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1 Inledning 
1.1  Ämnet och dess bakgrund 

Under slutet av 1800-talet började företag växa sig så stora att de hade möjlighet att 

stegvis ta kontrollen över andra företag inom samma marknad och till slut även inom 

andra områden och bilda det som vi idag känner igen som koncerner. Ordet koncern är 

ett samlingsbegrepp för de separata rättsubjekt, dvs. moder- och dotterföretag som ingår 

i gruppen. Det är därför viktigt att komma ihåg att koncernen inte utgör något 

rättsubjekt.1  Koncernstrukturer kan förekomma i olika former, de kan vara enkla eller 

mycket komplicerade. Grundläggande är dock att det råder ett beroendeförhållande 

emellan bolagen inom koncernen, och att en konkurs i ett av bolagen inom koncernen 

kan få allvarliga konsekvenser för koncernen som helhet. 

Den svenska konkurslagstiftningen utgår ifrån att varje juridisk person är ett 

självständigt rättsubjekt och därmed fritt att agera för att främja sina egna intressen. 

Verkligheten ser dock ofta annorlunda ut; inte sällan ingår bolaget i just en koncern där 

ett kontrollerande moderbolag styr dotterbolaget som i praktiken utgör moderbolagets 

förlängda arm  

Med anledning av utvecklingen mot koncerner så bör även insolvenslagstiftningen 

utvecklas i samma takt. Förtroendet för en effektiv kapitalförsörjning och en fungerande 

marknad är beroende av att insolvenslagstiftningen beaktar näringslivets utveckling.   

Det framstår därför som att koncerninsolvensen bör behandlas annorlunda än 

insolvensen hos en enskild juridisk person, och det kanske är just där som själva 

kärnproblematiken ligger. Den svenska insolvenslagstiftningen och därmed även 

återvinningsreglerna beaktar inte tillräckligt graden av självständighet hos den juridiska 

personen som är under konkurs utan utgår ifrån att varje juridisk person svara för sina 

egna rättigheter och skyldigheter. En sådan utgångspunkt kan vara missvisande i 

koncernförhållanden, där graden av styrning från exempelvis moderbolag kan vara 

mycket stark.  

Detta leder det till frågan om hur konkurslagstiftningen på ett adekvat sätt ska beakta 

graden av integration emellan bolagen. I uppsatsen belyses denna fråga ur ett 

återvinningsperspektiv där reglerna om återvinning analyseras utifrån ett 

koncernrättsligt perspektiv.  

                                                
1 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 64 
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1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda i vad mån koncernperspektivet beaktas av de 

nuvarande återvinningsreglerna i speciellt 4:5 och 4:10 KL. Jag kommer att undersöka 

rekvisiten ordinärt och otillbörligt i perspektivet om dessa beaktar eller borde beakta 

den omständigheten att ett företag ingår i en koncern. För att möjliggöra detta kommer 

jag även att redogöra för det koncernrättsliga begreppet som återfinns i 1:11 ABL och 

hur detta korresponderar emot närståendebegreppet i 4:3 2st KL.  

Min frågeställning är huruvida gällande rätt i tillräckligt stor utsträckning beaktar det 

koncernrättsliga perspektivet i förhållande till de förändringar av bolagsstrukturerna 

som sker idag.  

1.3  Några typfall av koncernlojala transaktioner  
I uppsatsen kommer två exempel att användas för att på ett tydligt sätt konkretisera den 

koncernrättsliga problematiken i återvinningsreglerna. Exemplen är utformade för att 

belysa återvinningsreglernas effekt på koncerninsolvensen och kommer att hänvisas till 

löpande i uppsatsen.  

1.3.1 Systerföretag betalar en skuld till ett systerföretag (typfall 1)  

En inte helt ovanlig situation inom en koncern är att ett systerbolag (S1) på anvisning av 

det gemensamma moderbolaget betalar en skuld som bolaget hade till sitt systerbolag 

(S2). Anledningen till att S1 betalade sin skuld till S2 var att S1 var ett bolag inom 

koncernen som sysslade med en utpräglad osäker verksamhet som om den skulle leda 

till framgång skulle generera mycket stora vinster till koncernen i dess helhet. 

Satsningen i S1 misslyckas och S1 försätts i konkurs. 

Problemet som man ställs inför är att betalningen avsåg betalning av en skuld som S2 

hade på S1 samt att betalningen avsåg ett belopp som avsevärt försämrade S1 

ekonomiska ställning.   

1.3.2 Koncernlojala räddningsauktioner (typfall 2) 

Moderbolaget (MB) och dotterbolaget (DB) inom samma koncern är föremål för 

rekonstruktion, MB har ett bakomliggande avtal med DB som stadgar att DB betalar 

fakturorna som är utställda till DB men att DB sedan har regressrätt att kräva 

motsvarande belopp av MB. En gång per år skickar därför DB en faktura (en form av 

täckningsfordring) till MB som därefter betalar beloppet till DB. För att undvika 

konkurs i DB så börjar MB betala en gång i kvartalet vilket leder till att DB överlever. 
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En tid efter ett lyckat avslutande av rekonstruktionen försätts MB i konkurs (av andra 

anledningar än det ändrade betalningsmönstret för DB). Problemet som DB ställ inför är 

att betalningen avsåg ett betydande belopp som skedde strax innan konkursen i MB. 

 

1.4  Avgränsningar 
I uppsatsen avser jag att behandla aktiebolag, och inte exempelvis handelsbolag och 

ekonomiska föreningar. Läsaren kan utgå från att det är aktiebolag som behandlas om 

inget annat sägs. Vad gäller återvinningsreglerna kommer uppsatsen att avgränsas till att 

enbart behandla vissa delar av paragraferna 4:3, 4:5, 4:10, nackdelskravet samt 4:17 

KL.  

Vad gäller 4:3 KL avgränsar jag mig till att enbart studera paragrafens andra stycke 

som behandlar närstående till juridiska personer och uppsatsen kommer därför inte 

närmare att behandla vem som anses närstående till fysiska personer. I förhållande till 

4:5 KL avgränsas uppsatsen till att enbart behandla otillbörlighetsrekvisitet och i viss 

mån till andra stycket som behandlar närståendepresumtionen. När det gäller 4:10 KL är 

det enbart ordinärrekvisitet och i viss mån den förlängda återvinningsfristen genom 

närståendepresumtionen som behandlas. Jämkningsmöjligheten i 4:17 KL analyseras 

utifrån det perspektivet att koncernperspektivet bör utgöra synnerliga skäl.    

 

1.5  Metod och material 
Vid författandet av denna uppsats används en klassisk rättsdogmatiskt metod. 

Rättskällor så som lag, förarbeten, rättsfall och doktrin kommer att analyseras med 

hänsyn till dess syfte och bakomliggande ändamål. I uppsatsen förekommer även 

referenser till texter utgivna av FN-organet United Nations Commissions on 

International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL används som en referenspunkt för 

hur man på ett lämpligt sätt skulle kunna anpassa svensk insolvensrätt för att tillvarata 

koncerners säregna strukturer. Dessutom kommer en nyutgiven rekommendation från 

Nordic-Baltic Insolvency Network att användas i samma syfte.2  

 

                                                
2 Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law, Final draft June 2015 
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1.6  Disposition 
I kapitel 2 redogör jag för vilka bolagskopplingar som kan konstituera en koncern enligt 

1:11 ABL och dessutom vilka bolagskopplingar som kan konstituera en 

närståenderelation enligt 4:3 2st KL samt för vilka implikationer det får för bolagen 

enligt 4:5 och 4:10 KL om de är att se som närstående till varandra enligt 4:3 2st KL. I 

kapitel 3 redogör jag för det allmänna syftet bakom återvinningsreglerna i 4 kap KL 

samt i vad mån koncernlojala transaktioner kan vara förenliga med detta syfte. I kapitel 

4 redogör jag för det allmänna kravet på nackdel som förutsättning för återvinning samt 

hur koncernlojala transaktioner kan beaktas vid nackdelsbedömningen. I kapitel 5 

behandlas otillbörlighetsbedömningen enligt 4:5 KL och i vad mån man kan beakta 

koncernlojala transaktioner vid bedömningen. I kapitel 6 behandlas ordinärdömningen 

enligt 4:10 KL och i vad mån man i denna bedömning kan beakta koncernlojala 

transaktioner. I kapitel 7 behandlas vad som utgör synnerliga skäl för jämkning av 

återbäringsskyldigheten enligt 4:17 KL samt i vad mån en koncernlojal transaktion kan 

utgöra ett sådant skäl. I kapitel 8 sammanfattas uppsatsen och här ges också avslutande 

kommentarer avseende gällande rätt och behovet av nya rättsregler och egna förslag på 

hur koncernperspektivet skulle kunna beaktas inom återvinningsreglerna. 
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2 Begreppen koncern och närstående  
2.1  Koncernbegreppet och exempel på koncernstrukturer enligt 1:11 

ABL  
Koncernen består i grunden av ett moderbolag och ett dotterbolag, en sådan 

konstellation får inte sammanblandas med dotterföretagens relationer med varandra.  

Koncernstrukturer har vanligtvis vertikala eller horisontala strukturer. En vertikal 

struktur är vanligt förekommande inom industrier som äger alla steg i 

tillverkningsprocessen. Som typexempel kan nämnas oljeindustrin där kontrollen av alla 

delar i kedjan är särskilt viktigt; eftersökning, upphämtning, transport, försäljning och 

distribution administreras därför av enskilda bolag inom samma koncern.3 Horisontella 

strukturer används ofta av företag som vill utnyttja en viss storlek för att uppnå 

ekonomiska fördelar, som exempel kan nämnas medieföretag som kan använda sig av i 

stort sett samma material i flera olika tidningar. Ofta föreligger det omfattande 

delägarskap emellan dotterbolagen.4 

Fördelarna med att välja en passande koncernstruktur är många. För att nämna några 

kan till exempel moderbolag genom koncernstrukturen kontrollera nyinförskaffade 

dotterbolag och utnyttja dess namn och därmed förknippad goodwill utan att för den 

skullen behöva förlora sådana värden genom exempelvis fusion, attrahera kapital till 

vissa delar av koncernen utan att behöva överge allt för mycket kontroll i koncernen 

som helhet, samt uppnå skatterättsliga fördelar för koncernen i dess helhet genom 

exempelvis koncernbidrag.5 Den skatterättsliga koncerndefinitionen är något snävare än 

den som återfinns i ABL.6  

Nedan följer en kort redogörelse för det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet där 

varje kriterium behandlas var för sig. Definitionen av en koncern är enligt 1:11 ABL:    

 

”Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag, om 

aktiebolaget 

1. Innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den 

juridiska personen, 

                                                
3 UNCITRAL del 3 s. 7 
4 UNCITRAL del 3 s. 8 
5 UNCITRAL del 3 s. 11 
6 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt s. 64 
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2. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med 

andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga 

aktier eller andelar, 

3. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller 

avsätta mer än hälften av ledarmötena i dess styrelse eller motsvarande 

ledningsorgan, 

4. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva 

ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska 

personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller 

därmed jämförbara stadgar. 

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderbolaget, om ett annat dotterföretag 

till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett eller flera andra 

dotterföretag tillsammans 

1. Innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den 

juridiska personen, 

2. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med 

andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga 

aktier eller andelar, 

3. Äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller 

avsätta mer än hälften av ledarmötena i dess styrelse eller motsvarande 

ledningsorgan. 

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på grund av avtal 

med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, 

bolagsavtal eller jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande 

inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderbolaget. 

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.”7   

2.1.1 Viss majoritet av rösterna (punkt 1)  

Första punkten bygger på att moderbolaget har röstmajoritet i dotterföretaget. För att 

kriteriet ska anses vara uppfyllt krävs det att moderbolaget innehar mer än hälften av 

rösterna för samtliga aktier i dotterbolaget. Det krävs dock inte att moderbolaget äger 

                                                
7 1:11 ABL 
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aktierna, termen ”innehar” täcker även innehav med äganderätt som innehav av annan 

grund till exempel pantsättning.8  

 

2.1.2 Ägande och avtal (punkt 2) 

Den andra punkten förutsätter att moderbolaget äger aktier eller andelar i dotterbolaget, 

men sätter ingen nedre gräns för storleken på själva innehavet. Avgörande är i stället om 

det finns ett muntligt eller skriftligt avtal som ger moderbolaget röstmajoritet i 

dotterföretaget. För att moderbolaget i lagens mening ska anses förfoga över mer än 

hälften av rösterna i dotterföretaget torde det krävas att moderföretaget ensamt och i alla 

frågor kan bestämma på vilket sätt rösträtten för aktierna ska utövas, eller med andra 

ord att moderbolaget självständigt kan besluta om dotterbolagets förvaltning och i 

övrigt sådana delar som endast förutsätter enkla majoritetsbeslut på bolagsstämman.9 

Det finns inte några direkta begränsningar i själva avtalsformen. Enligt detta kriterium 

kan alltså koncerner skapas utan några egentliga överväganden från avtalsparterna 

utöver att de ämnar binda sina röster i bolaget civilrättsligt mellan varandra.  

 

2.1.3 Inflytande över styrelsens sammansättning (punkt 3) 

Även den tredje punkten förutsätter att moderbolaget äger aktier eller andelar i 

dotterföretaget. Det avgörande är om moderbolaget har rätt att utse eller avsätta mer än 

hälften av styrelsens ledamöter i dotterföretagets styrelse. Rätten att avsätta ledamöterna 

kan komma av lag men även av föreskrifter i dotterbolagets bolagsordning samt 

aktieägaravtal eller liknande.10 

 

2.1.4 Bestämmande inflytande (punkt 4) 

Generellt sett är denna punkt inte tillämplig enligt svensk rätt, då det faller utanför 

bolagsorganens befogenhet i bolag att träffa avtal som innebär att de avsäger sig sin 

beslutanderätt och det är inte möjligt genom en föreskrift i bolagsordningen att sätta 

bolagsstämmans beslutanderätt ur spel.11 Emellertid kan punkten få betydelse om 

koncernen involverar exempelvis ett bolag i Tyskland, där reglerna ser annorlunda ut. 

                                                
8 Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 1:27  
9 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys s. 58  
10 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys s. 68 
11 Aktiebolagslagen, en kommentar, 1:29 
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2.1.5 Indirekt eller gemensamt inflytande över dotterföretag (andra stycket) 

I andra stycket regleras de omständigheterna att ett moderbolag inte direkt äger det 

inflytande som krävs för att konstituera en koncern. Inflytandet över dotterföretaget 

erhålls istället genom ett annat av moderbolaget ägt dotterföretag eller genom det 

gemensamma inflytandet som flera företag inom samma koncern kan utöva över ett 

dotterföretag.12 Punkterna 1-3 ska tolkas på samma sätt som ovanstående varför jag inte 

närmare kommer att gå in på dessa utan hänvisar till det ovan sagda. 

 

2.1.6 Dotterföretags avtal (fjärde stycket)   

Enligt 1:11 4st ABL kan alltså ett bestämmande inflytande inte uppkomma genom en 

sammanvägning av olika koncernbolags inflytande om det grundas på ett avtal med 

dotterföretaget i fråga, eller på grund av en föreskrift i företagets bolagsordning, 

bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. Ett sådant inflytande ska utövas 

självständigt av ett dotterföretag. 

 

2.2 Slutsatser avseende det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet  
Att omfattas av det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet och därför falla under 

koncernrättsliga regler är oftast av fördelaktig natur för bolagen inom koncernen. 

Lagstiftaren har sedan länge sett de fördelar som starka bolagsgrupper kan genera 

utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det gäller inte bara jobbskapande men även 

styrkan att klara affärerna i lågkonjunktur och konkurrenskraft mot företag i andra 

länder. Möjligheterna till fördelaktigare skatteregler genom koncernbidrag och 

förmånligare regler inom associationsrätten i stort talar tydligt om intentionen att öka 

antalet koncerner. Även utvecklingen internationell pekar på en ökad koncentration av 

koncerner på internationell nivå.  

Kraven för att omfattas av koncernbegreppet är relativt lågt ställda och inriktar sig på 

de omständigheter där det anses nödvändigt att upprätta en gemensam 

koncernredovisning. Föredelarna med en sådan definition blir att större samstämmighet 

råder emellan redovisnings och aktiebolagsrätten. Samtidigt så kan begreppet kritiseras 

för att inte i tillräckligt hög grad ta hänsyn till andra omständigheter så som den faktiska 

graden av kontroll från moderbolag exempelvis genom graden av finansiell och faktisk 

                                                
12 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys s. 72 
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styrning över dotterbolaget.13 Avsaknaden av en mer fristående bedömning av 

självständighet och kontroll av exempelvis ett dotterbolag gör bedömningen relativt 

objektiv vilket samtidigt ger en hög förutsägbarhet. 

En koncern kan se ut på många olika vis och uppvisa olika grader av integration och 

styrning. Att konstruera ett begrepp som på ett adekvat sätt fångar in sådana grupper av 

bolag är därför svårt För egen del är jag benägen att anse att den nuvarande regleringen 

bör moderniseras såtillvida att en friare bedömning av graden av styrning (inte bara 

genom rätten att utnämna ledamöter) och finansiell sammanblandning bör få vara en del 

av bedömningen.   

  

2.3  Bolagskopplingar som konstituerar en närståenderelation enligt 

4:3 2st KL 
Eftersom att uppsatsen är avgränsad till att enbart behandla aktiebolag kommer inte 

närstående till en fysisk gäldenär att behandlas närmare.  

En viktig detalj är att samtliga bestämmelser i 4:3 KL ska tillämpas reciprokt, det vill 

säga att det saknar betydelse vilken av de två parterna som försatts i konkurs samt att 

den avgörande tidpunkten för bedömningen avseende om en närståenderelation har 

förelegat är tidpunkten för rättshandlingen.14 Vidare anser man i förarbetena att 

närståendebegreppet i 4:3 KL ska ha en särskild innebörd oberoende av liknande 

regleringar i andra sammanhang.15 Därför måste bedömaren bortse från liknande 

definitioner som återfinns exempelvis FRL och ABL. Som närstående till en 

näringsidkare eller juridisk person stadgas enligt 4:3 2st KL:   

 

”Som närstående till en näringsidkare eller juridisk person anses vidare  

1. den som har en väsentlig gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska 

personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt 

intresse, 

2. den som inte ensam men tillsammans med en närstående till honom har sådan 

gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska personen som sägs under 1, 

3. den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över 

verksamheten som näringsidkaren eller den juridiska personen bedriver, 
                                                
13 UNCITRAL del 3, s. 23 
14 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 89 
15 Prop 1975:6 s. 140 
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4. den som är närstående till någon som enligt 1-3 är närstående ... ”16 

2.3.1 Väsentlig gemenskap (punkt 1) 

Som förutsättning för att anses som närstående till gäldenären så krävs det att 

aktiebolaget äger aktier i det konkursdrabbade bolaget eller har ett jämförligt 

ekonomiskt intresse som baserar sig exempelvis på om en familjestiftelse tillhandahåller 

gäldenären förmåner.17 Utöver att medkontrahenten ska ha en koppling till gäldenären i 

form av visst ägande så krävs det även att han har ett kvalificerat intresse i gäldenärens 

vinst. För att en gemenskap ska anses vara väsentlig krävs det att den närstående som 

huvudregel innehar en tredjedel av samtliga aktier, eller har en påtaglig möjlighet att 

driva igenom sin vilja på bolagsstämman.18  

I sammanhanget blir det mycket intressant att se hur så kallat indirekt ägande ska 

behandlas. Indirekt ägande är en form som bygger på koncernrättsliga tankegångar att 

om ett moderbolag kontrollerar 100 % av aktierna i ett dotterbolag, och detta 

dotterbolag i sin tur äger 100 % av aktierna i ett annat bolag, så anses den första modern 

vara närstående genom indirekt ägande enligt 4:3 2st. p.1 KL.19 Genom att man 

betraktar det översta moderbolaget som en form av holdingbolag som utövar stark 

styrning över sina döttrar och även då har ett kvalificerat vinstintresse så tillskrivs 

bolaget en roll som indirekt närstående. Så länge kedjan består av helägda bolag verkar 

det inte finnas någon yttre gräns för hur lång den kan bli.20  Det kan ifrågasättas 

huruvida ägandet i samtliga led måste vara 100 % eller om en lägre nivå av ägande kan 

accepteras. I doktrinen anses det att en avvägning i sådana situationer måste göras från 

fall till fall.21  

 

2.3.2 Kombinerad gemenskap (punkt 2) 

I paragrafen anges att man kan kombinera gemenskap emellan två separata närstående 

bolag för att uppnå väsentlig gemenskap. Det betyder att man måste göra två separata 

närståendebedömningar. Ett exempel är om B försätts i konkurs och förvaltaren 

misstänker att A är närstående till B. Även om A i sig inte kan anses som närstående till 

B kan han med hjälp av C nå upp till närståendekravet om A är att anse som närstående 
                                                
16 4:3 KL 
17 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 65 
18 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 63  
19 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 87  
20 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 64  
21 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 64 
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till C i förhållande till någon av punkterna i 4:3 KL. Det sker alltså en form av 

kumulation av intressen som uppfyller kravet på närstående.  

 

2.3.3 Bestämmande inflytande (punkt 3) 

Omfattningen av denna punkt är svår att på förhand avgöra. Förarbetsuttalanden talar 

dock för att bedömningen ska göras snäv och inriktad på den som har ställning som 

verkställande direktör eller positioner som kan jämställas med en verkställande 

direktör.22 Personer som befinner sig längre ned i den hierarkin får därför typiskt sett 

anses falla utanför tillämpningsområdet. Detta får anses sammanfalla med att intresset 

och möjligheten att typiskt sett företa illojala handlingar minskar ju längre ned i 

hierarkin man befinner sig. Renman har intagit ståndpunkten att den formella 

ställningen ska vara utslagsgivande och att ickeformella positioner som till exempel de 

facto directors därför faller utanför begreppet.23  

Man kan även diskutera hur man ska se på titlar som ex koncernchefer. En sådan titel 

har ingen aktiebolagsrättslig verkan men koncerner kan ändå låta en sådan person få 

mycket stort inflytande. För egen del är jag benägen att anse att Renmans inställning är 

väl kategorisk; om syftet med närståendebegreppet ska få en reell effekt så bör 

företrädare inte kunna undgå att träffas av presumtionsregeln enbart på den grunden att 

deras titel inte är formell. Vad som bör vara avgörande vid bedömningen är istället om 

personen och bolaget har uppfattat personen som en vd och också agerat efter dennes 

anvisningar. En sådan person kan nämligen precis som en officiell VD ha samma 

incitament att gynna sig själv eller bolaget. I sammanhanget är det viktigt att skilja på 

frågan huruvida en viss persons insikter smittar av sig på en juridisk person från frågan 

om huruvida bolaget är att anse som närstående enligt 4:3 2st, även om resultatet skulle 

bli detsamma. 

 

2.3.4 Närstående till närstående (punkt 4)   

 Den sista punkten innehåller en mycket central regel, nämligen att den som anses vara 

närstående till en näringsidkare eller juridisk person anses vara närstående till någon 

som anses vara närstående enligt 1-3, så kallat närstående till närstående. Dock 

begränsas paragrafen i sitt omfång till att enbart innefatta närstående till närstående, 

                                                
22 Prop 1975:6 s. 199 
23 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s 65 
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således faller närstående till närstående till närstående utanför regelns omfång.24 Regeln 

kan ändå sägas få mycket stor genomslagskraft eftersom att den ska tillämpas reciprokt 

och därför omfattar en vid grupp av individer.  

  

2.4  I vad mån är koncernbolag enligt 1:11 ABL närstående enligt 4:3 

2st KL?  
Initialt kan sägas att det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet inte får sammanblandas 

med det återvinningsrättsliga närståendebegreppet. Enbart för att bolagsgruppen 

betecknas som en koncern betyder inte det att de automatiskt är att anse som närstående 

till varandra i återvinningssammanhang. Som nämnts tidigare ligger olika 

övervägningar bakom begreppens rättsliga omfång vilket förklarar varför de i viss mån 

skiljer sig åt. I ljuset av detta är det inte så märkligt att företag som anses omfattas av 

det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet inte alltid anses närstående till varandra i 

återvinningssammanhang och tvärt om. Oftast är det så att det koncernrättsliga 

begreppet sammanfaller med det återvinningsrättsliga närståendebegreppet, eller med 

andra ord, att det återvinningsrättsliga närståendebegreppet är så brett att det i nästan 

alla sammanhang omfattar det koncernrättsliga begreppet. Skillnaden illustreras tydligt i 

typfall 1 (som angavs ovan). Moderbolaget har i typfall 1 två dotterföretag som är helt 

oberoende av varandra så tillvida att relationen systrarna emellan inte utgör en 

koncernrelation enligt 1:11 ABL. Då inställer sig frågan huruvida systrarna ändå är att 

anse som närstående enligt 4:3 2st KL. Bolagen som alltså är systerbolag till varandra 

kan enligt 4:3 KL kopplas samman genom att de har en gemensam moder. På grund av 

att dotterbolaget är närstående till moderbolaget så anses dotterbolagen vara närstående 

till närstående och därför anses de alltså vara närstående till varandra även om de alltså 

inte utgör en koncern.25 Sammanfattningsvis tyder detta på att närståendebegreppet i 4:3 

2st KL är vidare än det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet.   

 

2.5  Betydelsen av att ett bolag är närstående  
En inte allt för främmande tanke är att en viss krets av personer med god insyn i ett 

bolags ekonomiska situation strax innan en förestående konkurs söker att förbättra sin 

                                                
24 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 65  
25 NJA 1981 s. 534 och, Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen s. 65 
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ställning. Dessa personer kan tänkas företa sådana dispositioner som kan vara direkt 

skadliga för bolagets borgenärer. Lagstiftaren har sedan tidigt uppmärksammat denna 

intressekonflikt och i olika grad försökt att få bukt med den. Detta har skett ur ett 

historiskt perspektiv genom att lagstiftaren har skapat ett unikt närståendebegrepp 

fristående från andra närståendebegrepp, som dessutom vidgats över tid.  

Att omfattas av konkurslagens närståendebegrepp innebär att man presumeras ha 

insikt om bolagets ekonomiska ställning och att man med denna vetskap sökt ge sig 

själv fördelar på bekostnad av borgenärskollektivet. Eller med andra ord att man på ett 

illojalt sätt sökt att undvika reglerna om konkurs. Närstående antas ha större benägenhet 

än andra att göra på detta vis.  

Närståendepresumtionen får kanske störst genomslagskraft i 4:5 KL där en närstående 

presumeras besitta kännedom om de omständigheter som omnämns i paragrafen enligt 

4:5 2st KL.  

På ett mer allmänt plan gör närståendepresumtionen 4:5 KL det mycket enklare för 

förvaltarna att driva återvinningsprocesser genom att de med hjälp av presumtionen inte 

behöver föra det subjektiva rekvisitet i bevisning.  

Samtidigt måste man också ha i minnet att många författare i doktrinen framhåller 

vid principiella diskussioner om övriga rekvisit i 4:5 KL, det subjektiva rekvisitets 

begränsande effekt som argument för att utsträcka räckvidden av andra rekvisit i 

paragrafen.26 Här kan man alltså skönja en form av utvidgningsproblematik. Om man 

utvidgar omfånget av övriga rekvisit i 4:5 KL med hänvisning till det subjektiva 

rekvisitets hämmande effekt men samtidigt utvidgar närståendebegreppet så kan man 

kanske anse att paragrafen får ett väl vitt omfång. Möjligen större än vad lagstiftaren 

initialt menat. I förhållande till 4:10 KL så förlängs återvinningsfristerna med 

sammanlagt 21 månader bakåt i tiden.  

 

2.5.1 Koncernbolags möjligheter till att bryta närståendepresumtionen i 4:5 2st 

KL enligt rättspraxis   

Det är alltid svårt att bevisa att man inte kände till något, av denna anledning så angavs 

det förarbetena att beviskravet måste tillämpas så att medkontrahenten skulle ha en 

realistisk möjlighet att undgå att träffas av presumtionen.27 Detta medförde att 

                                                
26 Lennander, Återvinning i konkurs, s, 151, jfr, Leijman, återvinning i konkurs, s. 164 
27 Prop 1986/87:90 s 130-131 
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medkontrahenten endast behöver göra det sannolikt att han inte kände till de 

förhållanden som nämns i 4:5 1st KL.   

Det kan vara svårt för aktiebolag att visa att de inte hade sådan kännedom då de enligt 

aktiebolagsrättsliga regler har en skyldighet att hålla sig underrättade.28 Även här kan 

eventuell smitta hos bolagsföreträdare spela en utslagsgivande roll även om detta inte 

ytterligare kommer att utredas i denna uppsats.  

I NJA 2003 s. 37 (Hjärtervägen) sökte svaranden (som var ett närstående 

koncernbolag till gäldenären) att bryta närståendepresumtionen genom att visa de inte 

hade insikt om de förhållanden som konstituerar återvinning enligt 4:5 1st på grund av 

att de var av uppfattningen att transaktionen gällde ett helt legitimt skatterättsligt 

avdrag.  

Fallet rörde ett koncerninternt skatteupplägg som syftade till att det skattskyldiga 

bolaget, genom att yrka omedelbart avdrag för köpta inventarier (filmrättigheter), 

planerade att minska uppkommen kapitalvinstbeskattning (41 miljoner kr).29 

Skatteupplägget underkändes av skattemyndigheterna och domstolarna. Högsta 

domstolen underkände sedermera svarandes invändning om att de inte hade den 

erforderliga insikten med motiveringen att det vid företagande av den skatterättsliga 

dispositionen fanns en beaktansvärd risk för att avdraget sedermera skulle underkännas 

av skattemyndigheterna. 

Rättsfallet får kanske störst implikationer på det koncernrättsliga planet. Det kan 

nämligen hållas för sannolikt att en av de största fördelarna med just en koncern är 

möjligheterna att effektivisera sin beskattning exempelvis genom koncernbidrag.30 I 

Hjärtervägen anges att syftet med transaktionen var att erhålla skatterättsliga fördelar, 

det fanns alltså inget annat syfte än att effektivisera koncernens beskattning. När Högsta 

domstolen nu konstaterar att en medkontrahent är i ond tro enbart på den grunden att det 

fanns en beaktansvärd risk att rättshandlingen skulle underkännas kan man fråga sig 

vilka effekter det får på ett koncernrättsligt plan.  

Inom alla delar av affärslivet tar företag risker som kan bestå av att transaktionen, 

om den lyckas, ska generera vinster till bolaget eller som i Hjärtervägen att effektivisera 

sin beskattning (och således minska sin effektiva beskattning). Genom att anlägga ett 

perspektiv som bygger på att risktagandet inte får överstiga beaktansvärd risk hämmar 

                                                
28 8:4 2st ABL 
29 Millqvist, Återvinning i konkurs på grund av misslyckad skatteplanering, s. 900 ff. 
30 UNCITRAL del 3 s. 11 
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man påtagligt koncerners benägenhet att investera och effektivisera sin beskattning. Det 

blir med andra ord mycket svårt för koncernen att avgöra vad som i efterhand kommer 

att betraktas som en beaktansvärd risk vilket kan medföra att bolagen kan komma 

undvika att investera och effektivisera sin verksamhet. Detta kan givetvis få negativa 

samhällsekonomiska konsekvenser. 

Felet, som jag ser det, ligger i att den svenska insolvenslagstiftningen ur ett 

koncernperspektiv i allt för stor utsträckning fokuserar på gäldenärsbolagets borgenärer. 

I stället för att ha en allt för borgenärsorienterad insolvenslagstiftning så kan man även 

beakta sådana omständigheter där koncernen som sådan beaktas och det viktiga kan 

anses vara att rädda verksamheten och sysselsättningen ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv samt att koncernen ska kunna allokera kapital till där det bäst behövs.31 Sett 

ur ett sådant perspektiv så förefaller avgörandet i Hjärtervägen vara olyckligt.  

 

2.5.2 Koncernbolags möjligheter att bryta närståendepresumtionen enligt 4:10 KL  

För att ett närstående koncernbolag ska kunna bryta den förlängda återvinningsfristen 

som drabbar betalningar emellan närstående i 4:10 KL måste de visa att gäldenären inte 

var, eller blev, insolvent genom betalningen. Insolvensrekvisitet preciseras närmare i 

1:2 KL och anger att ett bolag är på obestånd/insolvent när bolaget rätteligen inte kan 

betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig.  Klart är i vart fall att 

bolaget ska lida av en viss grad av likviditetsbrist så tillvida att det inte kan betala sina 

skulder allteftersom att de förfaller till betalning. Vidare så krävs det att denna 

betalningsoförmåga inte endast är tillfällig. Med anledning av detta kan man alltså dra 

slutsatsen att en prognos ska göras av bolagets förutsättningar att betala sina fordringar 

på sikt.32 Från ett koncernrättsligt perspektiv så kan man fråga sig hur 

medkontrahentens invändning om att gäldenären inte var eller blev insolvent enligt 4:10 

KL kan påverkas av det förhållandet att gäldenären ingår i en koncern.  

Det kan ju mycket väl vara så att koncernen genom en räddningsaktion sökte att 

rädda de nu konkursdrabbade bolaget. I en återvinningssituation vet man att detta 

misslyckades, men domstolen måste ändå främja sig från den insikten och bedöma hur 

stora chanserna var för att gäldenären skulle klara sig ur sin insolvens med hjälp av 

koncernen. Doktrinen lutar åt att anse att räddningsaktioner som har 50 % chans eller 

                                                
31 Lennander, Återvinning i konkurs s. 22 not 5  
32 NJA 2012 s. 391 
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mindre att lyckas ska betraktas som om insolvens förelåg.33 Hur man ska göra dessa 

bedömningar och vilka bevis som ska framföras av vem får anses vara oklart. För egen 

del är jag benägen att anse att prognosbedömningen bör vara tämligen generös i 

insolvensprövningen enligt 4:10 KL, och då speciellt i koncernsituationer. Anledningen 

till detta är dels att medkontrahenten ska ha en faktisk möjlighet att bryta den förlängda 

återvinningsfristen likt 4:5 KL, dels att det är förenligt med en mer modern syn på 

insolvenslagstiftningen att i större utsträckning än tidigare beakta den koncernrättsliga 

dimensionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Renman, insolvensrättsligt forum s. 11 (18) 
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3 Det allmänna syftet med återvinning 
3.1  Återvinningsreglernas allmänna syfte 
Reglerna om återvinning kan anses ta sitt avstamp i ett syfte att främja en 

likabehandling av borgenärerna. Detta genom att förvaltaren med återvinningsreglernas 

hjälp kan angripa rättshandlingar som företagits en viss tid före gäldenärens konkurs. 

Reglerna ska alltså möjliggöra för förvaltare att kunna ingripa mot sådana 

rättshandlingar som företas för att kringgå det konkursrättsliga regelverket. 

Syftet med återvinningsinstitutet kan sägas vara att förverkliga syftet med själva 

konkursen, nämligen att maximera utdelningen för borgenärerna eller med andra ord 

minimera deras förluster.34 Återvinningsreglerna kan även anses ha en preventiv 

funktion ur två olika perspektiv. Dels hindrar de att borgenärerna företar åtgärder för att 

förbättra sina positioner i en förestående konkurs. Även ur konkursgäldenärens ögon har 

reglerna en preventiv funktion då de hindrar att gäldenären på ett illojalt sätt gör sina 

tillgångar oåtkomliga för borgenärerna. 

 

3.1.1  I vad mån kan koncernlojala transaktioner vara förenliga med det allmänna 

syftet 

En koncernlojal transaktion är en rättshandling som syftar till att stärka koncernen som 

helhet eller som är gjord med syftet att gynna helheten genom exempelvis 

räddningsaktioner. Tanken är alltså inte att undandra medel i syfte att kringgå 

konkursreglerna i ett illojalt syfte att skada gäldenärens borgenärer.  

Synsättet bygger som sagt inledningsvis på att man inom en koncern inte behandlar 

varje juridisk person som ett självständigt rättssubjekt, utan snarare behandlas 

koncernen som ett rättsubjekt (även om den i sig inte besitter en sådan kapacitet) och 

agerar utifrån koncernen som helhet. Utgår man från att rättsubjektens gränser i viss 

mån raderas ut i form av ägande och kontroll, är det enligt mig väl förenligt med syftet 

med återvinningsreglerna att beakta koncernlojala transaktioner som förenliga med 

syftet med återvinning. Detta sker genom att det inte kan ses som illojalt att söka rädda 

koncernen eller en del av den med beaktandet att gäldenärens själv är en sådan 

införlivad del av den. Syftet är alltså inte att illojalt gynna en enskild borgenär på 

bekostnad av andra när konkursen är nära förestående. Syftet är i stället att rädda 

                                                
34 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 24 
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koncernen i sin helhet och sett utifrån det perspektivet bör en sådan rättshandling inte 

betecknas som illojal. 

 

3.1.2 Borgenärsperspektivet 

Ser man illojalitetsfrågan ur ett borgenärsperspektiv så blir frågan något mer 

komplicerad. I ett koncernsammanhang kan man skilja på en rad olika borgenärskretsar, 

bland annat moderbolagets borgenärer, dotterbolagets borgenärer och de borgenärer 

som är gemensamma för hela koncernen. Givetvis har dessa grupper av borgenärer olika 

intressen med avseende på företagen inom koncernen. Sett ur ett återvinningsperspektiv 

ligger perspektivet på det konkursdrabbade bolagets borgenärer med särskilt perspektiv 

på enskilda borgenärer. Tanken är att om dessa behandlas lika så stärks deras säkerhet 

och därigenom deras vilja att fortsätta låna ut pengar till andra gäldenärer och på så vis 

stimulerar konkursreglerna en välfungerande kreditmarknad.  

För mig framstår synsättet att sätta gäldenärens borgenärer i främsta rummet som i 

grunden en god tanke men som bör moderniseras. När ett företag som ingår i en 

koncern är föremål för ett insolvensförfarande är det sannolikt mer samhällsekonomiskt 

effektivt om ett bredare perspektiv på likabehandling av borgenärerna anläggs. Där 

förlusten för de enskilda borgenärerna till gäldenärsföretaget och därmed förknippade 

ovilja att låna ut ytterligare kapital måste vägas emot de fördelar som fås med ett mer 

koncernvänligt synsätt.  Man kan nämligen anlägga ett mer samhällsorienterat synsätt 

där koncernen som sådan ställs i centrum och det viktiga är att rädda 

företagsverksamheten och de positiva värden som den genererar ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.35 Ser man situationen ur det perspektivet så är förlusten 

som drabbar det enskilda borgenärerna ett negativt faktum, men inte till den grad att de 

överväger fördelarna för samhället i stort genom att koncernen överlever 

insolvenssituationen och fortsätter sin verksamhet. Tanken är alltså att en avvägning 

måste göras där helheten, det vill säga koncernen som helhet, vägs emot enskilda 

borgenärer och det därför enligt min mening bör finnas en möjlighet att beakta de 

värdeförstöringar som uppstår när rättshandlingar inom en koncern återvinns med 

resultatet att koncernen i sin helhet måste försättas i konkurs. 

                                                
35 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 22 not 5  
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4 Det allmänna kravet på nackdel 
4.1 Kravet på nackdel vid återvinning i allmänhet 
Ett grundläggande krav som i sig inte framkommer av lagtexten är att den 

återvinningsbara rättshandlingen måste innebär en nackdel för en eller flera 

borgenärer.36 Det är möjligt att det förhåller sig på det sättet för att lagstiftaren tydligt 

vill markera återvinningsreglernas preventiva syfte, å andra sidan så måste den 

reparativa funktionen i någon mån begränsas till de fall där det faktiskt finns någon 

skada att reparera. Låt vara att det kan uppfattas som ett lagtekniskt misstag att inte 

tydliggöra rekvisitet mer.  

 

4.1.1 Direkt nackdel enligt 4:10 och 4:5 KL  

Med nackdel förstås enligt förarbetena att gäldenärens ekonomiska ställning försämras. 

Vad som i praktiken åsyftas är att någon av borgenärerna får en försämrad utdelning i 

en förestående konkurs.37 Det kan även räcka med att det finns en ökad risk för att 

nackdel skall uppkomma för att rekvisitet ska anses vara uppfyllt genom den så kallade 

förlustriskmetoden.38 Således kan man säga att nackdelskravet är relativt lågt ställt, och 

dessutom torde det inte föranleda något problem för förvaltaren att föra 

nackdelsrekvisitet i bevisning då han kan blicka bakåt i tiden med hjälp av bokföringen. 

Själva storleken på nackdelen har i sig ingen principiell betydelse, nackdelsrekvisitet 

kan därför inte vara mer eller mindre uppfyllt enligt denna bedömning.  

 

4.1.2 Indirekt nackdel enligt 4:5 KL  

När konkursförvaltaren driver en återvinningstalan enligt 4:5 KL så räcker det med att 

nackdelen har uppkommit indirekt. Med det menas att nackdelen inte har uppkommit 

direkt utan som en konsekvens av en rad olika omständigheter som tillsammans har lett 

till nackdel för någon av gäldenärens borgenärer.39 Att rättshandlingarna tillsammans 

har lett till indirekt nackdel åsyftar någon form av samband emellan rättshandlingarna, 

det ska alltså röra sig om rättshandlingar som på ett adekvat sätt bidragit till att 

nackdelen har uppkommit. Hur starkt detta kausalsamband måste vara är oklart. Vid 

                                                
36 Prop 1975:6 s. 105 f  
37 NJA 1989 s. 3 
38 NJA 1983 s. 737 
39 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 95  
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bedömningen av huruvida ett sådant samband finns kan man säkerligen hämta ledning 

av bedömningen avseende indirekt insolvens, då de båda bedömningarna är snarlika 

varandra.40  

Även en ökad risk för förlust för en borgenär kan innebära en indirekt nackdel för en 

borgenär.41 

Vid införandet av den indirekta nackdelen eller rättare sagt en uppmjukning av det 

gamla skaderekvisitet ansågs det att det uppvägdes av skärpta krav i det subjektiva 

hänseendet.42 Lejman beskriver saken så att det sänkta nackdelskravet leder till att ett 

”kolossalt” stort antal fall faller inom nackdelskravets räckvidd, han hävdar samtidigt 

att detta inte kommer att leda till några nämnvärda problem då brister i det subjektiva 

rekvisitet hos medkontrahenten i mycket stor utsträckning kommer begränsa 

förvaltarnas möjligheter att vinna framgång i återvinningsprocessen.43  

Att utvecklingen sedermera har gått åt en utvidgning av närståenderekvisitet i 4:3 2st 

KL och därmed en presumtion om vetskap om övriga rekvisit enligt 4:5 KL får anses 

vara negativt ur ett koncernrättsligt perspektiv. Som angetts ovan så får nämligen 

koncernbolag ofta anses vara närstående till varandra och därmed också innefattas av 

gällande presumtion. Alltså får inte det subjektiva rekvisitet samma begränsande effekt 

som det ursprungligen var tänkt att ha i förhållande till utvidgningen av 

nackdelsrekvisitet ur ett koncernrättsligt perspektiv. Detta är i sig en utveckling som 

inte är särskilt önskvärd ur ett koncernrättsligt perspektiv då rättshandlingar företagna 

inom en koncern kan sägas drabbas särskilt hårt av det indirekta skaderekvisitet.    

   

4.2  Nackdelsbedömningen av koncernlojala transaktioner 
En av de grundläggande funktionerna bakom en koncern är moderbolagets styrning av 

sina dotterbolag, särskilt i s.k. holdingbolag där styrningen är holdingbolagets enda 

funktion. I svensk insolvensrätt beaktas varje företag som en enskild juridisk person 

som fattar beslut och rättshandlar i enlighet med det enskilda bolagets bästa för ögonen. 

Synsättet är mycket nära förknippad med hur man ser på bolagets ansvar gentemot sina 

borgenärer där nackdelsbedömningen är starkt förknippad med riskerna för förluster i 

det specifika bolaget.  

                                                
40 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 69 
41 NJA 1983 s. 737 
42 Welamson, Konkursrätt s. 211  
43 Leijman, Återvinning i konkurs, s. 164  
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I en koncern råder ett helt annat styrningsförhållande, där perspektivet förflyttas från 

det enskilda bolaget till koncernen i helhet som en organism. Moderbolaget styr sina 

dotterbolag efter välfinnande för koncernen i sin helhet. Ur ett sådant perspektiv kan 

den många gånger vara rationellt för ett dotterbolag att acceptera vissa (ur ett 

borgenärsperspektiv) riskabla transaktioner för att gagna koncernen som helhet. En 

direkt eller indirekt nackdel som skapas av ett dotterbolag i en koncern kan med andra 

ord leda till att koncernen som helhet stärks och därmed indirekt inte utgöra någon 

nackdel för borgenärerna som exemplet i typfall 1.  

 Som nämnts ovan så räcker det med att en enda borgenär får en minskad utdelning i 

gäldenärens konkurs eller i vart fall riskerar att få en minskad utdelning. Detta betyder 

alltså mycket små och enskilda borgenärer kan påkalla en återvinning som får hela 

koncernen på fall. Ur ett koncernperspektiv förefaller en sådan ordning vara 

otillfredsställande. För att komma tillrätta med en sådan ordning där enskilda 

borgenärer får oproportionerligt mycket inflytande över måste man med nödvändighet 

omvärdera nackdelsbedömningen i förhållande till koncernlojala dispositioner.  

 

4.2.1 Koncernlojala räddningsauktioner under rekonstruktion 

Ett tydligt exempel på hur nackdelsbedömningen bör omvärderas vid koncernlojala 

transaktioner är en koncernintern räddningsauktion i förhållande till typfall 2 (som 

angetts ovan). En borgenär i MB påkallar återvinning av rättshandlingen emellan MB 

och DB då det innebar en nackdel för denna och detta leder till att DB försätts i 

konkurs. 

I situationen ovan så kan man fråga sig om det borde finnas ett undantag för 

finansiella koncerninterna räddningsauktioner i nackdelsbedömningen, eller med andra 

ord, att även om det innebär en nackdel för en enskild borgenär att MB företar de 

ifrågasatta rättshandlingarna så är det positiva effekterna är så stora att man bör anse 

sådana räddningsauktioner undantagna från nackdelsrekvisitet.  

På grund av koncerners strukturella och finansiella uppbyggnad är koncerner sårbara 

för förändringar i strukturen, ofta är bolagen inom koncernen så sammanlänkade att 

brister i kedjan drabbar koncernen mycket negativt. Med anledning av dess 

sammanlänkade struktur så är det naturligt att helheten söker att rädda sig genom att 

genomföra räddningsauktioner med villkor som inte alla gånger är kommersiella såsom 

i exemplet ovan. Men MB genomförde transaktionen i syfte att rädda helheten vilket i 
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sin tur potentiellt ökar fördelarna för MB. Tanken att understödja sådana koncerninterna 

finansiella räddningsauktioner genom ett undantag från nackdelsrekvisitet återfinns i de 

nordisk-baltiska rekommendationerna och visar tydligt på en tendens att beakta det 

koncernrättsliga perspektivet.44 Enligt rekommendationen ska undantaget bland annat 

tillämpas när räddningsauktionen var nödvändig för överlevnaden an DB och om värdet 

av rättshandlingen från MB var uppenbart föredelaktigt för DB´s borgenärskollektiv i 

stort och fördelarna var markant större än nackdelarna för en enskild borgenär.45  

Sammanfattningsvis gör man alltså en avvägning där den enskilda borgenären inte 

kan stoppa transaktioner som uppenbart gagnar kollektivet som helhet. Genom att anse 

att det visst har uppkommit en nackdel men att nackdelen vid en avvägning i det 

enskilda fallet ska vara undantagen återvinning så tas alltså steg mot att ytterligare 

beakta det speciella koncernrättsliga perspektivet, vilket den svenska lagstiftaren också 

bör göra. 

 

4.2.2  Icke riskfyllda koncernlojala räddningsauktioner  

Förlustriskmetoden innefattar en bedömning av huruvida borgenären exponeras för en 

ökad risk för ekonomisk förlust (minskad utdelning). Konstateras det att en ökad risk 

har förelegat så är alltså nackdelsrekvisitet uppfyllt.46 Om man använder sig av samma 

typexempel som ovan (typfall 2) och i stället fokuserar på den risk som MB pådrog sig 

när det valde att rädda DB, det som borde vara avgörande för nackdelsbedömningen är i 

vad mån MB pådrog sig en allt för stor risk att inte få tillbaka satsningen när MB fattade 

beslut om att genomföra transaktionen. Fanns det egentligen inga direkta indikationer 

på att transaktionen skulle leda till att koncernen skulle klara sig ur den ekonomiska 

svackan så var det heller inte försvarligt att genomföra transaktionen. Om det däremot 

fanns goda möjligheter att transaktionen skulle leda till överlevnad för koncernen som 

helhet så finns det heller ingen risk för förlust. Det svåra i sammanhanget är att avgöra 

vilken grad av säkerhet i prognosen för DB som krävs. Sannolikt räcker det inte att fatta 

beslutet enbart på den grunden att bolaget försatts i rekonstruktion och att bolaget därför 

har förutsättningar för att klara insolvensen. Anledningen till detta är att tingsrättens 

(som beslutade om att försätta bolaget i konkurs) bedömning av DB´s möjligheter till att 

klara upp insolvensproblematiken är tämligen ytlig när ansökan om 

                                                
44 Nordic-Baltic Recommendations, kap 14 p.9  
45 Nordic-Baltic Recommendations, kap 14 p.9 2st   
46 NJA 1987 s. 320 
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företagsrekonstruktion prövas.47 Det krävs troligen att MB gör någon ytterligare 

undersökning för att försäkra sig om DB´s möjligheter till överlevnad efter tillskottet. 

Sammanfattningsvis så betyder det att om MB gör bedömningen att det fanns mycket 

goda förutsättningar för att räddningsauktionen skulle rädda DB och därmed styrka 

koncernen som helhet så anser jag att man borde se det som att ingen direkt eller 

indirekt skada kan anses ha uppkommit om styrelsen med rekonstruktörens samtycke i 

MB agerat i god tro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Hellner,Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, en kommentar, s. 67 
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5 Rekvisitet otillbörligt   
5.1  Vad är otillbörligt vid återvinning enligt 4:5 KL i allmänhet 
För att närmare analysera otillbörlighetsbedömningen i förhållande till koncernlojala 

transaktioner är det nödvändigt att kort redogöra för rekvisitets funktion och hur 

bedömningen görs i allmänhet. 

 Återvinningsinstitutets funktion är inriktad på att förverkliga syftet med 

konkursreglerna genom att förhindra kringgående av dessa regler. Av detta kan 

slutsatsen dras att vissa men inte alla rättshandlingar som företas av gäldenären inom en 

viss tid innan konkursen ska omfattas av regelns omfång. Vid närmare betraktelse så är 

det naturligt att så måste vara fallet, inte bara ur själva gäldenärsbolagets perspektiv, 

som måste få möjlighet att resa sig ur en potentiellt hotande insolvenssituation, men 

även ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv.  

Aktörerna på marknaden måste dock kunna lita på att betalningar från gäldenären ska 

bestå, och en allt för stor osäkerhet kring om en betalning skulle bestå eller inte skulle 

skapa en mycket omsättningshämmande effekt. Med anledning av detta infördes 

rekvisitet otillbörligt som ska fungera som en slags säkerhetsventil i 

återvinningsreglerna för att släppa igenom sådana betalningar som inte kan anses vara 

illojala eller särskilt graverande ur borgenärssynpunkt.48   

I bedömningen av vad som anses vara otillbörligt eller inte ligger alltså två 

huvudsakliga motstående intressen. För det första så är det gäldenärens borgenärer vars 

intresse är att erhålla maximal täckning av sina fordringar i konkursen när dessa 

borgenärer erhåller utdelning stärks även kreditmarknaden genom att borgenärerna 

behåller sitt förtroende för konkursinstitutet. Deras intresse ska sedan ställas emot 

säkerheten i den allmänna omsättningen, varje enskild transaktion kan inte återgå då 

osäkerheten på marknaden skulle bli allt för stor. Det är alltså i ljuset av dessa 

övervägningar och motstående intressen som otillbörlighetsrekvisitet ska få sin rättsliga 

innebörd. 

Begreppet har genom förarbeten, rättsfall och doktrin dock fått en mycket säregen 

insolvensrättslig betydelse som inte bör blandas ihop med otillbörlighet i andra 

sammanhang.49 Det handlar om att ange de speciella omständigheter som pekar ut en 

                                                
48 Möller, I festskrift till Walin s. 426  
49 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen, s. 128  
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viss rättshandling som särskilt allvarlig ur borgenärssynpunkt.50 Departementschefen 

angav i förarbetena till rekvisitet att de exemplifieringar som föregåtts i 

beredningsarbetena i sig bör anses vara vägledande för att konkretisera innebörden av 

begreppet otillbörligt. Samtidigt angav han även att tolkningsproblemen som eventuellt 

skulle uppstå vid konkretiserande av begreppets rättsliga innebörd inte var svårare än att 

det kunde överlämnas till rättstillämpningen.51  

Departementschefen anförde bland annat ”att en i och för sig ordinär betalning med 

ett betydande belopp till en oprioriterad borgenär kort tid före konkursen typiskt sett är 

att betrakta som otillbörlig”.52 Av naturliga skäl har också denna skrivning fått avsevärd 

tyngd vid konkretiserandet och föranlett att domstolarnas otillbörlighetsbedömning ofta 

blivit objektiv och grundad på värdet av det som ska återvinnas.53 Högsta domstolen har 

nämligen vid ett flertal fall citerat ovanstående och i huvudsak fokuserat på om de 

belopp som rättshandlingen handlar om kan anses vara betydande.54 Beloppen har 

varierat emellan ca 85 000 och 275 000 kronor.55 Talen får anses vara absoluta i den 

meningen att man inte sätter beloppet i relation till bolagets omsättning eller liknande, 

utan det räcker med att det är betydande i sig.56 Vidare angav man i förarbetena att vissa 

typer av rättshandlingar inte kan anses vara otillbörliga då det är uppenbart att de inte 

var företagna för att kringgå konkursreglerna. Ett exempel på en sådan rättshandling är 

när gäldenären säljer egendom för att överhuvudtaget klara sin försörjning.57 Men 

samtidigt har man i praxis tydligt angett att rättshandlingar företagna under ett akut 

insolvensläge för gäldenärsbolaget bör behandlas som en omständighet som tydligt talar 

för otillbörlighet.58 

Enligt Lennander är en otillbörlig transaktion en transaktion som när dels övriga 

rekvisit i 4:5 är uppfyllda, dels att något av rekvisiten är påfallande starkt uppfyllt.59 

Vad Lennander menar med påfallande får tolkas enligt en kumulationsmodell där man 

så att säga bygger på den onda tron, insolvensen eller nackdelsrekvisitet så att den når 

upp till en viss nivå utöver den man initialt konstaterade för att konstatera att rekvisiten 

                                                
50 Möller, I festskrift till Walin s. 426  
51 Prop 1975:6 s. 208  
52 Prop 1975:6 s. 208 
53 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 268 
54 NJA 1978 s. 194 jfr NJA 1990 s. 562 
55 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen s. 131 
56 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen s. 131  
57 Prop 1975:6, s. 204 f.   
58 NJA 1998 s. 487 
59 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 165  



 32 

är uppfyllda. Lennanders mall för bedömning ger därför intrycket av att 

otillbörlighetsbedömningen är mycket starkt kopplad till respektive övriga rekvisit i 4:5 

KL och alltså inte är lika strikt objektiv som domstolarna tillsynes tillämpar 

bedömningen.60 

Att söka att allmänt konkretisera den rättsliga innebörden av otillbörlighetsrekvisitet 

är ett uppsatsämne i sig. Jag avgränsar mig därför till att enbart behandla två aspekter av 

otillbörlighetsbedömningen som kan anses vara av särskild relevans vid koncernlojala 

transaktioner. Dels när en koncernlojal transaktion har skett med ett betydande belopp 

strax innan konkurs enligt exemplet i förarbetena samt dels om koncernbolag kan anses 

besitta kvalificerad ond tro i förhållande till Lennanders mer dynamiska modell.  

 

5.2 När kan en koncernlojal rättshandling anses tillbörlig? 

5.2.1 Koncernlojala betalningar av betydande belopp strax innan konkurs  

När det gäller rättspraxis avseende en friare och öppnare bedömning av vilka 

omständigheter som kan tala för tillbörlighet så måste man nämna NJA 1983 s. 737. I 

rättsfallet hade staten förfallna skatte- och avgiftsfordringar som enligt då gällande rätt 

var förmånsberättigade. I stället för att staten skulle ansöka om att försätta gäldenären i 

konkurs erbjöds staten en säkerhet i form av företagsinteckningar. Gäldenären gick ändå 

i konkurs och förvaltaren sökte återvinna de företagsinteckningar som givits staten. 

Högsta domstolen ogillade dock återvinningsansökan på den grunden att 

rättshandlingen inte kunde anses vara otillbörlig. Anledningen till att rättshandlingen 

ansågs tillbörlig var att det enligt domstolen, utöver gynnandet (av staten), ”krävdes att 

själva gynnandet föranletts av någon omständighet som förtjänar beteckningen 

otillbörligt eller att annars särskilda skäl föreligger för att bedöma rättshandlingen som 

otillbörlig”61. 

Av domskälen kan man alltså dra slutsatsen att man vid otillbörlighetsbedömningen 

kan ta hänsyn till en mängd olika faktorer som kan tala för respektive emot 

otillbörligheten. Att ett belopp anses vara avsevärt och att betalningen har skett strax 

innan konkursen är enbart faktorer som kan tala emot otillbörlighet. I samma situation 

borde alltså den omständigheten att transaktionen utgjorde en koncernlojal transaktion 

                                                
60 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 268  
61 NJA 1983 s. 737 
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kunna beaktas i det förhållandet att omständigheten talar emot otillbörligheten.62  

Frågan som inställer sig är givetvis är i vilken grad man ska vikta koncernlojala 

transaktioner som en omständighet som talar emot otillbörlighet. För att tydliggöra 

problematiken så kan typfall 2 användas.  

Frågan är i vad mån det är möjligt att beakta den omständigheten att rättshandlingen 

som företogs av moderbolaget i syfte att rädda dotterbolaget kan anses ge 

rättshandlingen en tillbörlig prägel.  

När en del i en företagsstruktur är på väg att fallera är det naturligt att strukturen som 

helhet används som en räddningsplattform. Återvinningssvaranden genomförde 

transaktionen i syfte att rädda koncernen som helhet och inte i syfte att på ett illoljat vis 

undandra gäldenärens borgenärer medel.  I förhållande till NJA 1983 s. 737 ställer jag 

mig frågande till huruvida ett räddningssyfte faktiskt förtjänar att betraktas som illojalt. 

Svaranden har alltså utgått ifrån att gäldenären skulle klara upp situationen och 

rättshandlingen har företagits för att moderbolaget snarare skulle undgå konkurs. I 

förevarande situation anläggs alltså ett bredare koncernperspektiv på vad som kan 

betraktas som ett illojalt beteende. I viss mån så kan det allmänna omsättningsintresset 

göra sig gällande även i ovanstående situation där det är viktigt att koncerner som 

sådana kan lita på att transaktioner företagna inom koncernen består. En allt för stor 

osäkerhet kring betalningars bestående skulle hämma koncerners utveckling i stort 

vilket får anses ha mycket negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Att ett 

moderbolag söker att rädda sina dotterbolag bör därför enligt mig betraktas som ett 

argument som starkt talar för att se rättshandlingen som tillbörlig i det enskilda fallet. 

 

5.2.2 Kvalificerad ond tro hos koncernbolag  

Ett tydligt exempel på kvalificerad ond tro finns att hämta i NJA 1985 s. 29. En 

bokföringsbyrå som utförde bokföringstjänster åt det konkursdrabbade bolaget ansågs 

så införstådd med bolagets ekonomiska situation att det när det påkallade betalning för 

tidigare fodringar före konkursen i gäldenärsbolaget agerade med kvalificerad ond tro. 

Av rättsfallet kan man dra slutsatsen att personer med en särskilt god inblick i bolagets 

bokföring som huvudregel bör besitta kvalificerad ond tro. Som nämnts ovan är det ofta 

så att koncernbolag anses vara närstående till varandra enligt 4:3 2st KL och således 

träffas de av presumtionsreglerna i 4:5 KL. Men jag ställer mig tveksam till att de skulle 
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besitta någon kvalificerad ond tro enbart på den grunden att de är att anse som 

närstående till varandra, troligen så krävs det något ytterligare för att anse 

rättshandlingen som otillbörlig. I linje med ovanstående krävs det sannolikt att bolagen 

även har samma företrädare i sina respektive styrelser. Synsättet bekräftas också av NJA 

1998 s. 487 där den onda tron kvalificerades genom att bolagen som rättshandlingen 

företagits emellan var närstående till varandra enligt 4:3 2st KL och hade vid tillfället 

för rättshandlingen samma företrädare. Sammanfattningsvis krävs det sannolikt att 

medkontrahenten är involverad i gäldenärsföretaget på något ytterligare sätt än att de är 

närstående enligt 4:3 2st KL. Vad som bör hållas i minnet är att 

otillbörlighetsbedömningen är en sammanvägning av samtliga omständigheter i målet 

och det faktum att medkontrahenten bedöms som närstående till gäldenären är ett 

argument som tydligt talar för att rättshandlingen är att anse som otillbörlig. Med 

anledning av den mycket breda kretsen av koncernbolag som omfattas av 

närståendebegreppet kan det ifrågasättas om inte större försiktighet är motiverad i 

bedömningen av vilka bolag som anses vara närstående till varandra. Speciellt bör så 

ske om motiveringen till att bredda omfånget av närståendekretsen är 

otillbörlighetsrekvisitets begränsande effekt.      

 

5.3  Sammanfattande reflexioner  
En koncernlojal transaktion är en transaktion som gjorts i syfte att främja koncernen i 

sin helhet och med beaktande av det enskilda bolagets roll i relation till den organisation 

till vilket den ingår. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att själva begreppet 

otillbörligt har skapats i en konkursrättslig kontext och att det därför inte handlar om att 

avgöra om en rättshandling var moraliskt rätt eller inte. Det kan även tilläggas att det 

har varit lagstiftarens tanke att rättstillämpningen i stor utsträckning ska ha fria händer 

att anpassa den rättsliga innebörden av begreppet allt efter som utvecklingen 

fortskrider.63 Begreppets rättsliga innebörd är alltså i viss mån öppen för nya 

infallsvinklar. Frågan är i vad man mån man kan tolka in ett koncernrättsligt perspektiv 

i otillbörlighetsbedömningen överhuvudtaget? 

Med beaktande av att koncernstrukturer blir ett allt mer vanligt inslag i dagens 

industriella samhälle så tycker jag att det är naturligt att det koncernrättsliga 

perspektivet också bör anammas att rättstillämpningen i den riktningen att det talar 
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starkt för att rättshandlingen är tillbörlig. Detta gör sig speciellt gällande emellan 

koncernbolag, då de positiva samhällsekonomiska effekterna som genereras av dessa 

bolagsstrukturer talar ensamt starkt för ett sådant synsätt.  

 Ett bolag som är under rekonstruktion kan många gånger ha mycket svårt att klara 

sig ur sin insolvenssituation, i och med att leverantörer och finansiärerna är av naturliga 

skäl mer försiktiga att låna ut kapital och ingå nya avtal med en part som uppenbarligen 

har ekonomiska problem. En naturlig lösning på detta problem är att underlätta för 

koncernbolag att understödja sina insolventa bolag och på så vis kraftigt öka deras 

incitament att också gör det. Underlättande kan ske just genom att beakta 

koncerninterna räddningsauktioner som typiskt icke otillbörliga. Tanken är alltså att det 

koncernbolaget som söker rädda ett annat koncernbolag inte kan anses agera i ett sådant 

illojalt syfte som återvinningsreglerna är tänkta att träffa. Genom att göra ett undantag 

för eller i vart fall beakta koncerninterna räddningsauktioner som att starkt argument för 

att se rättshandlingen som tillbörlig löser man problematiken med svårigheten för 

insolventa bolag att hitta kapital och man beaktar också den omständigheten att 

koncernen i sig är en helhet. Genom att använda återvinningsreglerna som ett 

styrinstrument kan man både beakta det koncernrättsliga perspektivet och samtidigt 

underlätta finansierings möjligheter för insolventa bolag.      
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6 Rekvisitet ordinär  
6.1 Vad är ordinärt vid återvinning enligt 4:10  KL i allmänhet 
Bedömningen av huruvida en betalning är att anse som ordinär eller inte handlar till stor 

del om att söka etablera ett samband emellan gäldenärens betalningssvårigheter och den 

aktuella betalningen genom en objektiv bedömning av samtliga omständigheter.64 

Genom bedömningen söker man svara på frågan om betalningen skulle ha skett på 

samma sätt om gäldenären inte hade haft några insolvensproblem, eller med andra ord 

om betalningen var påkallad av insolvensproblematiken.65 Det man söker efter är alltså 

objektivt onormala betalningar.66 I förarbetena till rekvisitet angav man som exempel på 

ordinära betalningar fall då gäldenären betalat före förfallodagen av praktiska skäl, för 

att erhålla rabatt eller löpande betalningar så som lån och hyra.67 Som ett tydligt 

exempel på en icke ordinär betalning anges det i förarbetena till 4:10 KL att när 

betalningen stått ute eller kumulerats under en längre tid och sedan betalas av 

gäldenären är den typiskt sett att anse som icke ordinär. I rättspraxis har en till åtta 

månaders dröjsmål innan betalning ansetts utgöra en längre tid.68 Detta har lett till att 

man som en huvudregel kan säga att dröjer gäldenären mer än en månad med att betala 

fakturan så är betalningen att se som icke ordinär.69 

Vad som objektivt sett är normalt emellan parterna dvs. gäldenären och dess 

medkontrahent måste dock enligt förarbetena betraktas primärt i ljuset av parternas 

individuella sedvanor eller vad som gäller som generell sedvana i den aktuella 

branschen i vilken gäldenären och medkontrahenten verkar.70 Anledningen till detta är 

att det går att fastställa en objektiv avvikelse genom att analysera gäldenärens 

betalningsmönster. Om en betalning avviker från vad som objektivet sett varit det 

brukliga betalningsmönstret kan man således konstatera att betalningen typiskt sett varit 

företagen i ett illojalt syfte.71 Omvänt är en rättshandling företagen enligt individuell 

praxis eller i andra hand genom allmänna kutymer objektivt sett inte företagna för att 

kringgå konkursreglerna. Utgångspunkten är alltså att parternas etablerade mönster 

utgör grunden för den objektiva bedömningen. En annan aspekt på bedömningen är att 
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man fäster avgörande betydelse om det finns ett samband emellan insolvensen och den 

aktuella rättshandlingen.72 Ett sådant samband skulle alltså tydligt indikera på en vilja 

att på ett illojalt sätt söka ge mottagaren av betalningen en förmån på bekostnad av de 

övriga av gäldenärens borgenärer. Samtidigt så måste också den omständigheten att 

gäldenären kämpade för sin överlevnad beaktas, under sådana förhållanden kan vissa 

rättshandlingar som annars betraktas som icke ordinär ses som ordinära.73  

 Sammanfattningsvis är en ordinär betalning är en betalning som inte objektivt sett 

ger någon anledning att misstänka att gäldenärens betalning var påverkad av dennes 

insolvensproblematik.74   

 

6.2  När kan en koncernintern betalning anses ordinär? 

6.2.1 Vad är en ordinär sedvana, speciellt för koncerner 

 Inom affärslivet generellt och i olika branscher utvecklas sedvanor för hur parterna 

generellt betalar exempelvis sina fakturor. Det finns en generell standard för hur 

parterna agerar i förhållande till varandra. Inom affärslivet i sin helhet kan det 

exempelvis vara standard att betala fakturan på förfallodatumet, men inom en speciell 

bransch kan det vara standard att betala inom exempelvis 15 dagar från det att bolaget 

erhålligt fakturan även om fakturan förfaller långt senare. En individuell sedvana är å 

andra sidan den speciella sedvanan som varit bruklig emellan de aktuella parterna under 

en längre tid.75 Ur ett koncernrättsligt perspektiv framstår det som naturligt att man ska 

betrakta de individuella sedvanorna emellan koncernbolagen för att i första hand 

konstatera huruvida en betalning kan anses ordinär eller inte. I andra hand ska man 

beakta hur koncerner överlag hanterar liknande betalningar i den aktuella branschen vari 

koncernen verkar.  

För att konstatera huruvida det föreligger en individuell sedvana emellan parterna 

bör man analysera betalningsströmmarna emellan gäldenären och medkontrahenten för 

att hitta samband, i form av att gäldenären alltid eller med viss mindre variation betalar 

medkontrahenten på förfallodagen. Hur många betalningstillfällen som ska konstituera 
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ett mönster eller så kallad etablerad sedvana får avgöras från fall till fall, men så få som 

ett par tillfällen utgör i vart fall inte en individuell sedvana.76  

Men beaktande av de ovanstående kan man fråga sig om den individuella sedvanan 

alltid bryter igenom den allmänna sedvanan i branschen? 

Denna fråga gör sig speciellt gällande inom koncerner då betalningsströmmarna inte 

baserar sig på marknadsmässiga övervägningar utan snarare på ett internt 

koncernrättsligt perspektiv. För egen del tycker jag att tyngden av varje sedvana måste 

avgöras från fall till fall, men att en koncernrättslig sedvana måste anses väga extra 

tungt med beaktande av de positiva värdena som en koncern genererar. Det är enligt 

min mening omsättningsmässigt fördelaktigt om koncernen som helhet kan lita på att 

transaktionen består. Vidare ligger det i koncernens natur att betalningarna inte flödar 

enligt samma mönster som de gör i ett sedvanligt avtalsförhållande emellan två parter. 

En sådan situation kan å andra sidan leda till en uppenbar möjlighet för missbruk av 

koncernstrukturen och därtill hörande beaktanden.  

Koncernen ska inte tillåtas genomföra transaktioner i syfte att skapa oregelbundna 

betalningsmönster med tanken att kringgå reglerna om konkurs genom att gömma sig 

bakom koncernrättsliga övervägningar i stort. Ett flagrant exempel kan vara att 

holdingbolaget när de inser att ett dotterbolag börjar gå dåligt skapar oregelbundna 

betalningsströmmar emellan systerföretag till dotterföretaget och dotterföretaget i fråga 

enbart för att tömma dotterföretaget och kringgå återvinningsreglerna. För att se igenom 

sådana transaktioner borde man kunna se till hur andra koncerner i samma bransch 

under samma tid har agerat, det vill säga att man använder branschens sedvana som en 

utgångspunkt för att hitta allt för stora avvikelser som skulle kunna tyda på ett illojalt 

syfte.   

 

6.2.2 Kan koncernlojala räddningsauktioner betraktas som ordinära 

Enligt förarbetena finns det möjlighet att ta hänsyn till vissa särskilda syften med 

betalningen för att avgöra om den är ordinär eller inte. Ett sådant legitimt syfte kan 

exempelvis vara då gäldenären betalar en faktura avseende undersökningar för ett 

företags möjligheter att fortsätta driften av företaget.77 Anledningen till att ett sådant 

syfte får anses vara legitimt får sökas i att det med hänsyn till det enskilda och allmänna 
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intresset får anses vara legitimt att företag i ekonomiska svårigheter får möjlighet att 

med extern hjälp få ett tillförlitligt underlag för att bedöma företagets 

överlevnadsmöjligheter.78 Sammanfattningsvis behöver alltså inte alltid en kännedom 

om gäldenärens betalningssvårigheter alltid göra betalningen icke ordinär, det bör enligt 

Lennander krävas någon form av nödfallsåtgärd.79  

Den grundläggande tanken bakom undantaget är alltså att insolventa företag bör få 

möjligheten att grundligt undersöka förutsättningarna för fortsatt drift. Mot bakgrund av 

den tanken så måste också koncernlojala räddningsauktioner bedömas. Exemplet i 

typfall 2 kan tydliggöra tanken. Rent objektivt sett kan moderbolagets transaktion anses 

vara påkallad av dotterbolagets insolvens och därigenom som huvudregel betraktas som 

icke ordinär. Ur ett koncernrättsligt perspektiv så bör betalningen ses i ett annat ljus. 

Med anledning av det underlaget som tagits fram i DB så agerade moderbolaget utifrån 

syftet att rädda koncernen som helhet. Lika angeläget som att det är att ta fram ett 

korrekt underlag för att bedöma dotterbolagets ekonomiska förutsättningar så måste det 

också vara att ha en möjlighet att agera på det underlaget, särskilt ur ett koncernrättligt 

perspektiv då företagen inom en koncern ofta är helt beroende av varandra. Graden av 

interaktion emellan bolagen inom koncernen gör alltså att det insolventa 

gäldenärsbolaget inte bör beaktas som en enskild juridisk person utan som en del i en 

större koncern där koncernens bolag snarare utgör delar av en helhet. 

Sammantaget leder detta till att insikten om dotterbolagets insolvens via det 

framtagna underlaget inte i sig gör betalningen icke ordinär. Ses betalningen ur ett 

koncernrättsligt perspektiv så bör alltså bedömningen avseende moderbolagets 

betalning ta sitt avstamp i att moderbolaget sökte att rädda koncernen som helhet och att 

insikten om insolvensen via dotterbolagets undersökning starkt talar för att 

moderbolaget agerat i ett sådant syfte vilket på samma sätt som undersökningskostnader 

bör anses vara ordinärt.  

 Alternativt kan rekonstruktionen betraktas som en unik situation som gör att 

betraktandet av tidigare sedvana blir missvisande och i stället fokusera på vad som kan 

anses vara ordinärt under en rekonstruktion. Moderbolaget ändrar som bekant sina 

betalningar med anledning av att dotterbolaget är under rekonstruktion och i syfte att 

rädda koncernen som helhet och inte för att på ett illojalt sätt undandra kapital från 

borgenärerna. Sammanfattningsvis så anser jag därför att man i bedömningen avseende 
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om betalningen ska anses vara ordinär eller inte särskilt bör beakta att rättshandlingen 

var företagen i ett syfte att rädda koncernen som helhet i den riktning att det starkt talar 

för att se rättshandlingen som ordinär. Ett sådant synsätt skulle vara förenligt med de 

internationella rekommendationerna eftersom att koncernperspektivet särskilt ska 

beaktas i positiv riktning i bedömningen avseende ordinära betalningar, särskilt i 

förhållande till räddningsauktioner.80    

 

6.3  Sammanfattande reflexioner 
Enligt gällande rätt ska bedömningen av huruvida en betalning är ordinär eller inte 

avgöras genom en objektiv bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. På ett 

generellt plan kan man säga att det inte i någon större utsträckning har förts någon 

nämnvärd diskussion om det koncernrättsliga perspektivet på ordinärbedömningen. 

Detta är enligt min mening en brist. Betalningsströmmarna inom en koncern kan skilja 

sig avsevärt från dem emellan vanliga avtalspartner, vidare är koncernen styrd på ett 

annat sätt och det samhälleliga värdet av dessa växer är större än för enskilda bolag.81 

Som reglerna nu ser ut blir det ofta svårt för koncernbolag att få gehör i domstolarna för 

sin argumentation avseende det koncernrättsliga perspektivet.  

Den möjliga vägen för koncernbolagen blir att hänvisa till sin egen sedvana och förlita 

sig på att domstolarna på den grunden ansett transaktionen vara ordinär.  

I ett vidare perspektiv kan man fråga sig om inte ett syfte att gynna koncernen som 

helhet torde vara ett argument som tungt talar för att betrakta rättshandlingen som 

tillbörlig. Detta gör sig speciellt gällande i situationer där gäldenären betalar en skuld 

som stått ute under en längre tid. Skulle man välja att införliva ett sådant synsätt skulle 

koncerner i större grad kunna resa sig ur ekonomiska svackor och växa sig starka och 

generera välstånd. 

Vidare har lagstiftaren övervägt frågan om ännu en skärpning av återvinningsreglerna i 

4:10 KL avseende närstående till gäldenären på så ätt att otillbörlighetsrekvisitet helt 

skulle avskaffas för närstående till gäldenären.82 En sådan skärpning av reglerna utan att 

ta hänsyn till det koncernrättsliga perspektivet skulle få en mycket negativ inverkan på 

koncerner särskilt i förhållande till doktrinens utpräglade utvidgning av 

närståendebegreppet i 4:3 2st genom analogiska tillämpningar. En mycket stor del av 
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alla koncernstrukturer skulle komma att omfattas av närståendebegreppet i 4:3 2st KL. 

Att då införa återvinningsregler som konsekvent skulle leda till att koncerninterna 

transaktioner återvinns är inte en önskvärd utveckling sett ur ett koncernperspektiv.  

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

7 Jämkning av återbäring 
7.1 Vad utgör synnerliga skäl vid jämkning enligt 4:17 KL i allmänhet 
Den grundläggande tanken bakom jämkningsmöjligheten är att tillrättalägga oskäliga 

konsekvenser av återvinning enligt 4:10 KL, särskilt när återvinningssvaranden i god tro 

mottagit och konsumerat de mottagna medlen. Under vissa givna omständigheter anser 

lagstiftaren det påkallat att begränsa omfattningen av 4:10 KL genom att jämka det som 

svaranden ska återbära. Av denna anledning är svarandes mer eller mindre god tro av 

särskild stor vikt vid bedömningen. Som exempel på omständigheter som kan påkalla 

jämkning angav man i förarbetena då någon i god tro konsumerat gåva, eller använt 

medlen till utbildning.83 

 Jämkningsinstitutets tillämpningsområde är dock inte begränsat till att enbart gälla 

4:10 KL utan är applicerbart på alla fall av återvinning. Dock är institutet tänkt att 

användas i undantagsfall när starka skäl talar för.84 Vid bedömningen om det föreligger 

synnerliga skäl enligt 4:17 KL ska man beakta samtliga omständigheter i fallet, dock 

särskilt svarandes mer eller mindre goda tro, transaktionens karaktär och förhållandet 

emellan gäldenären och svaranden.85 I doktrinen framhåller man att efter som 

otillbörligheten i rättshandlingens karaktär är en förutsättning för återvinning 

överhuvudtaget, är det naturligt att också otillbörligheten utgör en av de viktigaste 

bedömningsgrunderna för huruvida jämkning ska beviljas.86 Sammanfattningsvis pekar 

detta på att jämkningsinstitutet är en generalklausul som kan tillämpas elastiskt efter 

förutsättningarna i det enskilda fallet.      

I rättspraxis har dock jämkningsmöjligheten tillämpats mycket restriktivt, särskilt i 

förhållande till närstående.87  

 

7.1.1  När innefattar en koncernintern transaktion synnerliga skäl för jämkning? 

Ur ett koncernrättsligt perspektiv kan jämkningsregeln uppfattas som ett välkommet 

inslag i en annars mycket sträng återvinningsmiljö. I teorin kan regeln användas som en 

bakdörr för att i större mån reglera ur ett koncernperspektiv orimliga 

återvinningssituationer. Syftet med en koncernlojal transaktion bör typiskt sett inte 
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betraktas som en illojal disposition, i det perspektivet att man typiskt sett inte vill 

kringgå reglerna om konkurs. Så långt framstår jämkning som ett användbart verktyg 

för att reglera orimliga konsekvenser av återvinning, speciellt enligt den objektiva 

återvinningsregeln i 4:10 KL.  

Som exempel kan nämnas den omständigheten att en återvinning av en betalning skulle 

leda till att koncernen som helhet kollapsar eller i vart fall avsevärt skadas ekonomiskt. 

Under sådana förhållanden torde jämkning i vart fall i teorin vara ett användbart 

verktyg.   

 

7.1.2 Jämkning av koncernlojala räddningsauktioner 

Ur ett koncernrättsligt perspektiv kan man fråga sig vad den goda eller onda tron 

faktiskt ska anses omfatta. Efter som koncernbolag ofta är att anse som närstående till 

varandra enligt 4:3 2st KL eller i vart fall genom omständigheten att insikter hos vissa 

befattningshavare anses smitta den juridiska personen, kan man nog sluta sig till att 

återvinningssvarande i en koncernsituation nästan alltid anses vara i ond tro avseende i 

vart fall gäldenärens insolvens. Detta gäller särskilt vid koncernlojala 

räddningsauktioner. 88  

Ett exempel på när en jämkning av återbäringsansvaret skulle vara lämpligt skulle 

kunna vara i typfall 2. Dotterbolaget har i god tro och utan skadesyfte förbrukat 

pengarna och om betalningen skulle återvinnas så skulle DB vara tvungen att försättas i 

konkurs. I den ovanstående situationen kan man ställa sig frågan om huruvida det 

föreligger synnerliga skäl för jämkning. Både moderbolaget och dotterbolaget är i god 

tro då de båda tror att koncernen ska överleva samt att rättshandlingen dessutom har 

karaktären av en räddningsåtgärd. Utöver detta har dotterbolaget konsumerat pengarna i 

en form av god tro. Enligt förarbetena till 4:17 KL finns det en möjlighet att ta hänsyn 

till samtliga omständigheter i fallet, vilket då skulle kunna betyda att man dels skulle 

kunna beakta den omständigheten att betalningen i fråga utgjorde inte bara en 

koncernlojal transaktion men också en koncernlojal räddningsauktion till förmån för att 

anse att beloppet ska jämkas. I förhållande till bolagens goda tro eller inte är bolagen 

visserligen i ond tro så tillvida att de båda har kännedom om dotterbolagets insolvens, 

men samtidigt kan det säga att de besitter en form av god tro i det avseendet att de 

genomförde transaktionen i förhoppningen om att koncernen i sig skulle överleva och 

                                                
88 Renman, Återvinning enligt 4 kap konkurslagen s. 66 
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gynnas vilket får anses vara ett skyddsvärt syfte i motsats till det skadesyfte som 

återvinningsreglerna är satta att motverka. 

 Sammanfattningsvis anser jag att en jämkning av beloppet till den grad att 

dotterbolaget inte tvingas gå i konkurs är en rimlig lösning. En sådan lösning skulle 

neutralisera de orimliga och skadliga följderna som återvinningen skulle bringa med sig. 

Samtidigt anger man i förarbetena att samtliga omständigheter i fallet ska beaktas och 

detta borde medföra att den koncernrättsliga dimensionen bör kunna vara en 

omständighet som tydligt talar för att jämkning ska ske.  

7.1.3 Transaktionens karaktär och relationen emellan gäldenären och svaranden       

I förarbetena till jämkningsregeln i 4:17 KL anges att man ska beakta transaktionens 

karaktär och vilka typer av relationer som tala för respektive emot jämkning. Frågan om 

transaktionens karaktär har behandlats av HovR i NJA 1981 s. 534. HovR framhåller att 

svaranden inte avsåg att rättshandlingen skulle innebära någon nackdel för gäldenären 

om allt hade gått enligt planerna och därför inte heller skulle vara återvinningsbar. 

Svaranden hade inte gjort en så dålig analys av hur förhållandena skulle utvecklas i 

framtiden att de skulle lastas för att utfallet inte blev som de hade tänkt. Att märka är 

dock att HovR inte heller verkar anse att gäldenären och medkontrahenten är närstående 

till varandra (något som Högsta domstolen (HD) gör och ska visa sig vara 

utslagsgivande). Sammantaget ger dock HovR avgörande en bild av hur man kan beakta 

transaktionens karaktär, låt vara att HD sedermera valde att inte tillåta jämkning. Bilden 

som HovR målar upp är ur ett koncernrättsligt perspektiv mycket gynnsam då 

rättshandlingar ofta är företagna för att gynna koncernen som helhet och bedömningen 

av huruvida transaktionen bör jämkas eller inte är till stor del beroende av om 

gäldenären tog en allt för stor risk genom att företa transaktionen.  

HD anlägger dock ett något annorlunda perspektiv i sina domskäl och pekar på att 

medkontrahenten själv bidrog till att rättshandlingen återvinns genom att vara delaktig i 

det upplägg som föranlett återvinningen. Men ur ett koncernrättsligt perspektiv är den 

viktigaste punkten i domskälen att relationen emellan gäldenären och medkontrahenten 

var sådan att de ansågs vara närstående till varandra. Med anledning av bland annat 

detta ansåg HD att synnerliga skäl för jämkning inte förelåg. Sammanfattningsvis kan 

man alltså säga att om relationen emellan gäldenären och dess medkontrahent är sådan 

att de är att anse som närstående enligt 4:3 2st så är utrymmet för jämkning mycket litet. 

 



 45 

7.2  Sammanfattande reflexioner 
Utgångspunkten att det finns en möjlighet i lagstiftningen att jämka orimliga 

konsekvenser av densamma är i grunden är god tanke. Speciellt i förhållande till den 

objektiva återvinningsregeln i 4:10 KL kan det uppkomma situationer som förtjänar att 

jämkas, även om 4:17 KL i sig inte är begränsat till de objektiva reglerna utan även 

omfattar 4:5 KL.  

Genom 4:17 KL finns alltså en möjlighet för att återigen kunna beakta den 

koncernrättsliga dimensionen i återvinningssammanhang men att så inte har blivit 

utfallet. Snarare så har lagstiftaren intagit en restriktivare inställning för jämkning emot 

koncernbolag, särskilt om de skulle vara närstående till varandra. Detta är beklagligt, 

särskilt eftersom återvinning av en koncernintern transaktion kan få mycket stora 

konsekvenser för koncernen som helhet. Det kan leda till att hela koncernen måste 

avvecklas eller att mycket stora delar av den måste läggas ned med all den 

värdeförstöring och negativa samhällekonomiska effekter som det medför. Jag skulle i 

stället rekommendera att man i jämkningssituationen skulle kunna ta hänsyn till de 

koncernrättsliga effekter återvinningen kan komma att få. Skulle återvinningen leda till 

att koncernen i vilket gäldenären ingår skulle få lida allt för stora förluster så skulle de 

vara skäl för jämkning. Precis som det anses obilligt att återvinna förstörd och 

oförsäkrad egendom kan det vara obilligt att en borgenär i gäldenärsföretaget ska anses 

vara så skyddsvärd att en hel koncern kan gå under. 

 Som nämnts tidigare så har det förts en internationell diskussion om huruvida vissa 

typer av rättshandlingar ska vara helt skyddade ifrån återvinning, vissa ska bedömas 

enligt sedvanliga kriterier men med beaktandet av den koncernrättsliga dimensionen i 

vilken rättshandlingen är företagen. Det gradvisa skyddet för koncernlojala 

transaktioner i återvinningssammanhang ökar alltså internationellt sätt. Sätt ur detta 

perspektiv är jämkningsmöjligheten ett verktyg som skulle kunna användas för att 

kompensera en rådande brist på beaktandet av koncernperspektivet i övriga 

återvinningsregler. Genom att jämka oskäliga konsekvenser sett utifrån ett 

koncernperspektiv närmar man sig den internationella utvecklingen. Det förhållande att 

regeln är utformad som en generalklausul och att det tydligt framgår av förarbetena att 

samtliga omständigheter ska och kan beaktas vid bedömningen talar tydligt för att 

sådana avvägningar är möjliga med dagens regler.        
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8 Sammanfattning och avslutande kommentarer 
8.1  Sammanfattning 
I uppsatsen utreds det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet i syfte att klargöra vilka 

konstellationer av bolag som utgör en koncern. Det aktiebolagsrättsliga 

koncernbegreppet enligt 1:11 ABL ställs sedan emot närståendebegreppet i 4:3 KL för 

att se i vilken mån dessa två begrepp överlappar varandra. Slutsatsen är att många 

koncerner torde omfattas av närståendebegreppet eller i vart fall den innersta kretsen av 

bolag om koncernen är mycket stor.  Lagstiftaren har nämligen genom en successiv 

utvidgning av närståendebegreppet i 4:3 KL sökt att komma tillrätta med de 

bevissvårigheter som varit förenade med det subjektiva rekvisitet i 4:5 KL. I uppsatsen 

har jag beskrivit hur en utvidgning av närståendebegreppet slår särskilt hårt mot 

koncernbolag som ofta torde omfattas av närståendebegreppet, detta särskilt med 

doktrinens inställning till indirekt ägande. Slutsatsen har dragits att en sådan utveckling 

inte kan anses främja ett optimalt tillvaratagande av resurser i 

koncerninsolvenssituationer.  

När det kommer till bedömningen av huruvida rättshandlingen har varit till nackdel 

för någon av gäldenärens borgenärer har det anförts att ett bredare perspektiv på 

nackdelskravet med fokus på koncernen som helhet skulle kunna anläggas och på så sätt 

tillvarata det koncernrättsliga perspektivet.  

I förhållande till otillbörlighetsbedömningen enligt 4:5 KL har stor fokus lagts på 

huruvida gäldenären kort innan sin konkurs gjort en betalning med ett betydande 

belopp. I uppsatsen har förutsättningarna för att bryta otillbörlighetspresumtionen med 

hjälp av koncernrättsliga argument analyserats och vägts emot syftena med regleringen. 

Analysen resulterar i att det borde finnas utrymme för att beakta den speciella 

koncernrättsliga strukturen vari rättshandlingen företas som ett argument för att anse 

rättshandlingen som tillbörlig.  

Att avgöra vad som är en ordinär betalning eller inte tar utgångspunkt i ett 

betalningsmönster eller någon annan referenspunkt som utgångsläge för den objektiva 

bedömningen. I avgörandet av huruvida betalningen är ordinär eller inte tas alltså ingen 

hänsyn till huruvida transaktionen företagits inom en koncernstruktur. I uppsatsen 

argumenterar jag ändå för att viss hänsyn kan tas indirekt, då koncerner i större 

utsträckning än andra fristående parter kan ha möjlighet att tillämpa betalningsströmmar 

som anpassas efter den koncernrättsliga strukturen. Genom att bedömningen av 
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huruvida en betalning är ordinär eller inte ska baseras på en objektiv bedömning av 

dessa strömmar kan det påstås att rekvisitet i viss mån beaktar det koncernrättsliga 

perspektivet, om än indirekt. För att omintetgöra orimliga konsekvenser av den 

objektiva tillämpningen av ordinärrekvisitet i 4:10 KL finns det möjlighet att jämka det 

återvinningsbara beloppet enligt 4:17 KL. I uppsatsen har jag funnit att 

jämkningsmöjligheterna har tillämpats ytterst återhållsamt i praxis och detta särskilt i 

förhållande till koncernstrukturer.     

 

8.2  Avslutande kommentarer 
Förtroendet för en effektiv kapitalförsörjning och en fungerande marknad är beroende 

av att insolvenslagstiftningen beaktar näringslivets utveckling.  För mig framstår det 

därför som naturligt att koncerninsolvensen bör behandlas annorlunda än insolvensen 

hos en enskild juridisk person, och det kanske är just där som själva kärnproblematiken 

ligger. Naturligtvis leder det till frågan om hur lagstiftningen på ett adekvat sätt ska 

beakta graden av integration emellan bolagen. I underrubrikerna nedan kommer jag att 

beskriva olika möjligheter och perspektiv som på ett mer adekvat sätt skulle beakta den 

koncernrättsliga dimensionen i återvinningsreglerna.  

 

8.2.1 Ett koncernrättsligt perspektiv på närståendebedömningen enligt 4:3 2st KL 

i förhållande till 4:5 KL   

Att omfattas av det återvinningsrättsliga närståendebegreppet innebär att 

medkontrahenten presumeras besitta vissa subjektiva insikter avseende rekvisitet i 4:5 

1st KL. Regeln kan drabba koncernbolag särskilt hårt med beaktande av 4:3 2st som 

leder till att exempelvis systerbolag anses vara närstående till varandra. Givetvis är det 

så att koncernstrukturen kan medföra ökade incitament att företa illojala rättshandlingar, 

men någon presumtion om ett sådant intresse kan anses vara att gå för långt.89 I stället 

bör graden av integration beaktas, relevanta kriterier skulle kunna vara graden av 

självständighet, sammanblandning av tillgångar, samt styrning (såväl finansiell som 

administrativ).90 Graden av integration emellan bolagen ska alltså vara avgörande i 

fastställande av huruvida de är närstående till varandra.  

                                                
89 UNCITRAL del 3 s. 49 
90 UNCITRAL del 3 s. 23 
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När det gäller möjligheten att bryta eventuella närståendepresumtioner anser jag det 

vara mycket angeläget att frågan om beaktansvärda risker enligt NJA 2003 s. 37 utreds 

ytterligare. Rättsläget efter rättsfallet avseende vilka affärsrisker koncernbolag kan inge 

sig i får anses vara oklart. En sådan osäkerhet kan i förläggningen hämma 

koncernbolags vilja att investera och utvecklas i riskfyllda delar vilket har negativa 

samhällsekonomiska effekter.   

8.2.2 Håstads modell för otillbörlighetsprövningen i 4:5 KL ur ett koncernrättsligt 

perspektiv de lege ferenda 

Otillbörlighetsprövningen ska göras separat från övriga rekvisit i 4:5 KL, det ska alltså 

krävas något extra utöver att övriga rekvisit i 4:5 KL är uppfyllda. Håstad resonerar 

kring detta spörsmål och ställer sig frågan om det inte vore lämpligare att när samtliga 

rekvisit i 4:5 KL uppfyllda (utom otillbörlighet) helt stryka en fristående 

otillbörlighetsprövning och i stället införa en ordning med bland annat undantag för 

rättfärdigande omständigheter.91  

Sett ur ett koncernperspektiv skulle en lösning där koncernstrukturen särskilt beaktas 

som en rättfärdigande omständighet starkt bidra till en mer modern 

återvinningslagstiftning. Frågan inställer sig huruvida det aktiebolagsrättsliga 

koncernbegreppet i 1:11 ABL ska användas som referenspunkt eller om lagstiftaren likt 

närståendebegreppet i 4:3 KL ska söka att skapa ett eget koncernrättligt begrepp. Som 

nämndes tidigare är det aktiebolagsrättsliga begreppet i stora drag en kopiering av EU:s 

sjunde bolagsdirektiv som har en uttalad redovisningsrättslig prägel, syftet var aldrig att 

ur ett associationsrättsligt perspektiv definiera koncernbegreppet. Därför så ställer jag 

mig tveksam till huruvida en direkt hänvisning till definitionen i 1:11 ABL är 

ändamålsenligt. I linje med vad som sagts avseende ett fristående närståendebegrepp i 

4:3 KL så finns det också möjligheter att skapa ett fristående koncernbegrepp som 

särskilt rättfärdigande omständigheter. Även här skulle graden av integration och 

styrning emellan bolagen ha en avgörande roll.92 Saknas det koncernrättsliga 

perspektivet i de svenska återvinningsreglerna, i den mån som de finns med (särskilt i 

förhållande till närståenderekvisitet i 4:3 KL) talar det i riktningen för återvinning.93 

 

                                                
91 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 268 not 256  
92 UNCITRAL del 3 s. 23 
93 Prop. 1986/87:90 s. 127 
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8.2.3 Återvinningsrisken som ett styrinstrument för lagstiftaren    

Ofta saknas det koncernrättsliga perspektivet i de svenska återvinningsreglerna, och i 

den mån som de finns med (särskilt i förhållande till närståenderekvisitet i 4:3 KL) talar 

det i riktningen för återvinning.94 I den internationella doktrinen har utvecklingen 

snarare gått i motsatt riktning där det koncernrättsliga perspektivet i 

återvinningssammanhang fått särskild tyngd.95 Man har dock inte oreserverat sagt att 

koncerninterna transaktioner innan eventuell konkurs ska vara fredade för återvinning 

då risken för illojala transaktioner fortfarande är relativt hög, särskilt i koncerner med 

ett starkt styrande moderbolag.96  

Hur man ska avgöra vilka rättshandlingar som är företagna i ett illojalt syfte 

preciseras inte närmare utan man nöjer sig med att konstatera att det koncernrättsliga 

perspektivet är en omständighet som talar för att rättshandlingen inte kan bedömas 

utifrån vanliga kommersiella grunder utan måste bedömas utifrån de koncernrättsliga 

sammanhang som den företogs i.97  

 I förhållande till koncerninterna finansieringar under rekonstruktion är man benägen 

att gå steget längre och rekommenderar att helt undanta sådana rättshandlingar från 

återvinning.98 Anledningen till detta är att det under sådana omständigheter får anses 

vara relativt säkert att koncernbolagen inte agerar i ett illojalt syfte att kringgå 

konkursreglerna samt en avvägning mot de fördelarna som en lyckad rekonstruktion för 

med sig. 

 Exemplen ovan illustrerar en av de stora svårigheterna med att beakta det 

koncernrättsliga perspektivet i återvinningsreglerna, ska man generellt undanta 

koncerninterna dispositioner i sin helhet från återvinning som i fallet med 

koncerninterna finansieringar eller ska omständigheten att rättshandlingen är företagen 

inom en koncern vara ett faktum som starkt talar för att inte återvinna transaktionen? 

Svaret måste bero på vilket synsätt man har på återvinningsreglernas funktion. Möller 

menar att man genom upprätthålla en gråzon av vilka rättshandlingar som kommer att 

omfattas av otillbörlighetsrekvisitet i 4:5 KL förstärker återvinningsreglernas preventiva 

funktion.99 En sådan effekt är kanske önskvärd i förhållande till koncerninterna 

transaktioner där risken för otillbörligt gynnande i vissa fall är överhängande. I 
                                                
94 Prop. 1986/87:90 s. 127 
95 UNCITRAL del 3 s. 48 
96 UNCITRAL del 3 s. 49 
97 UNCITRAL del 3 s. 50 
98 Nordic-Baltic Recommendations On Insolvency Law, kap 14 p. 9 
99 Möller, I festskrift till Walin, s. 432 
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förhållande till 4:10 KL kan samma resonemang göras gällande. Det preventiva 

argumentet kan dock inte göras gällande med samma styrka vid koncernlojala 

räddningsauktioner. Under sådana omständigheter så anser jag det rimligt att helt slopa 

återvinningsmöjligheterna om vissa givna förutsättningar är uppfyllda vid 

transaktionens företagande.100 En gråzon i förhållande till räddningsauktioner skulle i 

allt för stor utsträckning hämma förekomsten av sådana transaktioner vilket inte är en 

önskvärd effekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eller med andra ord att det 

preventiva syftet inte gör sig gällande med samma styrka. 

Sammanfattningsvis kan återvinningsrisken för koncernlojala dispositioner delas in i 

tre segment ingen återvinningsrisk genom att rättshandlingarna är undantagna 

återvinning samt låg återvinningsrisk genom att man beaktar det koncernrättsliga 

perspektivet i vilket de företogs i det avseendet att det starkt talar emot återvinning, hög 

återvinningsrisk genom att återvinningsreglerna inte beaktar det koncernrättsliga 

perspektivet överhuvudtaget.  

Den internationella doktrinen pekar tydligt för en diversifiering av återvinningsrisken 

i förhållande till vilken typ av rättshandling det är fråga om, där exempelvis 

gruppinterna finansiella räddningar ges en obefintlig återvinningsrisk. Man använder 

alltså nivån av återvinningsrisken som ett instrument för att styra koncerner emot att 

rädda sig själva. I förhållande till övriga rättshandlingar ska det koncernrättsliga 

perspektivet beaktas som en omständighet som talar emot återvinning.101 Den svenska 

insolvenslagstiftningen bör enligt min mening moderniseras i förhållande till de 

internationella rekommendationerna. Detta skulle kunna göras genom att man tydligare 

än nu markerar att den koncernrättsliga dimensionen är en omständighet som uttryckligt 

talar emot återvinning, samt att man överväger att helt undanta koncerninterna 

finansiella räddningsaktioner under rekonstruktionsförfaranden som uppfyller vissa på 

förhand givna kriterier. En sista utpost för detta skulle vara att lätta på möjligheterna för 

jämkning av koncernlojala dispositioner.    

 

 

        

 

 

                                                
100 Nordic-Baltic Recommendations On Insolvency Law, kap 14 p. 9 
101 UNCITRAL, del 3, s. 50 
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