioriterade borgenärer. En utdragen 

företagsrekonstruktion kan istället urholka säkerheternas värde.  

Ett inledande av företagsrekonstruktion medför betydande rättsverkningar för 

säkerställda borgenärer såväl som för andra intressenter. Genom hävningsförbudet, 

utmätningsförbudet och betalningsförbudet i FRekL är tanken att skydda borgenärerna 

från otillbörligt omfördelning under rekonstruktionen och FRekL 2:18 tillhandahåller 

möjlighet för borgenären att genom lämpliga åtgärder säkra sin rätt. Skyddsreglerna 

uppställda i borgenärernas intresse i FRekL kan jämföras med de exempel som föreslås 

i UNCITRAL:s lagstiftningsguide. Guiden föreslår som exempel på åtgärder för att 

säkra säkerställda borgenärers rätt en begränsning i tid av moratoriumet, skydd 

gentemot värdeminskningar i egendomen på grund av användning eller på grund av 

moratoriumet, undantag från moratoriumet eller räntebetalningar för borgenärens 

fordran under moratoriumet. Den svenska lagstiftaren har, vad gäller borgenärer med 

säkerhet i handpanträtt, valt undantag från verkställighetsförbudet som väg för att 

skydda borgenärernas rätt. De borgenärer som omfattas av moratoriumet tillhandahålls 

emellertid mindre långtgående verktyg av lagstiftaren för att säkra sin rätt och de regler 

som finns berättigar endast borgenären till vissa skyddsåtgärder innan densamme blivit 

förfördelad. De lege ferenda kan övervägas om säkerställda borgenärer bör skyddas i än 

större utsträckning och i så fall vilka åtgärder som förefaller rimliga att vidta. 

7.1.2 Från fiktiv till legal frysning 

I utredningsbetänkandet till FRekL gavs förslag om en tidigarelagd frysning av 

företagshypoteksunderlag vid företagsrekonstruktion följt av konkurs för att skydda 
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borgenärernas rätt.
138

 Regeringen ansåg dock att hypoteksunderlaget inte borde frysas 

vid beslutet om företagsrekonstruktion utan att konkursbeslutet i enlighet med gällande 

rätt skulle vara tidpunkten för frysning.
139

 Enligt regeringen borde en eventuell frysning 

vid företagsrekonstruktionens inledande i sådant fall omfatta underlaget för alla 

förmånsrätter och inte endast företagshypoteket. I betänkandet hade ett sådant 

omfattande förslag inte behandlats och effekterna och konsekvenserna av förslaget var 

inte tillräckligt utredda. Mot bakgrund av det något oklara rättsläget uttalades dock att 

frågan inte bör anses avgjord en gång för alla.
140

  

Nämnda förslag skulle medföra en tidigarelagd frysningstidpunkt, förflyttad från 

konkursutbrottet till beslut om företagsrekonstruktion, vilket i princip skulle ge en 

variant av ett samlat insolvensförfarande. Borgenärens rätt i konkursen skulle således 

bestämmas vid inledandet av rekonstruktionsförfarandet. Om tidpunkten för frysning 

skulle förflyttas till rekonstruktionens inledande kan det ifrågasättas vem som ska stå 

för värdeminskningar fram till konkursbeslutet. Det förefaller orimligt att allmänna boet 

ska stå ersättning för en tidigarelagd frysningstidpunkt.  

En möjlig frysning, skiljd från den ovan, är en legal frysning av gäldenärens 

ekonomiska situation med rättsverkan från beslutet om rekonstruktion för att ge säker-

ställda borgenärer rätt till ersättning för värdenedgång som skett under 

rekonstruktionen. Fördelen med en legal frysning jämfört med den i huvudsak 

informella frysningen som FRekL idag ger uttryck för under rekonstruktionen är att 

borgenärer i mindre utsträckning behöver oroa sig för gäldenärens otillåtna 

dispositioner och att omfördelning under fortsatt rekonstruktion ger mindre utslag i en 

efterföljande konkurs. Eftersom gäldenärens verksamhet under en rekonstruktion ska 

fortsätta som vanligt får dock inte en frysning medföra komplikationer för gäldenärens 

möjlighet att fortsätta driva rörelsen. Samtidigt ger 2:15 FRekL uttryck för att en 

frysning (må vara en ”mjuk” sådan) är förenlig med tanken om fortsatt drift, men att 

sanktionerna i gällande rätt är svaga vad gäller avsteg från den tänkta frysningen av 

gäldenärens ekonomiska situation.  
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 SOU 1992:113 s. 401 ff. Förslaget diskuterades som ett alternativ till administrationskonto, se närmare 

NJA 1987 s. 105 och NJA 1989 s. 705. 
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 Prop. 1995/96:5 s. 156 ff. 
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 Prop. 1995/96:5 s. 160. 
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Vad avser fastighetspant och möjligheten att tillämpa en typ av frysning av underlaget 

per rekonstruktionsdagen, bör noteras att de exekutiva regler som i NJA 1993 s. 120 

ansågs utgöra ett hinder för frysningsprincipen, inte med samma styrka har bäring vid 

företagsrekonstruktion, eftersom något realisationsförfarande inte ska äga rum under 

förfarandet. Konstruktionen av 6:3 JB är således inte ett hinder för att frysa underlaget 

per beslut om företagsrekonstruktion och inte heller reglerna om exekutiv försäljning 

enligt UB. Mot bakgrund av det anförda kan det argumenteras för att även 

fastighetspant ska omfattas av legal frysning vid företagsrekonstruktion de lege ferenda. 

Om dagen för rekonstruktionens inledande är utgångspunkten för fastighets-

panthavarens rätt kan det dock anföras att utfallet vid ett offentligt ackord skulle kunna 

bli sämre för panthavaren än motsvarande utfall vid konkurs, på grund av möjligheten 

att gottskrivas värdeökning under fortsatt drift vid konkurs. En ordning där 

rekonstruktionsförfarandet leder till sämre utgång än i konkurs verkar snarast konkurs-

drivande. Att utfallet skulle bli bättre i en konkurs är dock till viss del en sanning med 

modifikation eftersom förvaltaren inte bör fortsätta driften i ett sådant läge utan att ha 

förhandlat till sig viss ersättning. Dessutom bör beaktas att förvaltaren svarar med 

skadeståndsansvar. En situation där borgenären gynnas av fortsatt drift på bekostnad av 

allmänna boet, bör därför som huvudregel inte uppstå.   

En legal frysning bör enligt min mening, för att ge någon reell effekt, kompletteras med 

ogiltighet för rättshandlingar vidtagna utan rekonstruktörens samtycke. Den finska 

lagstiftaren ger uttryck för gäldenärens bibehållna rådighet som i viss mån kan 

inskränkas för att motsvara borgenärernas behov av skydd. Jag menar att en liknande 

inställning bör övervägas av den svenska lagstiftaren. Förfarandet medför stora rätts-

verkningar på gäldenären men har även konsekvenser för andra intressenter, bland annat 

borgenärer med säkerställd egendom. Samtidigt kan hävdas att ogiltighet är en olämplig 

åtgärd med tanke på att gäldenärens fortsatta rådighet utgör en tydlig skiljelinje mellan 

konkursförfarandet och rekonstruktionsförfarandet och att denna skiljelinje bör 

upprätthållas för tydlighet och systematik i insolvensförfarandena. Samtidigt utgör det 

sagda inte någon ståndpunkt av materiellt slag mot ogiltighet utan är mer av ett 

systemargument. Genom att följa den finska modellen förefaller bibehållen rådighet 

vara grundtanken förenat med en möjlighet att i vissa fall skydda borgenärernas rätt 

genom inskränkt rådighet. Jag menar därför att ogiltighet som rättsföljd, eventuellt med 

skydd för tredje man, inte är en orimlig lösning. 
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 Sammantaget kan sägas att för borgenärer med hypotekariska säkerhetsrätter kan en 

frysning av borgenärens rätt per rekonstruktionsdagen vara en lämplig lösning för att 

säkerställa borgenärernas rätt under företagsrekonstruktion. Som tidigare påpekats får 

en sådan frysning främst betydelse vid en efterföljande konkurs eller om säkerheten är 

urholkad efter lyckad rekonstruktion.  

7.1.3 Legalt värdeskydd 

Genom att frysa underlaget för en särskild förmånsrätt vid tidpunkten för beslut om 

företagsrekonstruktion bör ersättning för värdeminskning kunna erhållas.
141

 Det finns 

skäl att jämföra med den finska regleringen på området, där en säkerställd borgenär 

erhåller ett legalt värdeskydd för sin säkerhetsskuld.
142

 Borgenären har som tidigare 

nämnts rätt till ersättning för sådan minskning av värdet på säkerhetsegendom till hans 

nackdel som beror på att egendomen har använts i gäldenärens verksamhet medan 

indrivningsförbud eller temporärt förbud gällde. Skyddet motsvarar borgenärens 

säkerhetsskuld vilket definieras som säkerhetens värde vid förfarandets inledande, vilket 

tycks vara ett uttryck för en typ av frysning.
143

 Den del av fordran som inte täcks av 

säkerhetens värde vid värderingen behandlas som en vanlig skuld uppkommen innan 

förfarandet. För säkerhetsskulden skyddas borgenären genom värdesäkringen, för den 

händelse att saneringen misslyckas och realisering av säkerheten blir aktuell.
144

  

Även den amerikanska BC berättigar borgenären till s.k. adequate protection vid den 

amerikanska motsvarigheten till företagsrekonstruktion, ett skydd som tidigare har 

nämnts i samband med konkursförfarande enligt BC.
145

 Skyddet aktualiseras oaktat 

vilket av de två förfarandena som inleds. Möjligheterna på vilket sätt adequate 

protection kan erhållas är flera och exemplifieras som (1) kontantbetalning, (2) 

kompletterande säkerhet eller (3) annan åtgärd som håller borgenären indubitable 

equivalent.
146

 Skydd ska erhållas i den utsträckning som åtgärderna som berättigar till 

skydd resulterar i värdeminskning. 
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 Tuula-Karlsson föreslår att bestämmelser för att skydda borgenärernas intressen i viss egendom införs, 

s. 475. 
142

 33 § FSanL. 
143

 3 § p. 3 FSanL. Värdet på säkerheten anses vara det sannolika realisationsvärdet vid den tidpunkt då 

förfarandet inleddes, prop. RP 182/1992 rd s. 65. 
144

 Prop. RP 182/1992 rd s. 30. 
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 11 U.S.C. § 361. Se avsnitt 2.7 ovan. 
146

 Om skyddet inte visar sig vara adekvat ges den kvarvarande fordran status som priority administrative 

claim under 11 U.S.C. § 507(b). 
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Såväl den amerikanska som den finska lagstiftaren har således den typ av 

värdeskyddsregler som exemplifieras i UNCITRAL:s lagstiftningsguide. UNCITRAL:s 

lagstiftningsguide ger två alternativ till hur värdesäkring för borgenärerna kan uppnås. 

Antingen erhåller den säkerställda borgenären (1) ett skydd morsvarande värdet på den 

säkrade delen av fordran eller (2) ett skydd för värdet på den säkrade egendomen i 

sig.
147

 För att upprätthålla skydd enligt den senare varianten ges exempel på att 

tillhandahålla ytterligare eller ersättande säkerheter eller göra kontantbetalningar 

motsvarande värdeminskningen av egendomen. Den förra modellen innebär en 

värdering vid förfarandets inledande som sedan är konstant under förfarandet. Vid en 

senare utdelning är borgenären skyddat med första prioritet upp till det tidigare 

bestämda värdet. Den fördel som framhålls med den senare varianten av värdesskydd är 

att endast en inledande värdering är nödvändig, vilket minskar de administrativa 

besvären och kostnaderna väsentligt.  

I det finska saneringsförfarandet låses säkerhetsskulden till värdet av den säkerhet 

skulden är behäftad med. Det innebär att den finska modellen tycks ligga närmare 

alternativ (2) enligt UNICITRAL:s modell. Enligt min mening är den stora fördelen 

med en sådan modell de redan nämnda fördelarna med att endast behöva vidta en 

värdering och inte löpande under förfarandet behöva beakta värdeförändringar. En 

konsekvens är att hänsyn därefter inte kan tas till varken värdeminskning eller 

värdeökning. Samtidigt kan det anföras att den huvudsakliga tanken är ett skydd mot 

värdeminskning, vilket åstadkommes genom nämnda reglering. Att borgenärerna då inte 

heller får ta del av värdeökning av säkerheten tycks inte vara allt för obilligt.  

Oberoende av vilken metod för värdesäkring som väljs medför det frågeställningar 

kring hur värderingen av säkerheten ska göras. Värderingsproblematiken har av den 

finska lagstiftaren uppmärksammats men inte ansetts tillräckligt besvärande för att avstå 

från valet av reglering. Frågor att ta ställning till om ett värdeskydd ska införas i svensk 

rätt är vem som ska genomföra värderingen, vilken tidpunkt som lämpligast, på vilka 

grunder värderingen ska ske men även vem som ska stå kostnaderna för detsamma. Det 

bör då hållas i åtanke att en värdering av säkerheter redan sker vid offentligt ackord 

enligt 3:14 FRekL och att ledning kan hämtas därifrån. En företagsrekonstruktion, till 

skillnad från konkurs, syftar inte till avveckling utan snarare en fortsatt verksamhet. I 
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värde understiger fordrans värde. 
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valet av värderingsmetod bör därför slaktvärde undvikas i den mån det är möjligt. I 

SOU 2010:2 föreslogs att om två värderingsmetoder används bör det högsta värdet 

användas för att skydda borgenärens säkerställda fordran.
148

 

Ett skydd mot värdeminskning i säkerställd egendom förutsätter överväganden kring 

vad ett sådant skydd ska innehålla för att anses adekvat. Den finska motsvarigheten, på 

motsvarande sätt som den svenska skyddsregeln i 2:18 FRekL, omfattar endast 

värdeminskningar som beror på att egendom använts i gäldenärens verksamhet. 

Värdeminskningar som är hänförliga till marknadsnedgång eller liknande orsaker 

omfattas inte. På grund av det principiella förbudet att realisera säkerheten under 

förfarandet kan skäl anföras till varför även andra orsaker än sådana som gäldenären 

påverkat ska ersättas. Samtidigt så ligger det i en säkerhets natur att den kan variera i 

värde och således är en del i kreditrisken. Mot bakgrund av ett sådant resonemang kan 

det därför anses oskäligt att det allmänna borgenärskollektivet vid en senare konkurs 

ska behöva stå för värdeminskning som beror på allmänna konjunktursförändringar. En 

sådan ordning skulle kunna verka allt för betungande för de oprioriterade borgenärerna. 

Ur ett praktiskt perspektiv kan hävdas att problematiken med värdeförändringar sällan 

uppstår, med tanke på att fortsatt stöd från kreditgivarna oftast är nödvändigt för att 

rekonstruktionen ska kunna genomföras.  Av den anledningen finns det skäl att 

ifrågasätta om införandet av värdeskyddsregler uppfyller någon egentlig funktion. Det 

kan antas att gäldenären sällan agerar i strid med borgenärernas intresse och att 

rekonstruktionen bedrivs i samförstånd med kreditgivarna. Samtidigt saknar argumentet 

tyngd för de fall som borgenärerna faktiskt blir förfördelade i en rekonstruktion, må 

vara att situationen sällan uppstår. De regler som idag säkrar borgenärernas rätt har 

ingen direkt retroaktiv effekt och är därför av ringa hjälp för en redan förfördelad 

borgenär. 

7.1.4 Uppstramning av allmänna skyddsregler 

Införandet av en legal frysning med tillhörande värdeskydd ställer krav på tydliga regler 

för att möjliggöra värdering utan allt för stora administrativa bördor. Införandet av ett 

legalt värdeskydd bör därför ställas i relation till de komplikationer det kan medföra för 

rekonstruktionsförfarandets gång. Det kan övervägas om avsaknaden av värdesäkring 

samt legal frysning kan gottgöras genom en uppstramning av de redan befintliga 
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skyddsreglerna som tillhandahålls i gällande rätt.  Det handlar då om att göra en 

ändamålsenlig avvägning mellan nyttan av att fortsätta förfarandet med hjälp av den 

egendom som eventuellt är säkerställd för gäldenärens skuld och den säkerställda 

borgenärens intresse av att bibehålla sin rätt. Det är en avvägning som inte görs lätt-

vindigt, på grund av svårigheten att förena kreditperspektivet med insolvens-

perspektivet. 

Den finska lagstiftaren har som tidigare nämnts medgivit säkerställda borgenärer en viss 

särställning under saneringen. Säkerställda borgenärer är exempelvis under sanerings-

perioden berättigade till räntebetalningar. I svensk rätt medför betalningsförbudet i 2:15 

FRekL ett hinder mot räntebetalningar. En annan ordning vore dock tänkbar för att 

borgenärerna inte ska gå miste om räntebetalningar under förfarandet. Det kan 

emellertid invändas att räntebetalning snarare kompenserar borgenären för förseningen 

som rekonstruktion medför och inte ett skydd för den säkerställda egendom borgenären 

har intressen i. Genom räntebetalningarna skulle även de säkerställda borgenärerna 

hamna i en särställning i förhållande till de oprioriterade borgenärerna – en särställning 

som egentligen inte är grundad i att borgenärens säkerhet kan anses vara i fara. Det kan 

därför ifrågasättas om räntebetalningar av säkrad skuld är en lämplig ordning för att 

skydda borgenärernas rätt de lege ferenda. 

En annan tänkbar åtgärd som nämnts tidigare är att tillåta undantag för utmätnings-

förbudet i 2:17 FRekL. Jag har argumenterat för att jag inte anser likhetsprincipen vara 

ett tungt vägande argument mot undantag från utmätningsförbudet, på grund av den 

modifierade förmånsrättsordingen i FRL som berättigar till betalning ur viss egendom. 

Däremot medför utmätning att egendomen undantas från gäldenärens verksamhet vilket 

kan försvåra gäldenärens rekonstruktion. Ett generellt undantag från utmätningsförbudet 

vid fara för borgenärens rätt kan därför anses för vittgående och bör därför begränsas till 

de fall då egendomen inte är nödvändig för rekonstruktionens genomförande. En sådan 

ordning de lege ferende skulle likna den finska, där borgenären kan medges undantag 

från indrivningsförbudet på liknande grunder. 
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7.2 Fortsatt drift i konkurs 

7.2.1 Allmänt 

Vid fortsatt drift i konkurs ska balans upprätthållas mellan säkerställda borgenärernas 

intressen att realisera säkerheten och intresset av att fortsätta driften och kvarhålla 

egendom för att underlätta försäljningen av gäldenärens egendom som en going concern 

och maximera värdet för borgenärskollektivet. I gällande rätt begränsas framför allt 

företagshypoteksinnehavare i sina möjligheter att realisera sin säkerhet under fortsatt 

drift (se 3:7 KL och 8:5 KL motsatsvis) varför intressekonflikten förefaller vara störst 

för borgenärer med säkerhet i företagshypotek. Det bör i sammanhanget påpekas att 

förvaltaren i sitt uppdrag ska ta hänsyn till borgenärernas gemensamma rätt och bästa 

vilket följer av 7:8 KL. Borgenärernas har dock inte alltid ett gemensamt intresse och 

vissa åtgärder kan vara till nytta för kollektivet i stort men drabba vissa typer av 

borgenärer.
149

 Ett exempel på en sådan åtgärd bör kunna utgöras av beslut om fortsatt 

drift. 

7.2.2 Ersättning för nyttjande under fortsatt drift 

I jämförelse med företagsrekonstruktion så medför konkursbeslut i gällande rätt en reell 

frysning av gäldenärens tillgångar tillsammans med ogiltighet som rättsföljd om 

gäldenären vidtar rättshandling efter konkursutbrottet. Där igenom skyddas säkerställda 

borgenärer från gäldenärens otillåtna dispositioner i större utsträckning än under en 

företagsrekonstruktion. Om förvaltaren beslutar om fortsatt drift kan emellertid 

gäldenärens egendom bli föremål för värdeförändringar på grund av slitage eller 

liknande och borgenärernas rätt kan således sättas i fara på den grunden. 

Det saknas lagstöd för kompensation på grund av nyttjande av säkerställd egendom 

under fortsatt drift. Det remedium som i KL möjligen står till buds är skadeståndstalan 

gentemot konkursförvaltaren. Det följer av rättsfallet NJA 2001 s. 99 att ansvar kan 

uppkomma på grund av att förvaltaren inte hört särskilt berörd borgenär vad gäller 

fortsatt drift. Ansvar bör även kunna aktualiseras om förvaltaren är oaktsam i sin 

bedömning huruvida anstånd är oskäligt gentemot borgenären (jfr 8:5 KL) samt om 

borgenären orsakas värdeminskning under den fortsatta driften. 
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 Se NJA 1999 s. 131 där HD uttalade i anslutning till 7:8 KL att det är uppenbart är att en 

konkursförvaltare både får och är skyldig att vidta åtgärder som i realiteten kan komma att gå ut över en 

borgenärs eller en borgenärsgrupps möjligheter att få utdelning i konkursen. 
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De lege lata kan dock anföras att ersättning bör utgå om hypoteksegendom på grund av 

slitage minskar i värde under den fortsatta driften. Frysningsprincipen bör medföra att 

en säkerhetsrätt omfattar den egendom som fanns vid konkursbeslutet, vilket medför att 

borgenären inte har rätt till mer och antagligen inte heller mindre egendomen än denna. 

En annan ordning skulle beröva säkerhetshavaren delar av hans sakrättsliga skydd. En 

naturlig följd blir därmed också att ta hänsyn till värdeminskning till följd av boets 

användning av underlaget under kornkursen.   

Vad gäller panträtt i fast egendom finns det anledning att undersöka om man i gällande 

rätt kan komma längre i ersättningsfrågan än vad som uttrycks i de rättsfall som tidigare 

presenterats. Under förutsättningen att frysningsprincipen inte gäller är det oklart på 

vilken rättsligt grund möjligheten till kompensation står att finna. Det uppstår inget 

kontraktsförhållande mellan konkursboet och borgenären. Ett sätt att närma sig 

möjlighet till ersättning är vad som i doktrinen benämns utomobligatoriska 

lojalitetsförpliktelser.
150

 En sådan allmän utomkontraktsrättslig princip torde dock kräva 

culpa för att ersättning ska aktualiseras. Kompensation på grund av värdeminskning 

som inte beror på oaktsamhet förefaller dock inte orimligt mot bakgrund av tanken att 

säkerställd borgenär inte ska hamna i en sämre sits under fortsatt drift. Det kan mot 

bakgrund av det nyss framförda därför förefalla lämpligare att de lege ferenda skapa en 

insolvensrättslig ersättningsregel uttryckt i lagtext, vilken berättigar säkerställd borgenär 

till ersättning. 

7.2.3 Lagstadgat värdeskydd 

Om gällande rätt innefattar ett erkännande av kompensation för värdeminskning på 

grund av bearbetning av fortsatt drift i konkurs har man skapat en typ av värdeskydd om 

än inte uttryckt i lagtext. Frysningsprincipen och följden av att säkerhetsunderlaget 

fryser vid viss tidpunkt medför att behovet av en uttryckt värdeskyddsregel i lagtext 

minskar. Vidare omfattas inte säkerställda borgenärer vid fortsatt drift av samma typ av 

moratorium som under en företagsrekonstruktion. Det är i störst utsträckning 

hypoteksinnehavare som är begränsade i sin möjlighet att realisera säkerheten under den 

fortsatta driften. Eftersom övriga säkerställda borgenärer inte drabbas i samma 
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 Se närmare Kleineman, Utomkontraktuella lojalitetsproblem – ett sakrättsligt problem?, s. 207 ff. Se 

även NJA 1993 s. 13 om obehörigt nyttjande av lokal. Vad avser fortsatt drift i konkurs kan dock 

nyttjande av gäldenärens egendom svårligen ses som obehörigt. 
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utsträckning finns det inte heller samma behov av flexibilitet vad gäller borgenärernas 

möjlighet att ta tillvara sina rättigheter.  

Vid en jämförelse med UNCITRAL:s lagstiftningsguide framgår det enligt min mening 

att den i praxis framförda frysningsprincipen och därtill kopplade ersättningsmöjligheter 

ligger närmare alternativ (2) i guidens förslag på värdeskydd, vilket berättigar till skydd 

motsvarande den säkrade delen av fordran per konkursdagen. Den av Håstad och 

Lambertz förespråkade spärregeln ger också uttryck för ett liknande värdeskydd som 

exemplifieras i lagstiftningsguidens alternativ (2). 

Det kan även anföras att den statliga lönegarantin (7 § lönegarantilagen och 12 § FRL) 

endast omfattar lön för utfört arbete under den första månaden i konkursen, vilket 

troligen minskar behovet av uttryckta ersättningsregler. Eftersom den fortsatta driften, 

på grund av garantins tidsomfattning, troligen sällan övergår en månad bör den 

värdeförändring som sker under den tiden ofta vara av mindre betydelse. 

Det finns dock skäl att jämföra med det legala värdeskydd som borgenärer erhåller i den 

amerikanska Bankruptcy Code genom s.k. adequate protection. Vid värdeminskning 

som beror på åtgärder enligt 362-364 §§, vilket bland annat omfattar moratorium och 

nyttjande av den säkerställda egendomen, är borgenären berättigad till skydd enligt 

361 §. Möjligheten till skydd exemplifieras i 361 § genom (1) kontantbetalning, 

(2) kompletterande säkerhet eller (3) annan åtgärd som håller borgenären indubitable 

equivalent. Uppräkningen i 361 § ska dock inte anses uttömmande vad avser vilka 

åtgärder som kan vidtas för att säkerställa borgenärens rätt. Det kan noteras att nämnda 

ordning inte motsvarar den svenska. Genom frysningsprincipen och möjligheten till 

ersättning på grund av slitage vid värdeminskning vid fortsatt drift har dock liknande 

effekt uppnåtts. Tillsammans med möjligheten att ställa förvaltaren till svars för 

oaktsamhet som vållar skada i den fortsatta driften ges borgenärerna ett relativt gott 

skydd. 

Som ovan nämnts förefaller det i störst utsträckning vara hypoteksinnehavare som 

drabbas av värdeminskningar under fortsatt drift vid konkurs på grund av deras 

begränsade rätt att ta tillvara sina säkerheter under realisationsförfarandet och 

säkerhetsunderlagets karaktär. Övriga alternativ till en värdeskyddsregel skulle vara att 

ge hypoteksinnehavare möjlighet till utmätning under konkurs (jfr 3:7 KL) och även ge 

dem möjlighet att begära omedelbar realisation (jfr 8:5 KL). Samtidigt kan 
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hypoteksunderlaget, på samma sätt som vid företagsrekonstruktion, vara av stor 

betydelse för att kunna genomföra fortsatt drift och således maximera värdet för övriga 

borgenärer. Mot bakgrund av detta kan ett värdeskydd tyckas vara en rimligare lösning 

än utökade utmätningsmöjligheter, för att på så vis maximera nyttan av fortsatt drift i 

konkurs för borgenärskollektivet. 

 

 

 

 

 



 

 

8 Avslutande kommentar 

Mot bakgrund av vad som framförts i detta arbete finns det enligt min mening anledning 

att närmare överväga innebörden av frysningsprincipen och möjligheten till ett legalt 

värdeskydd i svensk rätt de lege ferenda vad avser fortsatt drift i konkurs men framför 

allt vad avser företagsrekonstruktion. Tanken med att utveckla ett regelverk, som 

berättigar borgenärer till viss ersättning för förluster som inte svarar mot den säker-

ställda egendomens värde per viss tidpunkt, är inte att gynna säkerställda borgenärer på 

oprioriterade borgenärers bekostnad, utan att ge ett adekvat skydd mot urholkning av 

det värde som en sakrättsligt fullbordad säkerhet hade när rekonstruktionen eller 

konkursen inleddes, i samband med fortsatt drift och rekonstruktionsförsök. En sådan 

berättigad förväntan på att säkerställd egendom inte ska riskeras av ett insolvens-

förfarande kan vara en del i att skapa en förmånligare kredit. Det förefaller handla om 

förutsebarhet i kreditlivet och möjligheten för en kreditgivare att på förhand vara 

medveten om hur ett insolvensförfarande påverkar säkerheten. 

Genom ett rekonstruktionsförfarande som borgenärerna har förtroende för, där påverkan 

på borgenärens säkerhet är tydlig, skapas incitament till tidigare konkurs- eller 

rekonstruktionsansökningar. Om borgenärerna väntar sig en avsevärd värdeminskning 

minskar såklart intresset för endera förfarande. Samma resonemang kan även appliceras 

på borgenärernas medverkan till fortsatt drift i konkurs. Ett tydligare regelverk kring hur 

borgenärernas ställning påverkas av ett pågående insolvensförfarande tror jag därför är 

önskvärt såväl ur ett kredit- som insolvensrättsligt perspektiv. Det vore väl om dessa 

intressen skulle kunna förenas i gemensam sak. 
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