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Förord 
 

Den skrivprocess som författande av ett examensarbete innebär är en period som särskilt 

utmärker sig från övriga studier inom juristprogrammet. Inte nog med att examensarbete, för 

många och särskilt mig själv, är ett prov på ens skrivtekniska förmåga är det dessutom första 

gången juriststudenten får chansen att verkligen fördjupa sig i en specifik fråga.  

 

Det har utan tvekan underlättat i mitt arbete att jag sedan tidigare terminer, på grund av 

skickliga föreläsare och inspirerande kursupplägg, kommit att intressera mig för 

obeståndsrätt. Därtill har det även hjälpt att mina kurskamrater stått ut med att jag har använt 

dem för att diskutera och debattera, i oändlighet, om konkurs och mycket annat.  

 

Vissa låter sig dock inte tackas anonymt utan ska här särskilt nämnas för sitt bidrag. Först och 

främst vill jag rikta ett stort tack till min familj (Tim, Christina och Tessa McCabe) för det 

stora stöd som ni betytt för mig under hela min studietid. Sedan vill jag även rikta ett särskilt 

tack till min handledare vid juridiska institutionen, Lina Grundin, och advokatfirman Fylgia. 

Fylgia har mottagit mig som praktikant under 10 veckor och dessutom låtit mig dokumentera 

och inspireras av deras tankar om abandonering, för att sedan använda dessa i uppsatsen.  

 

 

 

Umeå den 21 mars 2014, 

Kevin McCabe  
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Förkortningar 
 

Då förkortningar är något som läsaren sällan gynnas av har ambitionen varit att förkortningar 

ska användas i minst möjliga mån i detta arbete. I den mån förkortningar ändå förekommer, är 

förhoppningen att dessa ska användas på ett sådant sätt att läsaren själv kan avgöra hur de ska 

tydas utan att det har angetts i någon förteckning.1  

                                                
1 Mellqvist 2013, s. 11. Mellqvist har liknande inställning och redogörelse. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Alltsedan ett antal år tillbaka har en äldre term, ursprungligen sjörättslig, kommit att användas 

inom konkursrätten. Denna term är abandonering. Termen betydde ursprungligen att en 

fartygsägare lämnade skepp och last till annan mot att denne avstod från sina krav mot 

fartygsägaren.2 Med andra ord avsåg fartygsägaren att reglera sin skuld genom att avstå fartyg 

och last för att, på sådant sätt, undgå att borgenären fortsatte att framställa krav. Det 

sjörättsliga abandoneringsbegreppet tycks därmed ha använts för att beskriva gäldenärens 

egendomsavträde. Då termen kommit att nyttjas inom konkursrätten har begreppet däremot 

kommit att användas för att beskriva konkursförvaltarens egendomsavträde. Den avstådda 

egendomen exkluderas från konkursboet efter konkursförvaltarens avstående och därefter kan 

gäldenären återigen råda över egendomen. De båda abandoneringstermerna är dock inte helt 

skilda, de beskriver båda ett handlande som är avsett att gynna borgenärerna.  

 

Det centrala i begreppens betydelse, inom båda rättsdisciplinerna, är avståendet av egendom. 

Att en konkursförvaltare ens skulle hamna i en situation där det blev aktuellt att avstå från 

gäldenärens egendom tycks dock inte ha föresvävat lagstiftaren.3 Att abandonering inte 

förutsetts är troligen på grund av att borgenärerna normalt sett är intresserade av all 

gäldenärens tillgångar. Den person som inom den akademiska världen har satt begreppet på 

kartan är Torgny Håstad, som bland annat under Insolvensrättsligt forum4 i Uppsala 1997 

deltog i en diskussion om begreppets betydelse och förankring i den svenska konkursrätten. 

Vid samma tillfälle insisterade advokaten Lars Söderqvist på att abandonering redan var något 

som förekom i mer eller mindre varje konkurs. Söderqvist hävdade inte bara att abandonering 

var frekvent förekommande utan också att det var en nödvändig förvaltningsåtgärd för att 

uppnå en effektiv konkursförvaltning.5 Abandoneringsbegreppets betydelse har således 

kommit att växa fram i avsaknad av lagstiftning. Även om det numera finns ett antal 

avgöranden från Högsta domstolen råder det dock fortfarande viss osäkerhet kring begreppets 

betydelse, exempelvis vilken rättsverkan en konkursförvaltares abandonering får. 

 

                                                
2 Bergström 2004, s. 5. 
3 Håstad 2000, s. 427, och prop. 1986/87:90 s. 183. 
4 Insolvensrättsligt forum är en, till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, knuten stiftelse som 

återkommande arrangerar konferensen ”Insolvensrättsligt forum” med och för insolvensintressenter. 
Konferensen sammanställs sedan och publiceras i bokform. 

5 Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 94. 
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En del av denna osäkerhet kommer från avsaknaden av lagstiftning, vilket kallas regelplanet, 

medan andra orsaker har att göra med svårigheter att definiera konkursens olika aktörer på en 

mer grundläggande nivå. De grundläggande antaganden som följer av sådana definitioner av 

konkurs och dess olika aktörer påverkar hur konkursförfarandet i sin helhet uppfattas eftersom 

de utgör en del av grundsynen på konkursrätten. Beroende på vilka antaganden som görs 

kommer olika delar av konkursen att stå i centrum, vilket i sin tur kommer att styra hur 

exempelvis tillvägagångssättet vid abandonering bör definieras. 

 

Sedan abandoneringstermens intåg i den konkursrättsliga vokabulären har tidigare, delvis 

förbisedda, frågor om grundantaganden och definitioner kommit att återuppväckas. De har 

återuppväckts då de fått betydelse i hopp om att bättre förstå och definiera 

avståendeförklaringen och abandoneringens rättsverkan. Det råder viss konsensus inom 

doktrinen avseende hur abandonering ska utföras samt vilka rättsföljder abandonering får. 

Abandonering har dock en tendens att behandlas utan att granskas i detalj, vilket har lett till 

att ett antal frågor har besvarats med en otillräcklig motivering eller utan hänsyn till vilka 

rättsområden som abandonering har betydelse för.  

 

Abandonering har inte bara diskuterats flitigt i doktrin utan även varit återkommande i 

rättspraxis sedan slutet av 1990-talet. Den rättspraxis som vuxit fram har inneburit att frågan i 

vissa aspekter kommit att bli klarare medan andra aspekter har kommit att hamnat i alltmer 

dunkel. Abandonering har särskilt uppmärksammat behovet av att rikta nytt ljus på relationen 

mellan konkursbo och gäldenär, vilken sedan tidigare har ansetts svårdefinierad och 

återkommande beskrivits som speciell.6  

 

Anledningen till att denna speciella relation har blivit uppmärksammad efter 

abandoneringsinstitutets intåg i konkursrätten är främst då abandonering kommit att sätta 

fokus på rättshandlande mellan konkursförvaltare och gäldenär. I abandoneringsbegreppets 

betydelse ligger att konkursförvaltaren beslutar att avstå från egendom, som annars skulle ha 

inkluderats i konkursboet, till förmån för gäldenären. Att egendomen avstås till förmån för 

gäldenären ska dock inte tolkas som att det innebär en fördel för gäldenären. 

Konkursförvaltarens anledning till avståendet är vanligen att denne bedömer att egendomen 

inte, vid en försäljning, skulle komma att tillföra boet något ekonomiskt värde. I och med 

                                                
6 Se både NJA 1996 s. 46 (51) och 2004 s. 777 (784).  
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avståendeförklaringen lyfter konkursboet således ”sin hand” från egendomen som sedan 

återgår till konkursgäldenären som får rådigheten över den.  

 

I många fall är konkursboet att anse som ansvarigt för de händelser som sker med gäldenärens 

egendom under konkursförfarandets eftersom egendomen då ingår i konkursboet. 

Konkursboets ansvar som uppkommer under konkursen och som riktas mot konkursboet leder 

normalt till att boet blir ansvarigt för detta som massagäld, en skuld som berättigar till 

betalning före utdelning i konkursen.7 Sådan massagäld riskerar att urholka tillgångssidan i 

konkursboet och därför väcks frågan huruvida konkursförvaltaren ska anses tvungen att 

hantera all gäldenärens egendom. Det är därför intressant att undersöka vilken möjlighet 

konkursboet har att avstå från egendom, som annars hade stått under konkursboets ansvar, 

eftersom det torde innebära en möjlighet för konkursboet att begränsa eller helt undgå ansvar 

för egendomen.  

 

1.2 Syfte och förtydligande 
Syftet med arbetet är att utreda huruvida det i den svenska konkursrätten är möjligt för en 

konkursförvaltare att abandonera viss egendom, hur en konkursförvaltare ska gå till väga för 

att abandonera egendom och om förvaltaren har möjlighet att återkalla ett beslut om 

abandonering. Arbetet syftar även till att dela upp analysen av de två senare delsyftena i de 

lege lata och de lege ferenda eftersom dessa resonemang ofta blandas samman i litteraturen. 

 

Den egendom som huvudsakligen åsyftas inom arbetet är lös egendom. I många fall är det 

dock möjligt att utsträcka resonemangen till att även omfatta fast egendom. I de fall fast 

egendom diskuteras sker det utan ambition att undersöka huruvida abandonering av fast 

egendom medför särskilda rättsverkningar. För att besvara frågeställningarna med en djupare 

förståelse av gällande rätt krävs att denna relateras till grundsynen på svensk konkursrätt. 

Först därefter blir det möjligt att undersöka samspelet mellan konkursens olika aktörer och 

deras ställning i konkursförfarandet vilket krävs för att förstå abandonering.8  

 

                                                
7 Mellqvist 2013, s. 84. Se även 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672). 
8 Jfr de frågor som Lennander lyft fram behöver besvaras för att förstå abandonering bättre, NJA 2004 s. 777 

(785). 
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1.3 Metod, teori och material 
 
1.3.1 Metod 
Det är vanligt förekommande att juridiska arbeten författas med utgångspunkt i den 

rättsdogmatiska metoden. Kring rättsdogmatiken som metodbegrepp råder det dock så pass 

delade meningar att begreppet knappast skänker någon vidare förståelse för hur arbetet kan 

komma att genomföras. Till detta ska även tilläggas att det för många uppsatsarbeten är 

otillräckligt att hänföra hela arbetssättet till endast en metod. Det kan istället tyckas passande 

att beskriva det arbetssätt som använts för arbetet i termer av en huvudsaklig metodologisk 

utgångpunkt och mindre utvidgningar därifrån. Den arbetsmetod som nyttjats ska därför här 

nedan beskrivas enligt detta sätt.  

 

Framställningen kan beskrivas som huvudsakligt rättsdogmatiskt i den meningen att arbetet 

till stor del är verksamt inom ramen för gällande rätt.9 Arbetet syftar i huvudsak till att utröna 

vad som är att anse gällande och tillåtet, därtill avser framställningen även att i vissa frågor 

presentera vad som tycks förespråkas bli gällande. Det avgörande materialet för uppsatsen har 

bestått av de traditionella rättskällorna: lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Dessa har också beaktats i nu nämnda ordning förutom då det i vissa delar har saknats 

material eller då vissa rättskällor inte bidragit på ett relevant sätt till ledning i den aktuella 

frågan. I arbetet har det därmed inkorporerats några utav rättskällelärans principer, 

exempelvis principen om rättskällornas inbördes ordning samt vissa oskrivna principer om 

analogier, lag- och rättsfallstolkning.10 Att utgå ifrån dessa principer är inte främmande för 

den rättsdogmatiska metoden, snarare beskrivs det som dess kärna. Det är dock inte enbart 

arbetets syfte att presentera en rättslig dogm eller att leta efter ”riktiga svar”. Istället har 

vikten fästs vid relevant juridisk argumentation med förhoppning om att kunna presentera en 

så väl avvägd och motiverad lösning av frågeställningarna som möjligt.11 I jaken på relevant 

juridisk argumentation, ”riktig argumentation”12, har det stoff som utgör gällande rätt 

systematiserats och analyserats, dock inte utan ett kritiskt förhållningssätt, där innehållet i 

varje källa har värderats med hänsyn till ”[såväl] den sakliga tyngden hos de framförda 

argumenten som den formella auktoriteten hos den som framför argumenten”13. Mot sådan 

                                                
9 Sandgren 2005, s. 649f. 
10 Sandgren 2007, s. 36f. 
11 Sandgren 2005, s. 653. 
12 Sandgren 2005, s. 652 och 653. 
13 Sandgren 2005, s. 655. 



10 
 

bakgrund har såväl de lege lata som de lege ferenda-resonemang bäring inom ramen för 

uppsatsen. 

 

Utifrån den huvudsakliga metoden har det sedan uppkommit behov av att utvidga metoden i 

olika delar för att kunna ifrågasätta omständigheter som vanligen faller utom ramen för ett 

rättsdogmatiskt arbete. De flesta arbeten närmar sig rättssystemet från ett ”inifrånperspektiv”. 

Utgångspunkten ligger då i rättskällelärans tanke om att all rätt har sin grund i lagen och att 

lagstiftningen i sin helhet, i all lagpositivistisk anda, utgör ett sammanhållet och enhetligt 

system inom vilket det går att finna svar till alla frågor.14 I detta arbete har dock denna 

normativa bild av rättssystemet problematiserats och för att göra detta är det nödvändigt att 

anta en rättsteoretisk ansats.15 Syftet med denna metodiska utvidgning och antagandet av en 

rättsteoretisk ansats har varit att tillägna utrymme för att ifrågasätta hur konkursförfarandets 

rättsliga aktörer uppfattas. I och med rättsteorin kan det undersökas hur aktörerna uppfattas 

utifrån det lagreglerna förmedlar, det vill säga på regelplanet, och om det finns någon 

alternativ uppfattning i den systematik som någon av grundsynerna förmedlar. Genom att ta 

hänsyn till grundsynsargument och skillnader i grundantaganden tillåts arbetet gå djupare i sitt 

försök att förklara det vi uppfattar som gällande rätt.  

 

Till sist har ett antal jurister, yrkesverksamma inom konkursrätt, bjudits in till ett 

diskussionsseminarium som har anordnats för att få praktisk insyn i frågan. För att inkludera 

detta seminarium i metoden måste metoden kompletteras eftersom ett seminarium vanligen 

inte anses omfattas av den ibland snäva rättsdogmatiska metoden.16 Materialet från 

diskussionsseminariet har insamlats genom att ett antal yrkesverksamma jurister samlats för 

att diskutera deras uppfattning av abandonering. Seminariet inleddes med en kortare 

genomgång av gällande rätt avseende konkursförvaltarens möjlighet att abandonera egendom, 

därefter följde diskussion utifrån ett antal frågor och tankeexempel som presenterades. Inom 

arbetet utgör diskussionsseminariet17 sekundärt material i jämförelse med de traditionella 

rättskällorna, vilka utgör det primära materialet, som värderats tyngre.  

 

                                                
14 Söderlund 2009, s. 60f. Se även Sandgren 2004, s. 298. 
15 Söderlund 2009, s. 55, ”[i] en klassiskt rättsdogmatisk avhandling är grundsynen och dess grundsatser 

rättsteoretiska aspekter av metodfrågan”. 
16 Sandgren 2007, s. 39. 
17 Det av deltagarna granskade och godkända protokollet från diskussionsseminariet är bilagt denna uppsats, se 

bilaga 1. 
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Förhoppningsvis kan de definitionsmässiga tvetydigheter som omgärdat den rättsdogmatiska 

metoden undgås genom denna tudelning i huvudsaklig metod och kompletterande 

utvidgningar.  

 

1.3.2 Teori 
Som en del av uppsatsens vetenskaplighet förväntas att resultatet ska kunna fogas in i ett 

vidare rättsligt och teoretiskt sammanhang. Det krävs då att resultaten generaliseras.18 I syfte 

att uppnå denna generalisering har den rättssystematiska rättsidén antagits som teoretisk 

ansats för arbetet.19 Med en sådan rättsteoretisk ansats öppnas möjligheten för hänsynstagande 

till argumentation, inte bara på regelplanet utan även på systemnivå.  

 

Den rättssystematiska rättsidén kan förklaras som en uppfattning om rätten. Idén utgår från att 

rätten uppfattas som ett system med olika nivåer där grundsynen (det rättssystematiska 

greppet) är verksamt på grundplanet, till skillnad från rättsreglerna som är verksamt på 

regelplanet, och har förhandsverkan i den juridiska argumentationen.20 Grundsynen är en 

metanorm, det vill säga en norm om normer. Den formar vår uppfattning av rättsreglerna och 

hur de förhåller sig till varandra. Vanligen finns det inom varje rättsområde en förhärskande 

grundsyn. Utöver den ”härskande grundsynen” finns andra konkurrerande grundsyner, dessa 

har dock inget grepp om rätten och påverkar inte den rätt som uppfattas som gällande. För att 

åstadkomma ett paradigmskifte krävs att rättstillämparen ändrar sin uppfattning.  

 

Den rättssystematiska rättsidén ger möjlighet att undersöka ”hur det givna spänningsfältet 

laddas”21. Den teoretiska ansatsen tillåter att vår grundsyn och den konkursrättssystematik 

som grundsynen förmedlar undersöks inom arbetet. Då även konkurrerande grundsyner kan 

undersökas förutsätts inte, inom rättsidén, att all argumentation har stöd i lag. Varje grundsyn 

sätter relevanströskeln för vad som bedöms juridiskt relevant, den legitimiteten kan inte ledas 

ur lagtext eller ens konstitution, vilket tillåter att den etablerade ordningen sätts i kontrast.  

 

                                                
18 Sandgren 2004, s. 300 och 319f. 
19 Wallén 1996, s. 52, ”[t]eorins funktion är att ange av vilken art det studerade fenomenet är, hur det skall 

uppfattas, vad som är väsentliga drag, hur olika faktorer hänger samman och hur de förklaras.” 
20 Söderlund 2009, s. 57ff. Se även Sandgren 2004, s. 320ff. 
21 Söderlund 2009, s. 45. 
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Inom rättsidén förutsätts vanligen att rätten förändras genom ”förnyelse under 

hänsynstagande till rättens tradition”.22 Det innebär att grundsystemet (den unika 

konkursrättssystematiken och förutsebarheten) är vad som sätter gränserna för det som är 

juridiskt relevant i rättstillämpningen. Ambitionen är att undersöka vilken rättslig kontext som 

de gemensamma grundantagandena presenteras i och hur de antagandena används.23 Därmed 

öppnas inte för filosofisk behandling av konkursrätten eller ifrågasättande av dess 

grundfunktioner. 

 

1.3.3 Material 
För att uppnå syftet och besvara de frågeställningar som har ställts kommer jag primärt att 

använda mig av de traditionella rättskällorna, vilka redovisats ovan. Dessa källor kan 

beskrivas som auktoritära. I tillägg till dessa källor kommer jag att använda det protokoll som 

antecknat vad som anförts vid diskussionsseminariet som källa. Protokollet har dock inte 

tillmätts samman auktoritära betydelse som källorna i övrigt. Det som yttrats vid seminariet 

har inte ansetts vara representativt för yrkesverksamma jurister inom konkursrättens område 

utan har istället beaktats endast såsom enskildas åsikter.  

 

Den svenska lagstiftningen innehåller i nuläget ingen direkt reglering avseende abandonering 

i konkursförvaltning. Materialet i denna del har därför utgjorts av jämförelser och analogier 

med bestämmelser, av både konkursrättslig och annan karaktär, med innebörden att 

konkursboet på ett eller annat sätt kan uppfattas avstå från viss egendom eller vissa 

förpliktelser. Det har således lagts större vikt vid uppfattningen av rättsreglernas karaktär och 

innebörd än vid det faktiska tillämpningsområdet och den faktiska ordalydelsen. Därav har 

bestämmelsernas förarbeten inte kommit att tillmätas någon större vikt. Det intressanta har 

istället varit hur bestämmelsen relaterat till konkursförvaltarens avstående av egendom. Att 

tillmäta förarbetena stor betydelse kan anses utmärkande för och djupt förankrat i svensk 

rättstradition. Då abandoneringsinstitutet saknar förankring i svensk lagstiftning finns dock 

inget hinder mot att hantera förarbeten på detta sätt. Inte heller hindras hanteringen av 

förarbetena av att rättskälleläran och principen om rättskällornas inbördes ordning har antagits 

eftersom deras innehåll inte är relevant för att utreda abandonering.  

 

                                                
22 Söderlund 2009, s. 59. 
23 Söderlund 2009, s. 45. 
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Då många rättsliga aspekter av abandonering inte föresvävat lagstiftaren har istället stor 

ledning kommit att sökas ur den flora av rättspraxis som vuxit fram från Högsta domstolen. 

Högsta domstolens avgöranden anses vara prejudicerande, oavsett om dessa beslutats med 

enighet eller inte. Avgöranden från underrätterna har tillmätts visst värde men inte redovisats 

eftersom de anses sakna sådan definitiv auktoritet som endast tillkommer högsta instans. 

Utöver domskäl har även tillägg och skiljaktiga meningar beaktats, dessa saknar dock domens 

auktoritära värde och kan bäst jämföras med rättsvetarens ståndpunkt som redovisats i den 

juridiska doktrinen. Tillägg och skiljaktiga meningar fångar dock samtiden. De kan spegla 

slitningar i domstolen och enskilda justitieråds uppfattning av en viss rättsregels framtid och 

eventuella problem. Utöver det har rättspraxis använts för att urskönja huruvida 

rättstillämpningen som sådan varit menad att markera ett avsteg från grundantaganden eller 

grundsyn på konkursrätten. 

 

Litteratur, eller med andra ord juridisk doktrin, har därtill använts för att få en överblick av 

det relevanta materialet och däri söka förklaringar till tvetydigheter hos både lagstiftare och 

rättstillämpare. Vidare har ambitionen varit att genom systematisering och sammanställning 

av doktrinen fylla de luckor som varken behandlats i lagstiftning eller rättsfall.  

 

1.4 Disposition  
För att uppnå syftet krävs en viss inledande genomgång av konkursförfarandet och dess olika 

aktörer (kapitel 2). Uppsatsen inleds därför med en kort överblick av konkursförfarandet där 

även olika grundsyner och grundantaganden presenteras (avsnitt 2.1). Sedan följer separata 

redogörelser för konkursens olika aktörer (avsnitt 2.2, 2.4 och 2.5), i vilka deras roll och plats 

i konkurssystematiken diskuteras. Eftersom abandonering kretsar kring tillgångarna i ett 

konkursbo redogörs även för hur gäldenärens egendom vid konkursutbrottet kommer att 

inkluderas i konkursboet (avsnitt 2.3). Andra kapitlet är av särskilt intresse eftersom det 

redogör för, och särskiljer mellan, olika principiella utgångspunkter och grundantaganden 

som sedan kommer att påverka relevanströskeln i det följande. 

 

För att besvara syftets första frågeställning presenteras när abandonering kan användas samt 

om detta är främmande eller möjligen erkänt i svensk konkursrätt (kapitel 3). Innan det 

redogörs för huruvida möjligheten att avstå egendom är främmande (avsnitt 3.2) och huruvida 

abandonering är erkänt i svensk konkursrätt (avsnitt 3.3), redogörs när abandonering kan 

användas.  
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För att besvara syftets två sista frågeställningar studeras abandoneringsregeln och 

möjligheterna till återkallelse (kapitel 4). Inledningsvis undersöks huruvida gäldenären och 

konkursförvaltaren kan rättshandla med varandra (avsnitt 4.1). Sedan granskas 

tillvägagångssättet vid abandonering (avsnitt 4.2) och därefter huruvida beslutet kan återkallas 

(avsnitt 4.3).  

 

Avslutningsvis följer en analys (kapitel 5) där de tre frågorna besvaras. Tillvägagångssättet 

vid abandonering och möjligheten till återkallelse redovisas dessutom i uppdelning mellan de 

lege lata och de lege ferenda inom respektive avsnitt (avsnitt 5.2 och 5.3). Till sist avslutas 

arbetet med en sammanfattning av analysen (avsnitt 5.3).  
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2 Om konkurs och dess rättsliga aktörer 
 
2.1 Konkursförfarandet 
 
2.1.1 Konkursförfarandet i korthet 
Konkursförfarandet utgör en form av generalexekution där samtliga borgenärer i ett samlat 

förfarande tvångsvis ianspråktar en gäldenärs alla tillgångar för betalning av dennes skulder. 

Förfarandet regleras i lag genom Konkurslag (1987:672) (KL). Gäldenärens skulder kallas 

konkursfordringar och inkluderar, enligt 5 kap. 1 § KL, alla fordringar som uppkommit innan 

konkursbeslutet. Mellan dessa konkursfordringar råder som huvudregel 

likabehandlingsprincipen, även om den fått stå tillbaka för utvecklingen av förmånsrätter.24 

Ett konkursbo har dock inte endast att förhålla sig till konkursfordringarna. Genom dess 

förvaltning ådrar sig boet både konkurskostnader,25 exempelvis förvaltarens arvode, och 

massagäld. Av 14 kap. 2 § KL framgår att konkurskostnader ska utgå ur boet framför andra 

skulder. Därefter ska massagäld, det vill säga skulder som uppkommit genom rättshandlande 

med konkursboet och inte gäldenären, betalas enligt 11 kap. 1 § KL. Anledningen att 

utdelning för massagäld prioriteras är eftersom det annars skulle saknas incitament att 

rättshandla med konkursboet om betalning kunde erhållas först efter att övriga skulder hade 

betalats. 

 

2.1.2 Den svenska konkursrättens systematik och grundantaganden 
Konkursförfarandet har inte alltid varit lika komplicerat. I det primitiva bondesamhället fanns 

inget behov av bestämmelser med konkursliknande innehåll eftersom gäldenären sällan stod i 

skuld till fler än en borgenär. Det var först genom uppkomsten av kreditmarknad i städerna 

som konkursliknande bestämmelser kom att bli relevanta, och syns i lagarna, eftersom de då 

krävdes att gäldenärens egendom fördelades mellan de olika borgenärerna.26 De första 

konkursbestämmelserna tog sikte på gäldenären och avsåg ett ”frivilligt” sätt för denne att 

reglera sina skulder genom att avstå sin egendomsmassa till borgenären. Genom gäldenärens 

egendomsavträde ansågs det att dennes skulder var reglerade och borgenären behöll därefter 

                                                
24 I Förmånsrättslag (1970:979) (FRL) stadgas att viss säkerhet, exempelvis panträtt i egendom, ger borgenären 

särskild förmånsrätt vilket leder till prioriterad utdelning. Efter de särskilda förmånsrätterna följer utdelning 
till allmänna förmånsrätter och sist oprioriterade konkursfordringar. De oprioriterade fordringarna har 
inbördes lika rätt, enligt 18 § FRL.  

25 Konkurskostnaderna definieras i 14 kap. 1 § KL. 
26 Agge 1934, s. 915f. 
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egendomen även om avvecklingsintäkten översteg fordringsbeloppet.27 I begynnelsen var 

gäldenären och skuldsanering det centrala i konkursförfarandet.28  

 

Efter det att kreditmarknaden utvecklades i städerna men innan 1734 års lag kom 

konkursförfarandet att alltmer präglas av andra prioriteringar. Ett synsätt fick särskilt starkt 

grepp om konkursrätten vilket medförde att konkursförfarandet kom att ses som en lång 

process mellan dels borgenärerna och gäldenären men också borgenärerna sinsemellan 

(processtanken).29 I detta processtyrda förfarande hamnade fokus istället på prövningen av 

borgenärernas anspråk mot gäldenären och deras lagliga rätt till betalning.30 I och med 

processtankens31 intåg uppstod även diskussioner i vems intresse egendomen egentligen 

avstods. Som en del av processtanken förändrades samtidigt konkursförfarandet från att 

innebära skuldsanering, vilket gav gäldenären incitament att avträda egendomen frivilligt, till 

att endast erbjuda skuldtäckning.32 Då gäldenären inte längre blev fri från sina skulder genom 

konkursförfarandet saknades incitament för denne att frivilligt avträda sin egendom. 

 

I svensk och finsk konkursrätt har processtanken traditionellt kombinerats med bestämmelser 

av tvångsmässig karaktär (tvångsförvaltningstanken) för att engagera gäldenären och, i och 

med processtankens nya fokus, skydda borgenärerna från gäldenärens undandragande av 

egendom.33 Sådana bestämmelser är exempelvis bestämmelserna om gäldenärens 

rådighetsförlust i 3 kap. 1 § KL. De tvångsmässiga bestämmelserna var från början av 

skuldbeläggande natur, gäldenären straffades för sin betalningsoförmåga och behandlades 

som omyndig.34 Förfarandets skuldbeläggande har sedan dess kommit att nedtonas. Genom 

att inkorporera bestämmelser till skydd för borgenärernas rätt markerades även 

konkursinstitutets övergång från ett gäldenärsinriktat till ett borgenärsinriktat förfarande.  

 

Med övergången till ett borgenärsinriktat förfarandet lämnades även tanken om 

skuldsanering, i och med process- och tvångsförvaltningstanken var det inte längre frågan om 

                                                
27 Söderlund 2009, s. 98f, ”[g]äldenären överlät sin förmögenhetsmassa med äganderätt till borgenärerna (vilka 

erhöll samrätt till tillgångarna utan redovisningsskyldighet för det eventuella överskottet)”. 
28 Agge 1934, s. 918. 
29 Söderlund 2009, s. 131. Se även Agge 1934, s. 921ff. ”Hela konkursförfarandet betraktades […] som ett 

tvistemål”, s. 923f. 
30 Söderlund 2009, s. 105.  
31 Begreppet processtanken är hämtat från Söderlund 2009, s. 105. 
32 Agge 1934, s. 920f, samt Söderlund 2009, s. 98f. 
33 Jfr Söderlund 2009, s. 105 och 129, ”[h]ålen måste […] tätas med någon annan teori”. 
34 Söderlund 2009, s. 132f. 
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vad gäldenären önskade utan vad borgenärerna ”yrkade”. 1862 års konkurslag innehöll spår 

av franskromerska influenser, lagändringar antogs i ett försök att göra processen mer 

summarisk.35 Dessa ändringar, som på grundplanet inte hör hemma inom processtanken utan 

kommer från ett antagande om konkursförfarandet som en form av specialexekution där 

borgenärerna ges panträtt i gäldenärens förmögenhetsmassa,36 innebar dock inga vidare 

djuplodade förändringar i synsättet på konkursrätten. Ändringarna kan bäst beskrivas som en 

modernisering av konkursrätten, även om de möjligen syftat till att utgöra en omdefiniering 

av konkursrätten.37  

 

Från 1900-talets mitt och framåt framträder en alltmer splittrad bild av hur juristkåren 

uppfattar sitt synsätt och grundantaganden om konkursrätten. I samma veva förknippas även 

grundsynsdebatten med att ägna sig åt begreppsjuridik. Det går så långt att Thore Engströmer, 

en ledamot av processlagberedningen, avfärdar diskussion om grundsynsfrågan eftersom han 

anser att man inte kan vänta sig att nå ”ett sakligt tillfredsställande resultat” om man först 

definierar hur konkursrätten upplevs på grundplanet och sedan drar slutsatser utifrån detta.38 

Engströmers åsikt speglar hur vår moderna konkursrätt kommit att konstrueras med en ovilja 

att definiera och diskutera grundsynsfrågor. Det har i sin tur lett till att det nu är svårt att 

urskilja någon förhärskande grundsyn och att detta möjligen inte heller uppfattas som en 

brist.39 

 

I en jämförelse med den påverkan som andra synsätt haft på konkursrätten är det främst 

process- och tvångsförvaltningstanken som präglat den svenska konkursrätten. Mot bakgrund 

av att konkursförfarandet liknas vid ett tvistemål som ska utmynna i en dom bedöms även 

konkursförfarandets regler mot civilprocessen allmänna regler och principer.40 En grundsyn 

står dock sällan utan konkurrerande grundsyner, i dagsläget kan det urskönjas åtminstone en 

annan kandidat till att få grepp om konkursrätten. Vårt moderna förfarande har utvecklats och 

vissa delar av process- och tvångsförvaltningstanken känns mindre relevanta. Nu tycks 

exempelvis konkursmassan sättas i centrum och förfarandet upplevs ha mindre inverkan på 

                                                
35 Agge 1934, s. 926f, och Söderlund 2009, s. 111f. 
36 Söderlund 2009, s.147. 
37 Agge 1934, s. 927. 
38 Engströmer 1943, s. 12f. 
39 Söderlund 2009, s. 123. 
40 Agge 1934, s. 924. 
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gäldenären än tidigare då störst vikt sattes vid gäldenären och borgenärernas lagliga rätt till 

betalning.41 

 

Inget synsätt har ännu framträtt som ensamt dominerande inom den svenska konkursrätten. I 

linje med dessa moderna tendenser, vilka kommit att framställa konkursboet som om detta 

vore både självständigt och (informell) ägare till konkursmassan, framträder dock en tämligen 

nydefinierad grundsyn. Inom det som kommit att kallas associationstanken, där 

konkursförfarandet kommit att liknas med ”en tid under vilken en associationsliknande 

gemenskap, konkursboet, föds, dör och skiftas”,42 sammanfaller flertalet grundantaganden 

med dessa moderna tendenser. Det gäller för såväl konkursboets självständighet 

(bolagskaraktär) som att konkursboet vore att betrakta som ägare till konkursmassan. Inom 

associationstanken står borgenärerna och, särskilt, gäldenären i bakgrunden. Borgenärerna är 

andelsberättigade medlemmar i konkursbo(lag)et som har sin egen förmögenhet, 

konkursmassan. Även gäldenären har en medlemsliknande ställning, men saknar rätt till 

utdelning.43  

 

I rättspraxis har rättsläget utmålats som om det vore att vänta ett paradigmskifte. I ett tillägg 

till NJA 2011 s. 306 redogörs separat för antaganden som liknar process- och 

tvångsförvaltningstanken jämte antaganden som liknar associationstanken och 

associationstankens antaganden beskrivs som ”ett nutida synsätt”.44 Huruvida något skifte 

kommer att ske eller om associationstankens antaganden endast bidrar med ytliga 

moderniseringar, likt 1800-talets franskromerska influenser, går dock inte att med säkerhet 

besvara ännu.  

 

Konkursförfarandets främsta samhällsnytta är dock fortfarande dess samordnande funktion. 

Genom att förfarandet inkluderar såväl aktiva borgenärer som borgenärer som förhållit sig 

passiva hindrar konkursinstitutet borgenärerna från att kapplöpa om gäldenärens tillgångar.45 

 

                                                
41 Söderlund 2009, s. 123ff. 
42 Söderlund 2009, s. 153f. 
43 Söderlund 2009, s.153f. 
44 NJA 2011 s. 306, Lindskogs tillägg (310).  
45 Jfr Agge 1934, s. 941, och Håstad 2000, s. 427, ”plocka russinen ur kakan”. 
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2.2 Konkursboet 
 
2.2.1 Konkursboets syfte 
Begreppet konkursbo kan ha två olika betydelser.46 Det kan användas för att hänvisa till ett 

rättssubjekt eller en egendomsmassa. I uppsatsen syftar användningen av begreppet 

”konkursbo” primärt till dess betydelse som rättssubjekt. Konkurslagen innehåller inga 

bestämmelser om hur ett konkursbo skapas, det tycks därför skapas automatiskt i och med 

konkursbeslutet.47 Av 1 kap. 1 § KL framgår att konkursboets uppgift är att tvångsvis 

omhänderta en gäldenärs samlade tillgångar för borgenärskollektivets räkning under den tid 

som en konkurs pågår.  

 

På grund av konkursboet distanseras gäldenären från sin egendom, det har dock motiverats 

med att konkursboets rättshandlande står i linje med gäldenärens bästa intresse.48 I och med 

konkursboets förvaltning av gäldenärens egendom förlorar denne även rådigheten över sådan 

egendom som hör till konkursboet enligt 3 kap. 1 § KL. Det är således uppenbart att 

lagstiftaren velat åstadkomma en separation mellan gäldenären och dennes egendom, det finns 

en rädsla att gäldenären annars undandrar egendom eller medvetet gynnar en borgenär 

framför de andra. På grund av detta förordnas dessutom en förvaltare som enligt 1 kap. 3 § 

KL ska sköta förvaltningen av konkursboet. Dennes uppgift är, enligt 7 kap. 8 § KL, att 

tillvarata borgenärskollektivets intressen och verka för deras gemensamma rätt och bästa.  

 

Konkursboet sitter därmed som en kil mellan gäldenären och borgenärskollektivet och utgör 

borgenärernas försäkring för att gäldenären inte snedvrider deras möjlighet till utdelning. Att 

samla gäldenärens tillgångsmassa i den rättsliga entitet som utgör konkursboet har således till 

syfte att skänka borgenärskollektivet den trygghet som krävs för att ha tillit till 

konkursinstitutet. Konkursförfarandet, som betyder ungefär ”att borgenärerna löper 

tillsammans efter gäldenärens egendom”,49 har som främsta syfte att vara ett 

skuldtäckningsförfarande som samordnar borgenärerna. Genom förfarandet undviks att 

borgenärerna söker betalning hos gäldenären genom att ”plocka russinen ur kakan” med 

enskilda utmätningar.50 För att tilliten ska upprätthållas krävs dock, förutom att 

                                                
46 Mellqvist 2013, s. 95 och Mellqvist 2011, s. 71. 
47 Mellqvist 2011, s. 71. 
48 NJA 2004 s. 777 (784). 
49 Mellqvist 2011, s. 62. 
50 Jfr Håstad 2000, s. 427. 
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konkursförvaltaren förvaltar konkursboet på ett effektivt och förmånlig sätt, att egendomen 

genom dess placering i konkursboet är fredat mot gäldenärens handlande.  

 

2.2.2 Konkursboets rättsliga identitet  
Konkursboet beskrivs vanligen som ett särskilt rättssubjekt, det vill säga att det utgör en egen 

juridisk person.51 Därmed betraktas konkursboet vanligen som avskilt och självständigt från 

gäldenären, men det råder inte enighet om den bilden av konkursboet. Det har dessutom 

ifrågasatts om inte konkursboets rättsliga identitet endast är en framställningsteknisk fråga 

som bör behandlas varsamt för att inte förfalla till begreppsjuridik.52 Rädslan för 

begreppsjuridik består i att det kan te sig olyckligt att ur givna konstruktioner härleda 

slutsatser som inte är lämpade för konkursförfarandets speciella karaktär. Det anses därför 

inte nödvändigt av vissa att klassificera konkursboet. Ändå används frekvent beteckningen av 

konkursboet som en ”juridisk person utan särskilda reservationer”, vilket tyder på att 

klassificeringen möjligen ändå är nödvändig för fördjupad förståelse.53 

 

Likt varje juridisk person har konkursboet under förfarandets gång möjlighet att ikläda sig 

såväl rättigheter som skyldigheter. Konkursboet har rätt att föra talan, eller enligt 3 kap. 9 § 

KL överta talan, om egendom som ingår i konkursboet. Därutöver kan konkursboet ådra sig 

massagäld och även, om det befinner sig på obestånd, försättas i konkurs enligt 1 kap. 4 § KL.  

 

Kritiker mot att tillerkänna konkursboet status som en avskild juridisk person påpekar 

framförallt att vissa äganderättsliga rester har kvarlämnats hos konkursgäldenären. I flera 

avseende betraktas inte konkursboets övertagande av gäldenärens egendom som något laga 

fång, det krävs exempelvis inte att konkursboet söker lagfart för fastigheter som ingår i 

konkursboet. Inte heller kan gäldenären, om denne förfogat över egendom som ingår i 

konkursboet sedan konkursutbrottet, dömas för brott mot annans egendom.54  

 

Avgörande är således hur man betraktar gäldenärens koppling till konkursboet. Det som 

främst binder dem samman är rådighetsövergången som sker då egendomen inkluderas i 

konkursboet. Deras inbördes förhållande, som i NJA 2004 s. 777 har beskrivs som speciellt, 

                                                
51 Mellqvist 2011, s. 71. 
52 Mellqvist 2013, s. 95f. 
53 Mellqvist 2013, s. 96. 
54 Mellqvist 2013, s. 95. 
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utgör därmed ett skäl till att inte bedöma dem som avskilda.55 Det tillades i rättsfallet att 

konkursförvaltaren och gäldenären inte är sådana att det finns utrymme för motstridiga 

intressen, med vilket det åsyftas att det torde ligga i gäldenärens bästa intresse att 

åstadkomma högsta möjliga utdelning till borgenärerna eftersom detta ytterst gagnar 

gäldenären själv. Denna koppling anförs alltså som huvudsakligt skäl för idén om att 

konkursboet och gäldenären ett gemensamt konstruerat rättssubjekt, det vill säga att 

konkursboet inte torde vara sin egen juridiska person. Några uppenbara fallgropar med denna 

konstruktion är dock bland annat att gäldenären saknar reellt inflytande över konkursboets 

förvaltning och vice versa samt att konkursboet, enligt en allmän konkursrättslig regel, inte är 

ansvarigt för gäldenärens skulder.56 Dessutom vore det egendomligt om inte konkursboet var 

avskilt eftersom konkursboet ensamt kan gå i konkurs. Ur framställningsteknisk synpunkt 

torde det således vara riktigt att klassificera konkursboet som juridisk person, därmed kan 

dock inte slutsatser om den juridiska personen direkt överföras till konkursboet utan ett 

kritiskt förhållningssätt.  

  

2.2.3 Äger konkursboet konkursmassan?  
När det inte råder enighet kring konkursboets rättsliga identitet och det dessutom inte rakt av 

kan överföras slutsatser om juridiska personer till konkursboet medför detta att även frågan 

om huruvida ett konkursbo kan anses äga konkursmassan ter sig svårbesvarad. I rättspraxis 

har det fästs vikt vid att, som princip, framhålla konkursboets position som självständigt 

organ. Detta bland annat för att möta konkursboets medkontrahents starka intresse av att 

kunna lita på bundenhet vid rättshandlande med konkursboet.57 Positionen har dessutom 

försvarats av Högsta domstolen i NJA 1998 s. 379 där en konkursförvaltares handlande 

ansågs stå fast även om det, efter konkursutbrottet, innebar en förlorad rätt till viss egendom 

och därmed minskade utdelningen till borgenärskollektivet.58 

 

I 3 kap. 1 § KL stadgas att gäldenären inte får råda över egendom som hör till konkursboet 

efter konkursbeslutet. Rådigheten tillkommer istället, efter ianspråktagande, konkursboet 

genom konkursförvaltarens agerande. Den formulering som valts i konkurslagen ”hör till” är 

något som starkt associeras med äganderätt eftersom egendom vanligen beskrivs ”tillhöra” 

ägaren. Konkursboets även vida rätt att fritt hantera egendomen, särskilt utan hänsyn till 

                                                
55 NJA 2004 s. 777 (782). 
56 Se bland annat Berglund 1997, s. 40. 
57 Millqvist 1998, s. 172. 
58 NJA 1998 s. 379 (386). 
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gäldenärens behov och önskemål,59 talar för att konkursboet ska anses äga massan. Därtill 

anses dessutom äganderätten normalt ”bestå just av det knippe rådigheter som ägaren har till 

egendomen”60 vilka, på lagstadgad grund, tilldelats konkursboet.  

 

Sammanfattningsvis är det främst resterna av ägarposition som sätter käppar i hjulet för att 

tillerkänna konkursboet äganderätt över massan. På grund av dessa ägarrester ter det sig svårt 

att rent ”formellt” konstatera konkursboet som ägare till konkursmassan. Informellt, eller 

möjligen framställningstekniskt, torde det dock stå klart att boet efter rådighetsupptagningen 

då egendomen kommit att inkluderas i konkursboet ska beskrivas som konkursmassans 

rättsliga ägare.61 Det är dock viktigt, likt frågan om konkursboets rättsliga identitet, att inte 

dra förhastade slutsatser av detta och förfalla till begreppsjuridik. Klart är dock att de 

ägarrättsliga rester som kvarlämnats hos gäldenären kan tillmätas mycket liten betydelse i ett 

konkurssammanhang eftersom det främst handlar om formaliteter som ändå genom 

konkursförfarandet, och förvaltarens avveckling, är avsedda att övergå till en ny ägare.  

 

2.2.4 Grundsyn på konkursboet 
Konkursboets roll i den svenska konkursrätten har traditionellt sett inte varit särskilt 

framträdande. Det är åtminstone en bild som framträder på grund av de många grundläggande 

frågor om konkursboet som kvarstår att besvara. Ett exempel på dessa frågor är frågan om 

konkursboets rättsliga identitet, där det även ifrågasätts om svaret vore nödvändigt. Då svensk 

konkursrätt traditionellt kommit att ta efter process- och tvångsförvaltningstanken, ett synsätt 

(med två kombinerade grundtankar) där fordringsanspråken och borgenärernas lagliga rätt till 

betalning står i centrum,62 har konkursboet tilldelats en ”nedtonad” roll. Eftersom 

konkursförfarandet antas ha formen av ett tvistemål som ska utmynna i en dom fästs mest 

fokus vid ”parterna”, det vill säga gäldenären och borgenärerna, medan konkursboets del i det 

hela endast blir att förvalta gäldenärens egendom.63  

 

Process- och tvångsförvaltningstanken utgår från ett antagande om att konkursmassan 

kvarstår under gäldenärens ägande eftersom borgenärernas ”process” är riktad mot denne 

personligen. Detta grundantagande erbjuder dock inte borgenärerna någon säkerhet till 

                                                
59 Jfr NJA 2004 s. 777 (784) och 7 kap. 8 § KL. 
60 Berglund 1997, s. 45 not 9.  
61 Se protokoll från diskussionsseminarium, bilaga 1. 
62 Söderlund 2009, s. 131. 
63 Jfr Agge 1934, s. 924 och Söderlund 2009, s. 136. 
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konkursmassan, i det franskromerska synsättet erbjöds borgenärerna sampanträtt i 

konkursmassan vilket förklarade gäldenärens rådighetsförlust.64 I process- och 

tvångsförvaltningstanken kan endast gäldenärens tvångsförvaltning, det vill säga att 

konkursboet tar kontroll över egendomen, skyddad borgenärskollektivets rätt.  

 

Efter att senare rättsfigurer som abandonering har framträtt och sätt konkursboet i nytt ljus 

framträder dock en reviderad bild av konkursboet och dess roll i förfarandet. Exempelvis 

viljan att föreställa konkursboet som självständigt, för att måna om konkursförvaltarens 

möjligheter att avveckla konkursmassan vilket förutsätter att motparten kan förlita sig på 

bundenhet,65 medför att konkursboets roll kan tyckas frångå process- och 

tvångsförvaltningstankens antaganden. Boets moderna tappning, som en självständig part med 

ensam rådighet över konkursmassan, innebär att mer vikt måste fästas vid konkursboet och 

dess roll.66 Borgenärernas skydd mot gäldenären ligger således i boets självständighet och 

separation från gäldenären istället för i gäldenärens tvångsförvaltning eller borgenärernas 

sampanträtt. 

 

2.3 Egendom i konkursen 
 
2.3.1 Egendom som hör till konkursboet 
Konkursförfarandet regleras genom konkurslagen och redan i 1 kap. 1 § KL stadgas det att 

konkursförfarandet innebär att gäldenärens samlade tillgångar tas i anspråk för betalning av 

dennes skulder. Lagrummet kompletteras av 3 kap. 3 § KL, i vilket det stadgas att all 

egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom 

under konkursen och som är sådan att den kan utmätas ska räknas till konkursboet. Dessutom 

räknas även sådan egendom som tillförs boet genom återvinning enligt 4 kap. KL till 

konkursboet. 

 

Det ligger dock en viss motsägelse i bestämmelsernas ordalydelse. I 1 kap. 1 § KL står 

”gäldenärens […] samlade tillgångar” medan det i 3 kap. 3 § KL står ”all egendom”. Att 

dessa begrepp, ”tillgång” och ”egendom”, inte är synonyma med varandra har 

uppmärksammats i doktrinen.67 Formuleringen ”samlade tillgångar” var ett sätt att framhålla 

                                                
64 Söderlund 2009, s. 136 och 152. 
65 Millqvist 1998, s. 172. 
66 Söderlund 2009, s. 153ff. och 159f. 
67 Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 95.  
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konkursförfarandets karaktär av generalexekution i motsats till specialexekution, som 

exempelvis utmätning.68 Bestämmelsen i 1 kap. KL åsyftar således att konkursförfarandet i ett 

samordnat förfarande ianspråktar gäldenärens alla tillgångar. 3 kap. 3 § KL ska inte tolkas 

som en utvidgning av detta på grund av formuleringen ”all egendom”. 1 kap. 1 § KL ska 

nämligen uppfattas som ett portalstadgande. Innebörden av bestämmelsen i 3 kap. 3 § KL ska 

därmed tolkas mot bakgrund av 1 kap. 1 § KL:s begränsning till endast gäldenärens tillgångar. 

Tillsammans innebär det således att all gäldenärens egendomar som utgör tillgångar räknas 

till konkursboet.69  

 

En alternativ beskrivning är att 3 kap. 3 § KL har till syfte att beskriva vilken egendom som 

borgenärskollektivet, genom konkursförfarandet, får beröva konkursgäldenären.70 I sådana 

fall ska bestämmelsen i 1 kap. 1 § KL läsas som en specifikation av den egendom som är av 

intresse för konkursboet. Utfallet, att konkursboet endast är intresserat av egendom som utgör 

en tillgång, torde i båda fallen vara detsamma. En viktig aspekt av bestämmelsernas betydelse 

är just det att konkursboet inte har något intresse för egendom som inte utgör en tillgång. Det 

följer även av en konkursrättslig huvudregel som lyder att konkursboet inte har något ansvar 

för gäldenärens skulder. Egendom som inte utgör en tillgång ska redovisningsmässigt upptas 

som en skuld, vilket tydliggör att dessa inte ingår i konkursboet.71  

 

Förutom att skilja mellan ”egendom” och ”tillgång” kan även definitionen av tillgång 

ifrågasättas. Egendom inkluderar, förutom tillgångar, saker som inte besitter något värde alls. 

En tillgång kan dock, för att komplicera saken, utgöras av egendom som har ett ekonomiskt 

värde men också är belastad med något annat anspråk som i sin tur överstiger egendomens 

ekonomiska värde. Hur sådana belastningar bedöms påverkar uppfattningen av egendomen 

som en tillgång eller inte och avgör huruvida den ska inkluderas i konkursboet eller inte. 

Konkursförvaltaren tycks dock värdera föremål efter ett så kallat ”bruttotänk”, det vill säga att 

det avgörande för värderingen är egendomens ekonomiska värde utan hänsyn till eventuella 

belastningar.72 Det kan exemplifieras med att egendom belastad med panträtt, oavsett om 

pantgälden överstiger värdet av egendomen, vanligen nedtecknas som en tillgång.  

 

                                                
68 Insolvensrättsligt forum 1997, Skriftligt referat, Torgny Håstad, s. 59. 
69 Jfr resonemanget i Berglund 1997, s. 41. 
70 Insolvensrättsligt forum 1997, Skriftligt referat, Torgny Håstad, s. 59.  
71 Berglund 1997, s. 40f. 
72 Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 95.  
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2.3.2 Vad krävs för att egendom ska tillhöra konkursboet?  
Det kan te sig som en framställningsteknisk fråga att analysera hur konkursmassan tillfaller 

konkursboet men en sådan principiell sak kan ha avgörande betydelse för senare företeelser. 

Det står klart att gäldenären, enligt 3 kap. 1 § KL, vid konkursutbrottet förlorar rådighet över 

sin egendom. Naturligast vore om denna rådighetsförlust korresponderades av ett 

rådighetsupptagande av konkursboet. Det stadgas dock i 3 kap. 1 § KL att gäldenären endast 

förlorar rådighet över sådan egendom som ”hör till” konkursboet, med en någorlunda skild 

formulering anger 3 kap. 3 § KL vilken egendom som kan ”räknas till” konkursboet.  

 

I litteraturen redogörs för två olika principiella utgångspunkter. Det kan hävdas att all 

gäldenärens egendom, i enlighet med 3 kap. 3 § KL, ska räknas till konkursboet automatiskt 

på grund av att gäldenärens rådighetsförlust bör motsvaras av konkursboets 

rådighetsupptagande. Gäldenärens egendom skulle således övergå automatiskt till 

konkursboet redan vid konkursögonblicket.73 3 kap. 3 § KL:s stadgande om ”all egendom” 

vore således att läsa på ett sådant sätt att all egendom som tillhörde gäldenären automatiskt 

tillfaller konkursboet och att det därför krävs aktivitet om konkursboet önskar uttrycka att det 

vill exkludera viss egendom.74 Egendomen tillkommer då konkursboet även om boet förhåller 

sig passivt till egendomen och endast aktivitet kan manifestera ett avstående som exempelvis 

abandonering.  

 

Inom konkursrätten råder dock en generell ovilja att låta konkursboet bindas enbart genom 

passivitet. I sammanhanget kan särskilt nämnas 3 kap. 9 § KL, vilken medger en 

konkursförvaltare tillfälle att överta en konkursgäldenärs talan i en process angående 

egendom som ”hör till” konkursboet. Förhåller sig konkursboet passivt och underlåter att 

meddela dess beslut om övertagande ska egendomen ”anses inte tillhöra konkursboet”. 

Förvaltarens passivitet binder alltså generellt sett inte konkursboet, i flera fall är det 

avgörande att förvaltaren agerar aktivt för att tillvarata egendom för konkursboets räkning.75 

Det talar således emot en automatisk övergång av gäldenärens egendom och istället för att 

övergången tycks kräva någon form av aktivt agerande från konkursförvaltaren för att tillhöra 

konkursboet.76  

 

                                                
73 Berglund 1997, s. 45. 
74 Berglund 1997, s. 45. 
75 Jfr 3 kap. 9 § KL, 63 § Köplagen (1990:931) och 12 kap. 31 § jordabalken.  
76 Berglund 1997, s. 45. 
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Mot bakgrund av 1 kap. 1 § KL:s karaktär av portalstadgande och att denna bestämmelse 

specificerar den egendom konkursboet är intresserat av, i konstrast till 3 kap. 3 § KL som 

redogör för den egendom (all egendom) som konkursboet har möjlighet att beröva 

gäldenären, framträder ett förhållande där förvaltaren tycks ha möjlighet att välja egendom. 

Konkursförvaltaren torde ha möjlighet att välja vilka tillgångar, av gäldenärens all egendom, 

som denne finner motiverade att överta.77 Därmed övergår egendomen inte genom passivitet 

utan först efter förvaltarens aktiva ianspråktagande. Egendom som förvaltaren förhåller sig 

passiv till ska således anses falla utom konkursen.78 Det bör därmed skiljas mellan egendom 

som ”hör till” konkursboet och egendom som kan ”räknas till” konkursboet.79 Egendom som 

hör till konkursboet vore således sådan egendom som konkursboet tar rådighet över medan 

egendom som ”räknas till” konkursboet vore sådan egendom som boet ”har möjlighet att 

överta eller skaffa sig rådighet över”.80 

 

Konkursförvaltarens val, även om det må framstå som fritt, är dock tvunget att kunna 

motiveras. Det åligger en konkursförvaltare, enligt 7 kap. 8 § KL, att med varje åtgärd främja 

en snabb och förmånlig avveckling av konkursboet. Den egendom som tillägnas konkursboet 

behöver därför alltid vara affärsmässigt motiverad, men att inkludera sådan egendom är 

snarare en skyldighet än ett val för konkursförvaltaren.81  

 

2.4 Konkursförvaltaren 
 
2.4.1 Förvaltarens uppgift 
Till varje konkursbo förordnas en konkursförvaltare. Förvaltaren förordnas enligt 7 kap. 2 § 

KL av rätten och vanligen redan i samband med konkursutbrottet.82 Förvaltaren har enligt 1 

kap. 3 § KL till uppgift att sköta förvaltningen av konkursboet. Den rådighetsförlust som 

enligt 3 kap. 1 § KL åsamkas konkursgäldenären vid konkursutbrottet motsvaras, efter 

konkursförvaltarens aktiva ianspråktagande, av en rådighetsuppkomst hos konkursboet. Att 

döma av det knippe rådigheter som därmed tillkommer konkursboet är förvaltaren i flera 

hänseenden att betrakta som företrädare för egendomens ägare (konkursboet).83 Som 

                                                
77 Berglund 1997, s. 45. 
78 Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 95. 
79 Berglund 1997, s. 46. 
80 Berglund 1997, s. 46. 
81 Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 95. 
82 Mellqvist 2011, s. 71. 
83 Berglund 1997, s. 45 not 9. 
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företrädare för egendomens ägare är konkursförvaltaren exempelvis rätt adressat för 

stämningar som avser egendom som ingår i konkursboet.84   

 

Konkursförvaltaren har enligt 7 kap. 8 § KL att tillvarata borgenärskollektivets gemensamma 

rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en snabb och förmånliga avveckling av 

konkursboet. Det ligger således i konkursförvaltarens uppgift att dels utvärdera all egendom 

som inkluderas i konkursboet ur ett affärsmässigt perspektiv och dels, med tanke på 

borgenärernas intressen, överväga huruvida dennes handlande utgör ett led i rationell och 

lönsam konkursförvaltning innan den beslutar om lämplig förvaltningsåtgärd.85  

 

2.4.2 Är konkursförvaltaren självständig? 
Konkursförvaltaren ska vara mån om att förvaltningen av konkursboet är både rationell och 

lönsam samt verka för att åtgärderna är så förmånliga som möjligt för borgenärskollektivet. 

Av 7 kap. 8 § KL framgår att konkursförvaltaren ska tillvarata borgenärskollektivets intressen 

i konkursen, det stadgas dock inte att konkursförvaltaren är borgenärskollektivets 

ställföreträdare och därmed skyldig att agera efter deras instruktioner. Det följer av 

konkursförvaltarens uppgift och åligganden att denne inte har att ta hänsyn till enskilda 

borgenärers behov och önskemål, det primära är borgenärskollektivets gemensamma rätt och 

bästa.  

 

I vissa situationer då förvaltaren beslutar i viktigare frågor, exempelvis fråga om försäljning 

av värdefull egendom eller väckande av återvinningstalan angående ett inte obetydligt 

belopp,86 ska dock förvaltaren enligt 7 kap. 10 § KL höra berörda borgenärer och 

tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM). Denna skyldighet för konkursförvaltaren att ”höra” 

kan även utsträckas till att omfatta gäldenären, när det lämpligen kan ske. Betydelsen av att 

”höra” dessa berörda parter ska dock inte tolkas som att konkursförvaltaren är skyldig att följa 

de åsikter som denne får presenterade för sig. I förarbetena till bestämmelsen har det gjorts 

särskilt klart att bestämmelsen ”inte får uppfattas som någon egentlig begränsning av 

förvaltarens självständighet”87. Bestämmelsens innebörd torde således vara att lagstiftaren 

önskat ålägga förvaltaren att, i konsultativt syfte, höra de berörda parterna och ta deras åsikter 

i beaktan då förvaltaren fattar sitt beslut.  

                                                
84 Jfr NJA 1997 s. 503 (506). 
85 NJA 2004 s. 777 (781). 
86 Prop. 1986/87:90 s. 264 och prop. 1978/79:105 s. 273. 
87 Prop. 1986/87:90 s. 113. 



28 
 

 

Det har vidare konstaterats i rättspraxis, särskilt NJA 2001 s. 99, att konkursförvaltaren ensam 

ansvarar för de åtgärder denne beslutar. I rättsfallet var en konkursförvaltare i position att fatta 

beslut i fråga om en delvis färdigbyggd fastighet skulle färdigställas eller säljas i befintligt 

skick. På fastigheten, där det fanns ett hyreshus med 13 hyreslägenheter, hade påbörjats en 

utbyggnad som möjliggjorts genom finansiering av en bank. Byggandet avstannade dock efter 

byggherrens och senare fastighetsägarens konkurs. För att inte hyresgästerna skulle söka sig 

till annan bostad eller att fastigheten skulle minska i värde, på grund av skador från 

exempelvis fukt, var konkursförvaltaren tvungen att avgöra hur fastigheten skulle hanteras. 

Försök att sälja fastigheten initierades men ingen intressant gjorde sig till känna. Förvaltaren 

beslutade då, utan att samråda med banken som finansierat utbyggnaden, att färdigställa 

byggnaden. För att finansiera den fortsatta byggnationen togs en byggnadskredit från en 

annan finansiär, vars fordran därigenom kom att betraktas som massagäld. När fastigheten 

senare således på exekutiv auktion och endast ett bud lämnades kände sig banken tvungen att 

acceptera budet trots att det innebar att banken, efter förvaltarens arvode och den nya 

finansiärens fordran hade täckts, endast fick täckning för en bråkdel av sin fordran. 

Förvaltarens underlåtenhet att samråda med banken innebar att banken utsattes för en 

avsevärd risk, trots detta framhöll Högsta domstolen att konkursförvaltaren ensam har 

beslutanderätten när det gäller konkursboets förvaltning.  

 

Förvaltaren har en på lag grundad behörighet88 att fatta bindande rättshandlingar för 

konkursboet men även om förvaltaren inte var skyldig att följa de råd och anvisningar som 

lämnades av borgenärerna måste förvaltaren överväga de synpunkter som framförs.89  

Bestämmelsen i 7 kap. 10 § KL avser ”hörande” i konsultativt syfte men vid uppsåtlig skada 

eller skada av oaktsamhet som tillfogas konkursboet, en konkursborgenär eller gäldenären kan 

konkursförvaltaren dömas för skadestånd enligt 17 kap. 1 § KL. I rättsfallet NJA 2001 s. 99 

ansågs konkursförvaltaren ha förfarit oaktsamt på grund av sin underlåtenhet att samråda, det 

utgjorde sedan grund för att döma förvaltaren till skadeståndsskyldighet. Även i andra rättsfall 

har konkursförvaltaren funnits skadeståndsskyldig eller tvingats till arvodesnedsättning vid 

underlåtenhet att samråda med berörda borgenärer eller TSM.90 

 
                                                
88 Jfr 8 kap. 1, 6-7 §§ KL och se exempelvis Millqvist 1998, s. 171. 
89 NJA 2001 s. 99 (113). 
90 NJA 2005 s. 443 skadeståndsskyldighet vid underlåtelse att höra berörd borgenär. NJA 2003 s. 99 

arvodesnedsättning vid underlåtenhet att höra TSM. 
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Att ”hörandet” av konkursgäldenären endast sker när det inte anses olämpligt följer möjligen 

av tvångsinslagen i konkursförfarandet. Avseende abandonering har exempelvis i ett tillägg 

till NJA 2004 s. 777 konstaterats att något hänsynstagande till gäldenärens behov eller 

önskemål inte ska ske. Detta eftersom avståendet bör motiveras helt och hållet utifrån 

borgenärskollektivets intressen.91 

 

Denna bild av konkursförvaltaren som en anförtrodd och tämligen självständig aktör i 

konkursen är nödvändig för att förvaltaren på ett effektivt sätt ska kunna genomföra sin 

förvaltning av konkursboet. Det krävs av förvaltarens medkontrahenter att dessa kan lita på att 

bundenhet inträder vid rättshandlande med konkursförvaltaren precis som vid affärer med 

konkursgäldenären i vanliga fall. Genomför förvaltaren då och då en mindre lyckad affär är 

det en brist som konkursinstitutet och ytterst borgenärskollektivet får bära förlusten för.92 

Betydelsen av motpartens intressen har exemplifierats i NJA 1998 s. 379 där en 

konkursförvaltares (misstagsamma) frånträde av en lokal, vilket ansågs innebära ett 

rådighetsavskärande från ett antal maskiner, ansågs bindande för konkursboet eftersom det låg 

i konkursförvaltarens behörighet att företa bindande rättshandlingar.93 

 

2.4.3 Grundsyn på konkursförvaltaren 
Process- och tvångsförvaltningstankens starka inflytande på den svenska konkursrätten har 

även satt sina spår i synsättet på konkursförvaltaren och dennes uppgifter. Den moderna 

uppfattningen av konkursförvaltaren som självständig och fristående har sina brister i 

förvaltarens kopplingar till gäldenären. Konkursförvaltaren inträder i gäldenärens avtal, enligt 

63 § Köplagen (1990:931) (KöpL), med samma rätt som gäldenären och inträder i dennes 

processer, enligt 3 kap. 9 § KL, istället för gäldenären. På grund av antagandet att 

konkursförfarandet utgör en lång process mellan gäldenären och borgenärerna (samt dessa 

sinsemellan) antas att konkursförvaltaren, öppet eller inte, är att betrakta som gäldenärens 

legale ställföreträdare.94 I och med detta bortses från konkursförvaltarens koppling, på 

regelplanet, till borgenärssidan. 7 kap. 8 § KL ålägger förvaltaren att tillvarata 

borgenärskollektivets intressen inte gäldenärens.  

 

                                                
91 NJA 2004 s. 777 (784). 
92 Millqvist 1998, s. 172. 
93 NJA 1998 s. 379 (386). 
94 Söderlund 2009, s. 136 och Walin 1997, s. 574. 
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Att detta antagande om förvaltaren som gäldenärens legale ställföreträdare fortfarande till viss 

del anses gällande torde gå att döma av utfallet i NJA 2004 s. 777. I fallet anger Högsta 

domstolen att övergången av rådighet till konkursmassan binder gäldenären och förvaltaren 

samman. Kopplingen anses av domstolen vara så stark att de båda aktörerna inte kan ses som 

skilda från varandra och därmed behöriga att träffa bindande avtal.95 Eftersom de delar 

samma intressen, det vill säga intresset av att nå största möjliga utdelning till borgenärerna, 

tilläggs det att det dessutom torde saknas utrymme för motstridiga intressen.96  

 

Den associationstanke om konkursrätten som tycks förespråkas på åtminstone ett antal andra 

områden, exempelvis i ett tillägg till NJA 2011 s. 306 där överensstämmande antagande 

beskrivs som ”nutida synsätt”,97 stämmer bättre överens med nutida uppfattning av 

förvaltaren som fristående. Inom associationstanken antas att konkursboet utgör en 

associationsliknande gemenskap där konkursförvaltaren har ställning som ställföreträdare. 

Utifrån associationstankens konkurssystematik vore konkursbo(lag)et i tvångslikvidation och 

förvaltaren associationens tvångslikvidator. Förvaltarens förhållande till borgenärerna (och 

gäldenären) är således inte som ställföreträdare eller representant utan dessa binds samman på 

grund av deras ”medlemskap” i associationen (konkursboet). Konkursförvaltaren torde 

därmed endast ha sin skyldighet till associationsföremålet och dess ändamål, det vill säga att 

avveckla massan med största möjliga utdelning. Nutida synsätt, där konkursförvaltaren anses 

självständig, torde på grundplanet endast vara förenlig med associationstanken. Endast inom 

associationstanken kan beslutanderätten tillskrivas konkursförvaltaren eftersom han inte är 

ställföreträdare eller representant för någon annans intressen.98 

 

2.5 Konkursgäldenären 
 
2.5.1 Konkursens inverkan på gäldenären 
En konkursgäldenär kan utgöras av antingen en fysisk eller juridisk person. I samband med 

konkursen fortsätter gäldenären att existera och denne har, exempelvis, en skyldighet att 

lämna upplysningar om egendom samt att närvara vid bouppteckningen.99 Det av konkursens 

förhållanden som är mest ingripande för gäldenären är att gäldenären enligt 3 kap. 1 § KL 

förlorar rådigheten över den egendom som efter konkursutbrottet hör till konkursboet. 
                                                
95 NJA 2004 s. 777 (782). 
96 NJA 2004 s. 777 (784). 
97 NJA 2011 s. 306 (310). 
98 Söderlund 2009, s. 250ff. 
99 Mellqvist 2013, s. 76ff. Se även 6 kap. 2 § KL. 
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Därmed kan gäldenären inte heller föra talan i en process gällande egendom som ingår i 

konkursboet. Mer ingripande åtgärder kan vidtas, men så sker endast i särskilda fall. Vid 

sannolika skäl för att gäldenären kommer att försöka undandra egendom eller på något annat 

sätt försvåra utredningen av dennes tillgångar kan exempelvis kvarstad, enligt 2 kap. 11 § 1 st. 

KL, eller reseförbud och häktning, enligt 2 kap. 12 § KL, tillgripas.  

 

I praktiken innebär gäldenärens rådighetsförlust att denne är fråntagen sin rättsliga behörighet 

att förfoga över egendomen. Skulle gäldenären rättshandla med egendom som ingår i 

konkursboet blir resultatet som huvudregel ogiltigt. Gäldenären står dock inte helt utanför 

konkursförfarandet. Enligt 7 kap. 10 § KL kan det bli aktuellt för en konkursförvaltare att 

höra gäldenären innan denne beslutar i viktigare frågor.  

 

2.5.2 Kan en gäldenär rättshandla under pågående konkurs? 
Konkursförfarandet är endast avsett att begränsa gäldenärens inflytande över den egendom 

som ingår i konkursboet. I konkurslagen stadgas inget hinder mot att konkursgäldenären, trots 

förfarandet, även fortsättningsvis rättshandlar med egendom som inte ingår i konkursboet. 

Intentionen med rådighetsövergången, från gäldenären till konkursboet, i 3 kap. 1 § KL är att 

tillgodose ”intresset av att konkursgäldenären inte företar rättshandlingar som kan äventyra 

konkursborgenärernas rätt”.100 I NJA 1999 s. 777 framhålls till exempel att bestämmelsen i 3 

kap. 1 § KL inte inverkar på gäldenärens rättshandlingsförmåga och processbehörighet i 

övrigt, vilket exemplifieras med att gäldenären är fri att föra talan om egendom som inte ingår 

i konkursboet.101 

 

På grund av gäldenärens ekonomiska situation är det dock ofta svårt för denne genomföra 

några större affärer. Det följer dessutom av 3 kap. 3 § KL att även sådan egendom som 

tillfaller en gäldenär under konkursen ska tillhöra konkursboet förutsatt att det är sådan 

egendom som kan utmätas. Ändå kan det utläsas ur uppdelningen i olika fordringstyper att det 

antas att gäldenären kommer att rättshandla under konkursen. Fordringar som uppkommer 

under konkursen och är riktade direkt mot gäldenären kallas gäldenärsfordringar, för dessa 

svarar endast gäldenären och de berättigar inte till utdelning i konkursen.102 Betalning för 

                                                
100 NJA 1999 s. 777 (779). 
101 NJA 1999 s. 777 (779). 
102 Mellqvist 2011, s. 83. 
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sådana fordringar måste således sökas bland den egendom som inte ingår i konkursen eller 

efter det att gäldenärens konkurs avslutats, om så har skett med överskott.  

 

2.5.3 Grundsyn på konkursgäldenären 
Konkursförfarandet, som ursprungligen var riktat främst mot gäldenären och dennes 

skuldsanering, är i nuläget ett borgenärsinriktat förfarande. Den övergång som skett har 

inneburit att gäldenären inte längre genom konkursförfarandet blir fri från sina skulder. Med 

det försvann också gäldenärens incitament att frivilligt avstå sin egendom,103 något som länge 

kommit att lösas med tvångs(förvaltnings)bestämmelser.  

 

Inom process- och tvångsförvaltningstanken tedde sig dessa tvångsinslag naturliga och var en 

del av gäldenärens straff för dennes betalningsoförmåga. Betalningsoförmåga tycktes vara 

närmast brottsliknande och hanteringen av gäldenären, som omyndig, speglar rättsordningens 

ogillande.104 Även om det numera har luckrats upp var konkursförfarandet tidigare mycket 

starkt kopplat till gäldenären som person, att gå i konkurs var skamfullt. Viktigast för 

konkursförfarandet idag är borgenärernas anspråk och deras rätt till betalning. Utöver det är 

det också önskvärt, ur ett marknadsekonomiskt perspektiv, om verksamheter som inte är 

konkurrenskraftiga eller lönsamma under ordnade former avvecklas samt att gäldenären, 

genom skuldreduceringen, får en möjlighet att återanpassas till marknaden.105  

 

Konkursrätten är allt annat än stillastående och det har antytts att rätten kan komma att stå 

inför ett skifte av grundläggande inställning.106 För gäldenärens del kan en sådan omställning, 

om det nya synsättet liknar Jenny Söderlunds beskrivning av konkursförfarandet som en 

tvångslikvidation av en associationsliknande gemenskap (associationstanken),107 innebära att 

institutets fokus helt tas från gäldenären som person och istället läggs vid dennes egendom. 

Utan något intresse att skuldbelägga gäldenären för dennes betalningsoförmåga kan därmed 

förfarandet renodlas till något som är ett rent affärsmässigt uppgörande.  

                                                
103 Söderlund 2009, s. 96. 
104 Söderlund 2009, s.132f. 
105 Mellqvist 2011, s. 62ff. 
106 Exempelvis skiljer Stefan Lindskog, då han gör ett tillägg till NJA 2011 s. 306 (310), mellan äldre och nutida 

”synsätt” på konkursrätten.  
107 Söderlund 2009, s. 153ff. 
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3 Är det möjligt att abandonera egendom? 
 
3.1 När kan abandonering användas? 
 

”Exempel på situationer där abandonering aktualiseras är när ett fartyg ligger i 

farled och behöver bärgas, […] när gäldenären byggt svart och förelagts rivning, 

när en fastighet är överbelånad med pantgäld eller bemängd med miljöfarligt 

avfall som boet skulle vara skyldigt bortskaffa om fastigheten ingick i 

konkursboet”108 

 

En konkursförvaltare överger inte egendom utan att ha utrett egendomens betydelse för 

konkursboet, liksom varje annan förvaltningsåtgärd syftar abandonering till att vara ett led i 

rationell och lönsam konkursförvaltning.109 Det följer av konkursförvaltarens uppdrag att 

denne först analyserar konsekvenserna av ett avstående ur ett affärsmässigt synsätt innan 

förvaltaren, med ensam beslutanderätt,110 fattar sitt beslut.111 En konkursförvaltares skäl till 

att abandonera egendom bör endast vara att tillgodose konkursboets intressen. Ett 

abandoneringsbeslut ska allra minst motiveras med hänsyn till gäldenärens behov eller 

önskemål.112 Inte heller bör enskilda borgenärers åsikt vara avgörande, även om det i många 

fall torde röra sig om ”viktigare frågor” vilket enligt 7 kap. 10 § KL innebär en skyldighet för 

förvaltaren att höra dessa åsikter. Den avgörande anledningen för konkursförvaltarens 

avstående bör vara konkursförvaltarens egen bedömning av egendomen och huruvida 

konkursboet skulle gynnas av avståendet. Genom att företa åtgärder som skär ner på 

konkursboets kostnader tillvaratar förvaltaren borgenärernas gemensamma rätt och bästa.  

 

Abandonering erbjuder konkursförvaltaren en möjlighet att, med en åtgärd inom 

konkursförfarandet, gardera sig mot att tillgångssidan i ett konkursbo urholkas. I huvudsak 

abandoneras egendom för att den är utan ekonomiskt intresse för konkursboet eller därför att 

egendomen är förknippad med sådana skyldigheter att den endast medför ett negativt värde 

till konkursboet. Konkursboets ansvar för egendom tycks följa av det blotta innehavet av 

egendomen.113 Det framstår därmed som en rimlig åtgärd att avstå från egendomen i syfte att 

                                                
108 Insolvensrättsligt forum 1997, Skriftligt referat, Torgny Håstad, s. 58f. 
109 NJA 2004 s. 777 (781f.). 
110 Jfr NJA 2001 s. 99 (113). 
111 Jfr Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 95.  
112 NJA 2004 s. 777 (784). 
113 Insolvensrättsligt forum 1999, Inledningsanförande, Mikael Möller, s. 111. 
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försöka undgå att ådra konkursboet ansvar för sådana kostnader som egendomen förknippas 

med.114  

 

Avståendeförklaringen innebär dock inte att konkursboet är obundet i förhållande till 

egendomen. Abandonerad egendom blir inte herrelös.115 Den egendom som 

konkursförvaltaren abandonerar återgår till gäldenären och anses därefter stå utom konkursen. 

Med äganderätt (samt innehav) följer ett samhälleligt ansvar som det inte torde tillåtas att dra 

sig undan genom endast en avståendeförklaring utan att någon annan övertar ansvaret.116 

Syftet med konkursförvaltarens avstående är således att låta ansvar och kostnader, som 

förknippas med ägande och innehav av egendomen, falla utom konkursen för att 

borgenärernas rätt inte ska bli lidande. Ansvaret övergår, eller återgår, till konkursgäldenären 

som torde ha samma förutsättningar som innan konkursen att leva upp till ansvaret. I den mån 

ansvaret för fordringarna anses ha uppkommit före konkursutbrottet bör de dessutom kunna 

göras gällande i konkursen och få del av eventuell utdelning.117  

 

I samband med NJA 2009 s. 41 diskuterades ett konkursbos möjlighet att genom 

abandonering undgå ansvar för egendom bemängd med miljöfarligt avfall. I rättsfallet hade 

ett konkursbo, utan att ifrågasätta saken, accepterat ansvar för miljöfarligt avfall som 

förvarades i en av gäldenären hyrd lokal. Av ett tillägg till domen och en skiljaktig mening 

framstår det dock inte som att konkursboets ansvar för avfallet var någon självklarhet. Utfallet 

hade kunnat bli annorlunda.118 Det torde dessutom svårförklarligt om konkursboet efter att ha 

abandonerat egendomen, om så hade skett, skulle ha haft något ansvar kvar för den avstådda 

egendomen enbart på grund av att egendomen i konkursens öppningsskede omfattats av 

gäldenärens ”tillhandahållandeplikt”.119 Ett sådant ansvar kan tyckas strida mot regeln om att 

ett konkursbo inte har något ansvar för gäldenärens skulder. Konkursboet bör därför kunna 

undgå ansvar för egendomen genom abandonering om boet inte har ådragit sig något 

”bestående självständigt ansvar”.120 Det innebär att boet torde kunna abandonera egendomen 

                                                
114 NJA 2004 s. 777 (784). 
115 Lindskog 1987, s. 354. 
116 Lindskog 1987, s. 355. 
117 Insolvensrättsligt forum 1997, Skriftliga anföranden, Torgny Håstad, s. 63. 
118 NJA 2009 s. 41 (59). 
119 NJA 2009 s. 41 (61). 
120 Insolvensrättsligt forum 1999, Inledningsanföranden, Mikael Möller, s. 111f. 



35 
 

med befriande verkan förutsatt att det fortfarande har möjlighet att på obligationsrättslig väg 

undgå ansvar genom att exempelvis överlåta egendomen.121 

 

3.2 Konkursförvaltarens möjligheter att avstå egendom 
 

3.2.1 Är avstående främmande inom konkursrätten?  
Det bör inledningsvis framhållas att det saknas materiell lagstiftning som reglerar 

abandonering, det vill säga en konkursförvaltares rätt att avstå egendom som annars kunnat 

ingå i konkursboet. Inte heller tycks abandoneringsfrågan ha behandlats i förarbeten till 

nuvarande eller tidigare konkurslag. Håstad menar att frågan inte tycks ha ”föresvävat” 

lagstiftaren eftersom borgenärerna normalt sett är intresserad av alla gäldenärens tillgångar.122  

 

Abandoneringsrätten kan uppfattas olika beroende på vilken principiell utgångspunkt som 

anammats. Med principiell utgångspunkt avses det som ovan, i avsnitt 2.3.2, anförts avseende 

konkursboets rådighetsupptagande. Det står klart att konkursgäldenären genom 3 kap. 1 § KL 

redan vid konkursbeslutet förlorar rådighet över sådan egendom som hör till konkursboet. Det 

får dock antas ligga viss skillnad i lokutionen ”hör till” jämfört med ”räknas till” vilket 

stadgas i 3 kap. 3 § KL. De utgångspunkter som kan antas förutsätter antingen att gäldenärens 

egendomsmassa automatiskt tillfaller konkursboet vid konkursögonblicket eller att delar av 

massan, som konkursförvaltaren ”väljer”, tillfaller konkursboet först efter konkursförvaltarens 

aktiva ianspråktagande. Ianspråktagandet eller ”konkursbeslaget” vore i och med den senare 

utgångspunkten vad som markerar övergången från gäldenär till förvaltare av såväl rådighet 

som ansvar för egendomen.123 

 

Antas utgångspunkten att konkursgäldenärens rådighetsförlust automatiskt korresponderas av 

ett rådighetsupptagande hos konkursboet, för att bestämmelsen i 3 kap. 1 § KL inte ska sätta 

gäldenären i limbo till dess egendom avvaktande konkursförvaltarens ianspråktagande, torde 

det krävas att förvaltarens avstående föregås av aktivt agerande. Binder konkursförvaltarens 

passiva förhållningssätt konkursboet till gäldenärens egendomsmassa torde det anses logiskt 

att förutsätta att konkursboets bundenhet upphävs genom konkursförvaltarens aktivitet (aktiv 

abandonering). Antas det istället att rådighetsförlusten enligt 3 kap. 1 § KL endast är 

                                                
121 Insolvensrättsligt forum 1999, Inledningsanföranden, Mikael Möller, s. 111f. 
122 Håstad 2000, s. 427 samt prop. 1986/87:90 s. 183. 
123 Berglund 1997, s. 46. 
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begränsad till sådan egendom som konkursförvaltaren ianspråktagit efter att ha presenterats 

med gäldenärens egendomsmassa enligt den ”tillhandahållandeplikt” som åläggs gäldenären 

enligt 3 kap. 3 § KL torde förvaltaren kunna avstå egendom med passivitet. Om det är 

konkursförvaltarens aktiva agerande som binder konkursboet till egendomsmassan vore det 

logiskt att förutsätta att boet genom både passivitet (passiv abandonering) och aktivitet har 

möjlighet att avstå egendom.124 

 

Konkursinstitutet som avser generalexekution, vilket innebär att det riktas mot hela 

gäldenärens förmögenhetsmassa, kan efter abandonering istället te sig som ”ett slags 

kumulerade utmätningar” mot gäldenären.125 Skillnaden mot specialexekution, utmätning i 

gäldenärens egendom, kan därmed tyckas liten. Det är dock konkursförfarandets samordnande 

förmåga som utgör den stora skillnaden, endast aktiva borgenärer får del av utmätning medan 

även passiva borgenärer tillgodoses genom konkurs. Om konkursförfarandet var mindre 

effektivt eller mindre lönsamt för borgenärerna än att genom samordnade utmätningar kräva 

gäldenären på betalning torde förtroende för institutet kunna rubbas. Det framstår därmed som 

egendomligt om konkursförfarandet, vars syfte är att åstadkomma rättvis fördelning mellan 

borgenärerna, innebär att borgenärerna ibland får tåla sämre resultat än vad kumulerade 

utmätningar hade gjort.126 Det vore därmed logiskt om konkursförvaltaren, inom ramen för 

dess uppdrag, även har möjlighet att exkludera egendom för att minska exempelvis hantering 

av egendom som medför massaansvar och förväntas innebära omotiverade kostnader.127  

 

Redan av 3 kap. 3 § KL där det stadgas att den egendom som kan räknas till konkursboet ska 

vara sådan som är utmätningsbar öppnas en möjlighet för konkursförvaltaren att genom 

dennes bedömning exkludera egendom. Innebörden av att egendomen ska vara utmätningsbar 

torde i huvudsak syfta till att undanta gäldenärens egendom som kan tyckas utgöra 

beneficium. Med beneficium avses reglerna i 5 kap. 1-4 §§ utsökningsbalken (UB) som har 

ett socialt syfte och ska hindra att gäldenären ”fullständigt blottställs”.128 I reglerna om 

utmätningsbar egendom finns dock även 4 kap. 3 § UB där det stadgas att utmätning endast 

ska ske om det belopp som kan beräknas inkomma ger ett överskott som gör åtgärden 

försvarlig. Det bör därmed även åligga en förvaltare att avgöra huruvida avvecklingsintäkten 

                                                
124 Berglund 1997, s. 45f. 
125 Insolvensrättsligt forum 1997, Inledningsanförande, Torgny Håstad, s. 79f.  
126 Håstad 2000, s. 427f. 
127 7 kap. 8 § KL stadgar inte någon skyldighet för konkursförvaltaren att beakta massaborgenärens intressen.  
128 Mellqvist 2011, s. 34. 
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är försvarlig.129 Även avskrivning av en konkurs enligt 10 kap. 1 § KL kan liknas med att 

konkursförvaltaren abandonerar all egendom trots att bestämmelsen inte primärt är ett 

”abandoneringsstadgande”.130 Egendomen återgår efter avskrivning till gäldenären, men 

dessförinnan ska uppkomna konkurskostnader, massagäld och borgenärsfordringar erhålla det 

som går att utdela ur boet.131 

 

Mot bakgrund av dessa bestämmelser och avgöranden kan inget med säkerhet sägas om 

huruvida abandonering har någon plats i den svenska konkursrätten eller inte. 

Bestämmelserna kan dock tyckas visa på konkursrättsliga tendenser och situationer där 

avstående av egendom torde kunna framstå som en logisk lösning. Vissa bestämmelser kring 

konkursförfarandet tyder dock på att lagstiftaren haft viss medvetenhet om situationer då ett 

konkursbo kan ha skäl att undslippa ansvar som är förenat med vissa av gäldenärens 

egendomar genom avstående.132 Dessa ska särskilt redovisas här nedan. 

 
3.2.2 3 kap. 9 § KL 
Bestämmelsen i 3 kap. 9 § KL innebär att om det pågår en rättegång mellan gäldenären och 

någon annan om sådan egendom som hör till, eller mer rättvisande ”kan räknas till”, 

konkursboet får konkursboet överta gäldenärens talan. Konkursboet ska därför underrättas om 

processen och beredas tillfälle att överta gäldenärens talan genom ett meddelande till 

domstolen. Om boet, trots att det blivit underrättad om processen, inte övertar gäldenärens 

talan ska egendomen ”anses inte tillhöra konkursboet”. Eftersom innebörden av lokutionen 

”anses inte tillhöra konkursboet” saknar förklaring i lagförarbetena har den kommit att vida 

diskuteras. Bestämmelsen om konkursboets rätt att överta gäldenärens talan infördes 

ursprungligen genom 1946 års ändringar i 1921 års konkurslag.133 I förarbetena till 1946 års 

ändringar förklaras endast att konkursboet ”skall anses ha till förmån för gäldenären uppgivit 

den omtvistade rättigheten”.134  

 

Det torde stå klart att bestämmelsen i 3 kap. 9 § KL innebär någon form av avstående i de fall 

konkursförvaltaren väljer att inte överta konkursgäldenärens talan i den pågående processen. 

På grund av likheterna mellan taleavstående, vilket leder till att egendomen anses inte tillhöra 

                                                
129 Vidare se t.ex. KFM 2011, avsnitt 4.1.5 (Åtgärden försvarlig), s. 95f. 
130 Insolvensrättsligt forum 1997, Inledningsanförande, Torgny Håstad, s. 81f. 
131 Tuula 2001, s. 287. 
132 Berglund 1997, s. 42. 
133 NJA II 1947 s. 158ff. Se även NJA 1968 s. 270 där den äldre bestämmelsen diskuteras. 
134 NJA II 1947 s. 160.  
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konkursboet, och abandonering, där egendomen avstås till förmån för gäldenären, har dessa 

kommit att jämföras. Det kan dock ifrågasättas huruvida bestämmelsen i 3 kap. 9 § KL 

innebär såväl ett civilrättsligt som processrättsligt avstående, särskilt sedan bestämmelsen i 

huvudsak tycks vara avsedd att få processrättsliga konsekvenser.  

 

NJA 1968 s. 270 kan tolkas på ett sådant sätt att Högsta domstolen tycks ha tagit ställning till 

konsekvenserna av ett taleavstående. Vid en tidpunkt då reglerna om utmätning under 

pågående konkurs var annorlunda var Högsta domstolen tvungen att ta ställning till huruvida 

egendom som konkursboet avstått genom ett taleavstående kunde utmätas av en 

konkursborgenär. För att egendomen skulle vara möjlig att utmäta krävdes att Högsta 

domstolen konstaterade att egendomen också stod helt utanför konkursen. I hovrättens 

avgörande, vilket Högsta domstolen senare fastställde, konstaterades att egendomen inte 

tillhörde konkursboet. Konkursborgenären ansågs därmed berättigad att söka utmätning i 

egendomen.  

 

Utfallet i domen innebar att lokutionen ”anses inte tillhöra konkursboet” givits såväl 

processrättslig som civilrättslig betydelse. Efter domen torde uppfattningen om konkursboets 

taleavstående vara att avståendet ska tillskrivas sådan betydelse att konkursboet inte bara 

avstod från processen utan även att konkursboet avstod från framtida civilrättsliga anspråk på 

egendomen. Hade konkursförvaltarens taleavstående inte inneburit även ett civilrättsligt 

avstående vore det tveksamt om egendomen kunnat anses utmätningsbar. För att kunna 

utmäta viss egendom krävs att den står utom konkursen. Om inte taleavståendet tillmätts 

civilrättsligt betydelse torde gäldenären åtminstone, på grund av dennes 

”tillhandahållandeplikt”, vara tvungen att erbjuda konkursförvaltaren egendomen, vilket 

inneburit att konkursboet inte helt givit upp den omtvistade egendomen.135 

 

Betydelsen av konkursförvaltarens taleavstående följer dock inget tydligt spår i rättspraxis. I 

NJA 1991 C 153 beslutar Högsta domstolen att ett taleavstående inte utan vidare hänsyn till 

omständigheterna kan anses synonymt med ett avstående från egendomen i sig, det vill säga 

ett civilrättsligt avstående. Därmed torde domstolen ha öppnat för en möjlighet att skilja på 

dessa båda avståenden. Det civilrättsliga avstående med betydelsen att konkursboet 

förmögenhetsrättsligt avstår från anspråk på egendomen, vilket betyder att egendomen faller 

                                                
135 Jfr Millqvist 1998, s. 173. 
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utom konkursen, och det processrättsliga avstående med betydelsen att konkursboet inte 

önskar inträda som part i målet eller fortsätta processen. Domstolens ståndpunkt upprepas i 

NJA 1998 C 74, ”ett allmänt avstående från talans övertagande” behöver inte i alla lägen 

”innebära att konkursboet avstår från tillgången”.136 Återigen ansågs det att ett civilrättsligt 

avstående, från egendomen i sig, endast kunde konstateras efter hänsyn till de föreliggande 

omständigheterna.  

 

Trots att Högsta domstolen skiljer mellan processrättsligt och civilrättsligt avstående i dessa 

båda notisfall blir utfallet att egendomen, även civilrättsligt, ska anses avstådd till gäldenären. 

Det som talar för detta avstående är både konkursboets meddelande men också 

omständigheterna i övrigt. I NJA 1999 s. 777 framhålls ännu en gång att taleavståendet inte 

utan vidare bör tilläggas den innebörd att konkursboet avstår från egendomen till förmån för 

gäldenären. Dessutom ska 3 kap. 9 § KL inte analogvis utsträckas att ett taleavstående 

automatiskt innebär att gäldenären skulle bli behörig att fortsätta processen. I målet anses 

konkursförvaltarens meddelande om avstående till tingsrätten inte enligt ordalag innebära ett 

avstående från egendomen i sig. Det civilrättsliga avstående konstateras dock utan att 

taleavståendet ansetts innebära ett avstående från egendomen i sig. Konkursgäldenären 

uppvisar i domstolen ett intyg från konkursförvaltaren där denne förklarat att konkursboet inte 

heller i övrigt önskar hantera egendomen i konkursen.137 Utifrån intyget konstaterar 

domstolen sedan att egendomen inte hör till konkursboet.  

 

I senare avgöranden, exempelvis NJA 2013 s. 830, har Högsta domstolen återigen lagt 

samman den civilrättsliga betydelsen av ett taleavstående med den processrättsliga. I 

rättsfallet konstaterar domstolen ”om boet, trots att det har underrättats om rättegången, inte 

övertar talan ska egendomen […] anses inte tillhöra konkursboet (s.k. abandonering)”138. 

Eftersom denna sammanslagning av såväl civilrättslig som processrättslig betydelse inte varit 

föremål för någon motivering från Högsta domstolens sida torde det därför långsökt att 

bedöma dessa formuleringar som om domstolen hade satt ett likhetstecken mellan 

taleavstående i 3 kap. 9 § KL och civilrättsligt avstående (abandonering). En troligare 

förklaring till att de båda avståendena lagts samman torde vara att Högsta domstolen inte 

förmått sig redogöra för alla steg i bedömningen eftersom det tycks vanligt att 

                                                
136 NJA 1998 C 74. 
137 NJA 1999 s. 777 (781). 
138 NJA 2013 s. 830 punkt 6 i Högsta domstolens domskäl. 
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omständigheterna kring ett taleavstående oftast även medför att egendomen kan anses 

abandonerad.139  

 

På grund av att bestämmelsen i 3 kap. 9 § KL innebär någon form av avstående har den i 

många avseenden kommit att användas som förebild för abandonering.140 Det bör dock 

ifrågasättas huruvida 3 kap. 9 § KL innebär såväl ett civilrättsligt som processrättsligt 

avstående. Om Högsta domstolens separation av processrättsligt avstående, i form av 

taleavstående, och civilrättsligt avstående, abandonering, står fast torde det gå att dra sådan 

slutsats att dessa rättsfall inte endast bör vara förebild för abandonering utan att de även 

handlar om abandonering. En sådan slutsats vore inte alltför långsökt, trots att det inte 

redogörs för någon sådan innebörd. Redan i en skiljaktig mening till NJA 1998 C 74 anfördes 

att det torde underlätta om taleavståendet presumerades innebära ett avstående från 

egendomen i sig (abandonering). Med en sådan presumtion torde endast krävas en separat 

redogörelse i de fall då omständigheterna talar emot ett civilrättsligt avstående. Oavsett vilken 

innebörd som läggs i bestämmelsen kan det inte förnekas att den praxis och doktrin som 

producerats om 3 kap. 9 § KL har haft stor påverkan på kårens syn på möjligheten att 

abandonera.  

 
 
3.2.3 8 kap. 6 § KL 
Det stadgas i 8 kap. 6 § 2 st. KL att om exekutiv auktion hållits på fast egendom som hör till 

konkursboet utan att någon försäljning har kommit till stånd, eller, om det inte har hållits 

sådan exekutiv auktion men det finns anledning att anta att en sådan auktion inte skulle leda 

till försäljning så behöver konkursförvaltaren inte vidta någon åtgärd för att sälja egendomen. 

Om förvaltaren önskar att helt undgå att hantera den fasta egendomen krävs dock samtycke 

från berörda borgenärer enligt 8 kap. 6 § 2 st. KL.  

 

I bestämmelsen stadgas inte huruvida egendomen ska anses falla utom konkursen i och med 

det att konkursförvaltare slutar ”hantera” egendomen.141 Inte heller krävs det att 

konkursförvaltaren meddelar sitt beslut att ta sin hand från egendomen på något vis. Att 

                                                
139 I alla tre mål, NJA 1991 C 153, 1998 C 74 och 1999 s. 777, ansågs egendomen såväl processrättsligt som 

civilrättsligt avstådd. 
140 Insolvensrättsligt forum 1997, Skriftligt referat, Torgny Håstad, s. 60, ”[a]tt konkursboet[…]kan hålla viss 

egendom med eventuellt negativt värde utanför boet framgår av 3:9 KL”. Att 3 kap. 9 § KL stått som förebild 
framgår även i Tuula 2001, s. 287. 

141 NJA 2004 s. 777 (783). 
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bestämmelsen inte stadgar någon skyldighet för konkursförvaltaren att meddela sitt beslut går 

hand i hand med synen på konkursförvaltaren som självständig. Ofta torde en 

konkursförvaltare inte behöva ta ett aktivt val i fråga om någon egendoms ska anses 

inkluderad i konkursen förrän denne får en fråga om egendomen. I annat fall tycks saken 

avgöras först vid konkursens avslutande.142  

 

8 kap. 6 § KL beskriver inte konsekvensen av att konkursförvaltaren väljer att inte hantera de 

svårsålda fastigheterna i fortsättningen. I bestämmelsen stadgas endast att förvaltaren inte 

längre behöver vidta åtgärder för att sälja egendomen. Det kan därmed framstå som att 

konkursförvaltaren genom att inte förhålla sig till egendomen avsett att denna ska komma att 

utgå ur konkursboet. Det vore en logisk slutsats i sammanhanget eftersom ett konkursbo 

endast är intresserad av egendom som kan tillföra boet något av ekonomiskt värde. Dessutom 

är det så att egendom som kvarstår osåld till dess att konkursen avslutas torde återgå till 

konkursgäldenären. I NJA 1946 s. 25 har Högsta domstolen konstaterat att en fastighet som 

inte blivit såld under konkursen inte ska kunna tillgodoräknas konkursboet då den säljs efter 

konkursens avslutande. Därmed torde bestämmelsen i 8 kap. 6 § KL innebära att 

konkursförvaltaren har en på lag grundad rätt att avstå egendom eftersom konkursförvaltaren 

är tillåten att bortse från att vidta ytterligare åtgärder med fastigheterna. Avståendet sker dock 

inte förrän vid konkursens avslut eftersom inget finns stadgat i bestämmelsen om egendomens 

återgång till gäldenären.  

 

 8 kap. 6 § KL har lett till en del avgöranden. I rättsfallet NJA 2004 s. 777 var 

omständigheterna sådana att konkursförvaltaren den 13 februari 2001 hade meddelat både 

kreditgivare och gäldenären att denne hade beslutat att inte vidta några fler åtgärder med två 

av gäldenärens fastigheter. Förvaltaren meddelade att det innebar att konkursgäldenären själv 

i fortsättningen hade ansvaret för fastigheterna. Den 27 maj 2002 begärde dock 

konkursförvaltaren att dessa bägge fastigheter skulle säljas exekutivt.  

 

Det bör då påpekas att konkursförvaltaren i rättsfallet har valt att gå utöver det som uttryckts i 

8 kap. 6 § KL och uttryckligen meddelat att denne avsett att fortsättningsvis inte hantera 

fastigheterna. Konkursförvaltaren har dessutom förklarat att detta får innebörden att 

konkursgäldenären själv därefter ska ansvara för fastigheterna. Det ska framhållas att om ett 

                                                
142 Se protokoll från diskussionsseminarium, bilaga 1. 
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effektivt avstående torde genomförbart endast genom passivitet borde det inte finnas något 

skäl som talar emot att avståendet också uttryckligen meddelas. Enbart sådant faktum att 

övergivaren är tydlig i sitt avståndstagande från egendomen torde inte medföra att det blir tal 

om någon annan rätt. I det aktuella fallet har dock konkursgäldenären tolkat 

konkursförvaltarens meddelande på sådant sätt att egendomen redan genom förvaltarens 

förklaring övergått till honom. Gäldenären tycks därmed ha bedömt förvaltarens handlande 

som abandonering snarare än att denne endast tagit avstånd från att hantera egendomen. 

Gäldenären tycks dessutom dela sin bedömning med Högsta domstolen, vilka endast hänvisat 

till abandonering och inte 8 kap. 6 § KL i sina domskäl. Skulle konkursförvaltarens avstående 

endast tillmätts sådan betydelse som medges av 8 kap. 6 § KL hade fastigheten övergått till 

gäldenären först vid konkursens avslut. Genom konkursförvaltarens uttryckliga meddelande 

tycktes dock de föreliggande omständigheterna kunna tolkas som om förvaltaren avsett att ge 

upp allt anspråk på egendomen. Förvaltaren ansågs ha abandonerat fastigheterna.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bestämmelsen i 8 kap. 6 § KL innebär en form av 

avstående som realiseras först i och med konkursens avslutande. På grund av detta kan det 

anföras att vissa aspekter av ”avståendet” under 8 kap. 6 § KL torde vara möjliga att överföra 

till abandoneringsregeln. Därtill har även konkursförvaltares beslut att inte hantera svårsålda 

fastigheter uppfattas som ett omedelbart avstående av gäldenärer, vilket lett till att 

domstolarna kommit att överväga abandonering.  

 
3.2.4 12 kap. 31 § 5 st. JB och 63 § KöpL 
Bestämmelserna i 12 kap. 31 § JB och 63 § KöpL innebär inte någon rätt för konkursboet att 

avstå egendom. Det finns dock andra anledningar till att dessa bestämmelser anförs som ett 

stöd till uppfattningen att en konkursförvaltare ska ha möjlighet att abandonera egendom. 

Bestämmelserna ger konkursboet rätt att genom partssuccession inträda istället för gäldenären 

i dennes avtal med andra. Om konkursboet väljer att inträda i gäldenärens avtal kommer boet 

att stå ansvarigt för de kostnader och träffas av de skyldigheter som annars skulle träffat 

gäldenären. Genom att konkursboet står ansvarigt för dessa kostnader kan även anspråket 

riktas direkt mot boet, därmed ska kostnaderna behandlas som massagäld vid konkursboets 

inträde. Inträde i gäldenärens avtal innebär ingen rätt till någon egendom eftersom sådan inte 
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existerar, genom inträde har konkursboet dock möjlighet att göra gällande samma rättigheter 

som konkursgäldenären skulle haft.143  

 

Bestämmelsen i 12 kap. 31 § 5 st. JB stadgar att ett konkursbo som inte, efter hyresvärdens 

uppmanande, inom en månad ställer hyreslokalen till hyresvärdens förfogande ska ansvara för 

hyran från konkursbeslutet till dess att hyreslokal ställs till hyresvärdens förfogande. 

Bestämmelsen i 63 § KöpL stadgar att ett konkursbo har skälig tid att besluta om det vill 

inträda i ett av gäldenärens avtal. Om konkursboet inträder i avtalet kan det ställa samma krav 

på fullgörelse som gäldenären haft rätt till. Ett konkursbo som inte inträder i dessa avtal har 

därmed ansetts avstå rätt till de rättigheter som konkursboet annars som avtalspart kunna göra 

gällande. Dessutom anses konkursboet ha avstått ansvaret för sådana kostnader som om boet 

varit part till avtalet hade ansvarat för såsom massagäld. Bestämmelserna anses alltså inte 

endast innebära en möjlighet att inträda i avtalen utan också en korresponderande möjlighet 

att avstå från att inträda i dylika avtal.144 

 

I NJA 2009 s. 41 väcktes frågan huruvida om en konkursförvaltare hade ställt en hyreslokal 

till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap. 31 § 5 st. JB eller inte. I rättsfallet hade 

hyresvärden uppmanat konkursboet om att ställa lokalen till dennes förfogande med 

angivande av tidsfristen på en månad. Konkursförvaltaren svarade med ett fax att denne, om 

hyresvärden insisterade på det, var beredd att ställa lokalerna till hyresvärdens förfogande per 

ett visst datum inom den angivna fristen. Vid det datum som konkursboet meddelat sig villig 

att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande fanns dock både en andrahandshyresgäst och 

miljöfarligt avfall i lokalen. Dessutom anmärkte hyresvärden på att det i lokalen fanns 

egendom som tillhörde konkursgäldenären som hyresvärden därmed ansåg skulle bedömas 

ingå i konkursboet. Trots allt som kvarlämnats ansåg Högsta domstolen att konkursboet hade 

ställt lokalen till hyresvärdens förfogande. Ett konkursbo borde inte ha förmånligare villkor 

än konkursgäldenären men konkursboet har inte heller skyldighet att städa upp efter 

gäldenärens misslyckade affärsäventyr.145  

 

Konkursboet ansågs inte ha något ansvar för andrahandshyresvärden eftersom boet inte stod i 

avtalsförhållande med hyresgästen. Endast om konkursboet inträtt i även det avtalet hade boet 

                                                
143 Jfr Berglund 1997, s. 42. 
144 Berglund 1997, s. 42. 
145 KFM 2008, avsnitt 2.2.11.4 (Att tänka på). 
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varit skyldigt att avhysa andrahandshyresgästen. Ansvaret att tömma lokalen ansågs ha 

uppkommit vid hyresavtalets ingående vilket innebar att det kunde göras gällande som en 

fordran mot gäldenären, och även i som konkursfordran i konkursen. Konkursboet hade dock 

inte något ansvar för den kvarlämnade egendomen, genom att inte göra anspråk på den 

tycktes boet snarast ha abandonerat den. Det miljörättsliga avfallet accepterade konkursboet 

ansvar för, men även det ansvaret tycktes inte vara självklart att det skulle drabba konkursboet 

eftersom det valt att avstå från att inträda i avtalet.146 

 

Rättsfallet exemplifierar därmed hur en konkursförvaltare genom utnyttjande av möjligheten 

att avstå från att inträda i gäldenärens avtal har möjlighet att begränsa konkursboets 

exponering mot omotiverade kostnader. Bestämmelsen, liksom 3 kap. 9 § och 8 kap. 6 § KL, 

tyder därmed på viss medvetenhet hos lagstiftaren avseende situationer då ett konkursbo kan 

ha skäl att avstå viss egendom för att undslippa ansvar.147 

 

3.3 Är abandonering erkänt i svensk konkursrätt? 
Det är först under senare år som abandonering har kommit att diskuteras i den juridiska 

litteraturen. Även om flera rättsvetare har förespråkat en möjlighet till abandonering har det 

inte mottagits helt utan kritik.148 Såväl Högsta domstolen som Torgny Håstad har nått 

slutsatsen att nuvarande reglering i konkurslagen inte innebär att en konkursförvaltare ska 

anses ”förhindrad att i en viss situation abandonera egendom”.149 Emot detta har dock anförts 

att bestämmelser som 3 kap. 9 § och 8 kap. 6 § KL, vilka frekvent anförs som ett stöd för 

konkursförvaltarens möjlighet att avstå viss egendom, knappast skulle ha föga betydelse om 

det förelåg någon generell rätt för konkursförvaltaren att abandonera egendom. I motsats till 

majoriteten, vilka tolkar dessa bestämmelser som indikatorer på att förvaltaren inte är avsedd 

att hantera all gäldenären egendom, tolkar kritiker konkurslagen på sådant sätt att 

bestämmelserna torde varit utformade på ett annat sätt om någon möjlighet till abandonering 

varit avsedd att medges.150  

 

Även i rättspraxis har förhållningssättet till abandonering varit motsägelsefullt. Trots att 

effektiva avståenden förekommit i flertalet avgöranden har det tillagts i NJA 2004 s. 777 att 
                                                
146 NJA 2009 s. 41 (52ff.), se även Stefan Lindskogs tillägg (60f.).  
147 Berglund 1997, s. 42. 
148 Se exempelvis Insolvensrättsligt forum 1997, Torkel Gregow, s. 72-77 och 86-93. 
149 Håstad 2000, s. 427, och NJA 2004 s. 777 (781f.). 
150 Insolvensrättsligt forum 1997, Inledningsanförande, Torkel Gregow, s. 87f. Särskilt s. 89, ”[j]ag har kommit 

fram till att det är lite svårt att se att den nuvarande lagstiftningen medger abandonering”. 
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abandonering inte är ett ”erkänt rättsinstitut i svensk rätt”.151 Det trots att det tidigare, från 

domstolens sida, har antytts att det torde möjligt att påverka utfallet i avgöranden genom 

abandonering. I NJA 1997 s. 503 påpekade domstolen att endast ”om förvaltaren avstått 

rätten” hade konkursgäldenären varit behörig att ta emot meddelanden angående nyttjande av 

en optionsrätt som ingick i konkursboet.  

 

Av Lennanders tillägg till NJA 2004 s. 777 framstår det som att abandonering inte kan 

erkännas i svensk konkursrätt på grund av att det kvarstår alltför många frågor som måste 

övervägas och regleras. Dessa frågor rör bland annat tillvägagångssättet vid abandonering och 

konkursboets möjlighet att frigöra sig från ansvar för den abandonerade egendomen. 

Lennander anser att det är frågor som inte lämpade att besvaras var för sig i en rad successiva 

rättsprocesser.152 Trots detta har det uppmärksammats att abandonering är förekommande och 

används som en förvaltningsåtgärd av praktiserande konkursförvaltare.153 Dessutom tyder en 

ökande flora av rättspraxis, med avgöranden där abandonering erkänns effektivitet, på att 

konkursförvaltaren åtminstone bör anses ha en möjlighet att tillgripa abandonering när detta 

kan anses utgöra en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd.  

 

  

                                                
151 NJA 2004 s. 777 (782). 
152 NJA 2004 s. 777 (785). 
153 Insolvensrättsligt forum 1997, Debatt, Lars Söderqvist, s. 95. 
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4 Abandoneringsregeln och möjlighet till återkallelse 
 
4.1 Kan gäldenären och konkursförvaltaren rättshandla med varandra? 
I NJA 1968 s. 270 hade en konkursförvaltare valt att inte överta gäldenärens pågående talan 

enligt 3 kap. 9 § KL. Istället träffade konkursförvaltaren en överenskommelse med 

gäldenären. I gengäld mot att boet avstod från att överta talan skulle konkursboet 

kompenseras med 10 % av det belopp som tillföll gäldenären om dennes talan bifölls. 

Dessutom beslutades att gäldenären var skyldig att underrätta konkursboet om processens 

förlopp och bereda boet tillfälle att yttra sig över tänkbara processåtgärder. 

Överenskommelsen var inte det huvudsakliga föremålet för domstolens prövning men 

behandlades som om den varit bindande. Käranden, som sökt utmätning sedan gäldenären 

vunnit sin talan, tilläts utmäta det vunna fordringsanspråket hos gäldenären. 

Fordringsanspråket ansågs dock inte utmätningsbart i den del som avtalats tillhöra 

konkursboet.  

 

Om NJA 1968 s. 270 tycks tala för att gäldenären kan rättshandla med förvaltaren har Högsta 

domstolen genom NJA 2004 s. 777 gjort ett klart avbrott från tidigare ställningstagande. I 

NJA 2004 s. 777 konstateras att gäldenären inte, utan lagstöd, kan träffa 

förmögenhetsrättsliga avtal med konkursförvaltaren som får bindande verkan. Anledningen 

till detta var att gäldenären inte får råda över sådan egendom som ingår i konkursboet. 

Argumentet har dock cirkelkaraktär eftersom egendom som konkursförvaltaren avstått torde 

falla utom konkursen.154 Det återstår dock att se huruvida domstolen avsett att stadgandet i 

NJA 2004 s. 777 ska utgöra en specifik undantagsregel för abandonering av fastigheter och 

abandonering mot bakgrund av 8 kap. 6 § KL, där inget stadgas om när egendomen ska 

exkluderas, eller om regeln ska träffa alla abandoneringssituationer. 

 

Sammanfattningsvis torde gäldenären och konkursförvaltaren ha möjlighet att rättshandla, det 

råder däremot osäkerhet huruvida denna handling är bindande för konkursboet.  

                                                
154 Se Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Torgny Håstad, s. 151, ”argumentet har cirkelkaraktär”. 
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4.2 Tillvägagångssättet vid abandonering 
 
4.2.1 När ska beslutet fattas?  
Håstad har uttryckt att ”avstående sker senast när konkursen avslutas […] men borde också 

kunna ske dessförinnan”155. Innan något beslut om abandonering fattas ska TSM höras, enligt 

7 kap. 10 § KL, om det kan antas utgöra en ”viktigare fråga”.  

 

När en konkursförvaltare ser att viss egendom ”riskerar att ha ett negativt värde eller kräver 

vård av en karaktär som han inte själv kan åstadkomma”156 måste förvaltaren överväga hur 

denne ska agera. Naturligtvis bör förvaltaren ges skäligt rådrum att utreda situationen,157 

finner förvaltaren dock ingen borgenär eller panthavare som kan ställa garanti för sådan 

massagäld som antas uppkomma bör förvaltaren abandonera egendomen. Det innebär att 

abandonering generellt sett torde aktualiseras på ett mycket tidigt stadium av konkursen. Det 

finns även anledning att i annat fall, avseende sådan egendom som inte förväntas innebära 

massagäld, abandonera egendom redan under ett tidigt stadium. Avstår konkursförvaltaren 

från egendomen tidigt undgår denne att behöva sköta kontakt med intressenter som vill 

erbjuda ett, troligast symboliskt, belopp för att förvärva egendomen. Vore egendomen 

abandonerad kan förvaltaren kort hänvisa till gäldenären och därmed undvika att 

arvodeskostnaderna stiger. Förvaltaren bör dock ha övervägt huruvida egendomens värde kan 

komma att stiga med tiden.158  

 

Ett beslut om abandonering ska inte ske omedvetet eller slentrianmässigt, ett sådant beslut ska 

föregås av noggrant övervägande.159 Syftet med konkursförvaltarens möjlighet att avstå 

egendom är dock inte att låta denne spekulera i egendomens värdeutveckling. Att avvakta 

med ett abandoneringsbeslut i spekulativt syfte torde sällan vara fördelaktigt ur ett rent 

affärsmässigt perspektiv eftersom egendomen generellt sett inte är av sådan karaktär att den 

attraherar köpare. Genom att avvakta riskerar konkursboet istället att ådrar sig 

massakostnader, på grund av sitt innehav, som urholkar tillgångssidan. Medför 

konkursförvaltarens avvaktande skada för konkursboet, borgenärerna eller gäldenären kan det 

innebära att förvaltaren riskerar att bli skadeståndsskyldig enligt 17 kap. 1 § KL. 

                                                
155 Insolvensrättsligt forum 1997, Skriftliga referat, Torgny Håstad, s. 61. 
156 KFM 2008, avsnitt 2.2.11.3 (När?). 
157 Se protokoll från diskussionsseminarium, bilaga 1. 
158 KFM 2008, avsnitt 2.2.11.3 (När?). 
159 KFM 2008, avsnitt 2.2.11.4 (Att tänka på). 
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Abandonering bör därför tillgripas utan tidsspillan, förutsatt att konkursförvaltaren finner det 

ändamålsenligt.160  

 

4.2.2 Konkursförvaltarens avståendeförklaring 
 
4.2.2.1 Vad är syftet med avståendeförklaringen? 
Konkursförvaltarens avståendeförklaring har vid ett flertal tillfällen kopplats samman med 3 

kap. 9 § KL och därigenom kommit att betraktas som en processhandling.161 Jämförs 

konkursförvaltarens avståendeförklaring med en processhandling torde avståendeförklaringen 

vara att bedöma som ensidig.162 Betydelsen av att konkursförvaltarens avståendeförklaring är 

ensidigt är att denne ensam äger att avgöra frågan, gäldenärens inställning påverkar 

exempelvis inte beslutet. Likt en processhandling torde dock krävas att konkursförvaltaren 

kommunicerar beslutet för att detta ska få effekt, därefter återgår egendomen till gäldenären 

eftersom konkursboet inte längre övertagit dennes rätt. 

 

Avståendeförklaringen har dock inte enbart processrättslig verkan, förklaringen torde 

huvudsakligen vara att bedöma som ett civilrättsligt avstående.163 I doktrin har avståendet 

därför kommit att beskrivas som en viljeförklaring eller ett slags anbud om vederlagsfri 

överlåtelse.164 Eftersom konkurs innebär en sådan specifik sammansättning, förfarandet 

innehåller alltid gäldenär, förvaltare och borgenärer, torde det inte krävas att förvaltaren riktar 

anbudet direkt mot gäldenären. I ett konkurssammanhang ter det sig naturligt att gäldenären är 

adressat för konkursförvaltarens avstående om inget annat stadgas.165  Syftet med en sådan 

viljeförklaring är att låta beslutet komma till kännedom hos de parter som berörs av 

abandoneringen. Vanligen torde ”övergivarens” avstående fullbordas genom att förvärvaren 

tar egendomen i sin besittning. Besittningstagande är dock inte nödvändigt för att anse att 

rådigheten ska ha övergått till gäldenären, det är omständigheterna som avgör huruvida 

”anbud” och ”accept” förekommit.166 I ett konkursspecifikt sammanhang torde dock inte 

gäldenären, på grund av den särskilda situationen, ha något skäl att motsätta sig övergången. 

Dels hamnar gäldenären inte i sämre ställning än innan konkursen efter abandoneringen och 

                                                
160 Jfr NJA 2004 s. 777 (781f.). 
161 Jfr NJA 1996 s. 46 och Tuula 2001, s. 287. 
162 NJA 2013 s. 304 Högsta domstolens domskäl punkt 6-7 och 9. 
163 Jfr KFM 2008, avsnitt 2.2.11.3 (Hur?). 
164 Lindskog 1987, s. 349f. 
165 Jfr Lindskog 1987, s. 358 not 31. 
166 Lindskog 1987, s. 356f. 
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dels står gäldenären i en väldigt speciell relation till konkursförvaltaren vilket torde innebära 

att gäldenärens accept i regel kan presumeras.167 

 

Oavsett om abandonering jämförs med en processhandling eller ett anbud krävs att 

förvaltarens avsikt kommuniceras. Den krets som behöver vetskap om konkursförvaltarens 

beslut torde i båda fallen utgöras av de parter som berörs av avståendet. Dessa parter torde 

vara de konkursborgenärer som har säkerhet eller förmånsrätt i egendomen, eller på något 

annat sätt direkt påverkas av avståendet, samt konkursgäldenären.168 Konkursgäldenären ska 

underrättas eftersom det med äganderätt (konkursboets rådighet) även följer ett samhälleligt 

ansvar. Efter konkursförvaltarens abandonering torde detta ansvar övergå till gäldenären, 

vilken bör underrättas så att gäldenären är medveten om att ansvaret för egendomen efter 

beslutet kommer att tillfalla honom.169 I vissa fall kan det även vara lämpligt att underrätta 

särskilda myndigheter om avståendet, exempelvis bör Transportstyrelsen meddelas om 

konkursboet avser att abandonera en bil för att undgå skyldighet att betala fordonsskatt. 

 

Ett möjligt instrument för att kommunicera vilken egendomen som konkursförvaltaren avser 

att inkludera i konkursboet är bouppteckningen.170 

 
4.2.2.2 Hur bör förvaltaren uttrycka sin avståendeförklaring? 
Vilket sätt konkursförvaltaren bör uttrycka avståendeförklaringen beror delvis på vilken 

principiell utgångspunkt som har anammats eftersom den påverkar hur abandonering 

uppfattas.171 Antas det att konkursboets rådighetsupptagande sker automatiskt torde det 

krävas att konkursförvaltaren agerar aktivt för att åstadkomma ett effektivt avstående. Antas 

det istället att konkursboets rådighetsupptagande sker först efter konkursförvaltarens aktiva 

ianspråktagande torde abandonering kunna ske genom att förvaltaren förhåller sig passiv till 

egendomen.172  

 

Oavsett principiell utgångspunkt antas att aktiv abandonering leder till ett effektivt avstående. 

För att genomföra ”aktiv abandonering” behöver konkursförvaltaren agera på ett sätt som 

                                                
167 Jfr NJA 2004 s. 777, Lennanders tillägg (784), ”det är inte i vanlig mening fråga om två parter med 

motstridiga intressen”. 
168 Se protokoll från diskussionsseminarium, bilaga 1, och KFM 2008, avsnitt 2.2.11.3 (Hur?). 
169 Lindskog 1987, s. 349 och 354f.  
170 Se protokoll från diskussionsseminarium, bilaga 1. 
171 Vad som menas med principiell utgångspunkt förklaras mer ingående i avsnitt 3.2.1 och 2.3.2. 
172 Berglund 1997, s. 44ff., och Millqvist 1998, s. 173. 
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uttrycker dennes avsikt att ta avstånd från den aktuella egendomen. I praxis har det 

sammanfattats med att förvaltarens avsikt ska framgå av de föreliggande omständigheterna. I 

NJA 1991 C 153 ansåg Högsta domstolen att ett skriftligt taleavstående tydde på 

abandonering. I NJA 1999 s. 777 utpekades särskilt att formuleringen i ett skriftligt intyg, 

som konkursförvaltaren givit till gäldenären, tydde på att egendomen var abandonerad. Det 

intyget var dessutom det skäl som viktade bedömningen mot abandonering sedan domstolen 

konstaterat att förvaltarens taleavstående, enligt ordalydelsen, inte innebar ett avstående från 

egendomen i sig. I NJA 1998 C 74 ansågs att ett muntligt taleavstående inte ensamt kunna 

vikta bedömningen i sådan grad att egendomen ansågs abandonerad. Egendomen kunde först 

efter hänsyn till omständigheterna i övrigt bedömas abandonerad.  

 

Då det saknas lagregler om abandonering saknas även formkrav för avståendeförklaringen. 

Att döma av dessa rättsfall torde det dock kunna konstateras att en avståendeförklarings 

formulering är avgörande. Därför torde ett skriftligt abandoneringsbeslut vara att föredra 

framför ett muntligt. I alla tre avgöranden hänvisas dessutom till ”de föreliggande 

omständigheterna”, vilket torde innebära att abandonering kan ske så länge avsikten bara kan 

härledas ur förvaltarens agerande.  

 

Vilket sätt förvaltaren måste agera för att egendomen ska anses abandonerad beror återigen på 

vilken principiell utgångspunkt som anammats. Antingen krävs aktivt agerande eller så är 

passivitet tillräckligt. Ett exempel på aktivt agerande kan exempelvis vara om 

konkursförvaltaren skriver ett intyg eller åker till gäldenären och överlämnar egendomen, det 

torde då knappast behövligt att förvaltaren dessutom förklarar sig ha avstått från egendomen. 

För att passiv abandonering ska komma till stånd torde det endast krävas att 

konkursförvaltaren tar sin hand från egendomen, med andra ord att förvaltaren slutar ta hand 

om egendomen som om den var en del av konkursboet. Inget hindrar dock att en 

konkursförvaltare uttryckligen meddelar sitt avståndstagande även om denne har möjlighet att 

abandonera genom passivitet,173 det torde ligga i förvaltarens intresse att vara tydlig för att 

med säkerhet åstadkomma en minskning av konkursboets belastningar.174 

 

                                                
173 Berglund 1997, s. 45ff.  
174 KFM 2008, avsnitt 2.2.11.3 (När?). 
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4.3 Återkallelse? 
 
4.3.1 Är avståendeförklaringen bindande? 
Det är viktigt att konkursförvaltarens motpart kan lita på att bundenhet inträder då denne 

rättshandlar med konkursboet. De som gör affärer med konkursförvaltaren förväntar sig att 

förvaltaren är behörig att företa bindande rättshandlingar. De betraktar konkursförvaltaren 

som om denne vore konkursbo(lag)ets ställföreträdare eller verkställande direktör. För att 

konkursförvaltaren ska ha möjlighet att nå goda avvecklingsresultat och förvalta konkursboet 

på ett effektivt sätt är det därför viktigt att bundenhet inträder i enlighet med allmänna 

avtalsrättsliga regler.175 Denna ståndpunkt tycks dock inte nödvändigtvis anses omfatta 

rättshandlande med konkursgäldenären. I praxis tycks förvaltarens rättshandlande med 

gäldenären bedömas enligt helt andra principer. Högsta domstolen har konstaterat att det inte i 

vanlig mening är fråga om två skilda parter när konkursförvaltaren och gäldenären 

rättshandlar eftersom de båda strävar efter att avveckla konkursen med så gott resultat som 

möjligt.176 Det anses därför inte heller finnas något utrymme för motstridiga intressen mellan 

förvaltaren och gäldenären.177 På grund av deras speciella relation tycks domstolen anse att 

det finns anledning att frångå de allmänna avtalsrättsliga reglerna och istället tillämpa någon 

form av undantagsregel.178 

 

I NJA 1996 s. 46 var omständigheterna sådana att det pågick en tvist mot konkursgäldenären 

vid tiden för konkursutbrottet. Initialt förklarade konkursförvaltaren, för tingsrätten, att denne 

inte hade för anledning att överta gäldenärens talan i enlighet med 3 kap. 9 § KL. Ungefär en 

månad senare ändrade sig dock konkursboet och meddelade att boet önskade överta 

gäldenärens talan samt att tingsrätten måste avskriva målet. Denna ändring i inställning följde 

av att konkursboet då förde samtal om förlikning med svaranden. Konkursgäldenären bestred 

ändringen och hävdade att förvaltarens ursprungligen redovisade inställning att inte inträda i 

rättegången var definitiv och oåterkallelig.179 I sin bedömning konstaterade Högsta domstolen 

att endast ”ordning och reda i processen” talade för att beslutet ska anses oåterkalleligt. För 

konkursförvaltarens inställning, att beslutet gick att återkalla, talade dock en allmän 

processrättslig regel. Konkursförvaltarens abandoneringsbeslut bedömdes vara att jämföra 

med en processhandling och en sådan handling ansågs, enligt processrättsregeln, möjlig att 
                                                
175 Millqvist 1998, s. 172. 
176 NJA 1996 s. 46 (51). 
177 2004 s. 777 (782 och 785).  
178 Jfr domskälen och utfallet i dels NJA 1996 s. 46 och NJA 2004 s. 777. 
179 NJA 1996 s. 46 (46). 
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ändras och återtas inom den instans som den avgetts. Dessutom ansågs det vara till både 

gäldenärens och motpartens fördel att boet övertar gäldenärens talan. Genom konkursboets 

inträde i processen kan motparten rikta sitt anspråk direkt mot konkursboet om denne skulle 

vinna bifall.  

 

Domstolens slutsatser i NJA 1996 s. 46 mottogs med viss skepticism i den juridiska 

doktrinen.180 När Högsta domstolen sedan bekräftade ståndpunkten, som kommit att kallas 

ändringsprincipen,181 i rättsfallet NJA 2004 s. 777 fanns det ett etablerat motstånd.182 Det 

ansågs att domstolen inte tagit tillräckligt hänsyn till frågan om avståendeförklaringens 

civilrättsliga innebörd innan det beslutades att denne var möjlig att återkalla. Att enbart utgå 

ifrån att gäldenären inte kan motsätta sig förvaltarens beslut att återta egendomen på grund av 

att även gäldenären skulle komma att gynnas av att egendomen inkluderades i konkursboet, 

eftersom det i slutändan leder till högre utdelning, godtogs inte. Särskilt inte eftersom 

resonemanget inte tar hänsyn till huruvida tredje man har investerat i den avstådda 

egendomen.183 Då ståndpunkten bekräftades av Högsta domstolen i NJA 2004 s. 777 

kompletterades skälen för återkallelse. Det stadgades då att gäldenären inte råder över sin 

egendom under konkursen och att denne därför inte kan träffa bindande rättshandlingar med 

konkursförvaltaren.184 Resonemanget ifrågasattes dock eftersom egendomen efter 

konkursförvaltarens abandonering faller utom konkursen och därmed står gäldenären fri att 

råda över.  

 

Med två fall som pekar i samma riktning saknas det skäl att bortse från ändringsprincipen, 

rättsläget tycks ha slagits fast av Högsta domstolen. I NJA 1996 s. 46 framgår att 

konkursförvaltaren bör tillåtas att återkalla sitt beslut, trots att denne därmed ges möjligheten 

att spekulera i egendomen, eftersom borgenärerna annars utsätts för risken att gäldenären 

frestas att undanhålla relevant information för förvaltarens beslut vilket kan skada deras rätt 

till utdelning.185 Därför bör abandonering, likt en processhandling, kunna ändras eller återtas 

inom samma instans som den har avgetts. Fram till konkursens avslut torde 

                                                
180 Se t.ex. Håstad 2009, s.38. Håstad adresserar frågan utan att ta ställning. Det presenteras rättsfall som stödjer 

både återkallelse och vice versa. 
181 Frasen är hämtad Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Mikael Möller, s. 155. 
182 Se exempelvis Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Mikael Möller, s. 155. 
183 Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Torgny Håstad, s. 151. 
184 Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Torgny Håstad, s. 151 samt NJA 2004 s. 777 (781f.). 
185 NJA 1996 s. 46 (51f.). 
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konkursförvaltaren ha möjlighet att abandonera samt återkalla sitt beslut, därefter framgår det 

av NJA 1946 s. 25 att det saknas möjlighet påverka egendomens tillhörighet till konkursboet. 

 

4.3.2 Kritik mot ändringsprincipen 
”Jag […] kan inte alls ta till mig det som HD nu anför till stöd för att en 

abandoneringsförklaring inte skall vara en för boet bindande rättshandling som 

är underkastad vanliga regler och sålunda oförbindande bara i den mån detta 

följer av avtalsrättsliga ogiltighetsregler”.186 

 

Mikael Möller är inte ensam om att vara främmande inför den linje som utstakats av Högsta 

domstolen i NJA 1996 s. 46 och 2004 s. 777.187 Det står klart att rättstillämparen låtit 3 kap. 9 

§ KL agera som förebild för abandonering, särskilt avseende vilka situationer som 

avståendeförklaringen ska anses möjlig att återkalla. Denna linje har upprätthållits trots att 

Högsta domstolen i NJA 1999 s. 777 konstaterat att ett taleavstående inte är synonymt med ett 

avstående av egendomen i sig. Med domstolens resonemang om att avståendena bör ses som 

separata från varandra torde liknelsen mellan abandonering och 3 kap. 9 § KL ha avtagit, att 

döma av NJA 2004 s. 777 och Högsta domstolens resonerande upprätthålls dock samma linje 

fortfarande. Därmed tycks domstolen fortfarande bortse från abandoneringens civilrättsliga 

konsekvenser till förmån för handlingens processrättsliga betydelse.  

 

Stefan Lindskog har presenterat en detaljstudie av övergiven egendom i vilken han 

argumenterar för att avståendeförklaringen ska betraktas som ett slags anbud om vederlagsfri 

överlåtelse.188 Genom att placera hela abandoneringsförfarandets händelser i en avtalsrättslig 

kontext visar Lindskog hur övergivande av egendom bör hanteras inom ramen för allmänna 

avtalsrättsliga regler. Han argumenterar för att avstående av egendom utgör ett avtalsgrundat 

fång, eftersom äganderätten binder samman övergivaren med förvärvaren.189 Bara för att 

abandonering lutas mot avtalsrättens regler utesluts dock inte konkursförvaltarens möjlighet 

att återkalla ett abandoneringsbeslut. I enlighet med Lindskogs detaljstudie torde dock rätten 

att återkalla beslutet motiveras utifrån avtalsrättsliga grunder snarare än processrättsliga.190  

                                                
186 Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Mikael Möller, s. 155. 
187 Se bland annat KFM 2008, avsnitt 2.2.11.3 (Hur?), där det stadgas att ”gäldenären och en eventuell 

panthavare ska därefter kunna lita på beskedet och företa de åtgärder med egendomen som de finner förenliga 
med sina intressen”. 

188 Lindskog 1987, s. 349f. 
189 Lindskog 1987, s. 356. 
190 Jfr Lindskog 1987, s. 361ff. 
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Utgångspunkten för abandonering torde, i enlighet med att abandonering betraktas som ett 

avtalsgrundat fång, vara pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Därmed ska ett 

abandoneringsbeslut, förutsatt att det förekommit såväl anbud som accept, vara bindande för 

konkursboet. Det innebär dock inte att det saknas anledningar för att anse att 

avståendeförklaringen ska kunna återtas inom viss tid. Lindskog förespråkar en viss 

”ångerfrist”, en tid inom vilken överlåtaren, eller konkursförvaltaren, har rätt att ändra sitt 

beslut att överge egendomen. Ångerfristen medger förvaltaren rätt att återta egendomen, torts 

att den kommit i gäldenärens besittning så länge förvaltaren har en rimlig ursäkt att återfå 

egendomen.191 En konkursförvaltare torde därmed ha rätt att återfå abandonerad egendom om 

han relativt omgående återtar avståendeförklaring eller meddelar gäldenären om sin ändrade 

inställning.192 Ångerfristen motiveras med att gäldenären inte torde haft tid att inrätta sig efter 

beslutet eller åtminstone inte lagt ned alltför mycket tid på förvärvet.  

 

I övrigt torde återkallelse endast aktualiseras i sådana fall som tillåts inom avtalsrätten. 

Konkursförvaltaren torde därmed endast ha möjlighet att återta sitt beslut då denne har 

misstagit sig om egendomens verkliga värde eller då det inte funnits någon 

övergivandeavsikt.193  

 

I de fall konkursförvaltaren misstagit sig om egendomens verkliga värde torde det krävas att 

gäldenären varit medveten om konkursförvaltarens misstag för att återkallelse ska godkännas. 

Då gäldenären var medveten om misstaget har denne normalt haft anledning att räkna med att 

förvaltaren vill ha egendomen åter. En sådan rätt att återkalla beslutet skulle dessutom 

innebära att det saknades anledning för gäldenären att undanhålla relevant information för 

förvaltarens beslut eftersom undanhållande vore en sådan omständighet som tyder på 

gäldenärens medvetenhet om förvaltarens misstag. Var omständigheterna istället sådana att 

både gäldenären och konkursförvaltaren inte varit medvetna om egendomens verkliga värde 

torde abandoneringen stå fast mot konkursboet eftersom förvaltaren bör bära ansvaret för att 

denne inte bemödat sig undersöka saken mer noga.194 

 

                                                
191 Lindskog 1987, s. 358f. 
192 Lindskog 1987, s. 361f. 
193 Lindskog 1987, s. 361ff. 
194 Lindskog 1987, s. 362f. 
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I de fall då det inte föreligger någon övergivandeavsikt, oavsett egendomens värde, borde 

egendomen gå åter till konkursboet eftersom anledningen till att egendomen överges vanligen 

är att den saknar värde. Har gäldenären därmed betraktat egendomen som värdelös kan hans 

skyddsintresse inte antas väga särskilt tungt mot konkursboets önskan att få tillbaka 

egendomen.195 Gäldenären måste således vara säker på övergivandeavsikten om denne inte 

meddelas uttryckligen.   

                                                
195 Lindskog 1987, s. 362ff. 
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5 Analys 
 
5.1 Har konkursförvaltaren möjlighet att abandonera egendom? 
Inledningsvis bör det framhållas att det inte är främmande för konkursinstitutet att förhålla sig 

selektiv till den tillgångsmassa som konkursboet har möjlighet att överta från gäldenären vid 

konkursutbrottet. Särskilt i ljuset av konkursförvaltarens lagstadgade åligganden, 7 kap. 8 § 

KL, framgår att förvaltarens varje åtgärd måste kunna motiveras ur ett affärsmässigt 

perspektiv. Dennes roll i förfarandet är uteslutande att vidta åtgärder som främjar en snabb 

och förmånlig avveckling av konkursboet. Det kan således inte vara meningen att en 

konkursförvaltare ska vara bunden att hantera all gäldenärens egendom. Dessutom medges det 

visst utrymme i 3 kap. 3 § KL för en förvaltare att bortse från egendom om den inte kan 

inbringa ett försvarligt värde till konkursboet. Egendom som inte tillför sådant värde är enligt 

4 kap. 3 § UB inte utmätningsbar. Konkursboet vinner inget på att ta egendom ifrån 

gäldenären enbart för sakens skull.  

 

Bestämmelser som 3 kap. 9 § och 8 kap. 6 § KL, tillsammans med 63 § KöpL och 12 kap. 31 

§ JB, visar att det inte är främmande för en konkursförvaltare att inom förfarandet avstå från 

viss egendom. Konkursinstitutet må avse generalexekution, det vill säga att förfarandet är 

riktat mot gäldenärens hela förmögenhetsmassa, men konkursförfarandet är inte avsett att 

avveckla personen. Det centrala i modern konkursrätt är borgenärernas lagliga rätt till 

betalning, en konkursförvaltare ska inte ta hänsyn till sådan oreda som gäldenären lämnat 

efter sig eller andra intressen än de som faktiskt gynnar borgenärskollektivet. Även TSM har 

tillstyrkt denna åsikt och framhållit att ”det måste betonas att konkursinstitutet inte har till 

ändamål att ”städa upp” efter ett misslyckat affärsäventyr”.196  

 

Det hävdas att konkursrätten saknar en förhärskande grundsyn. I ett större perspektiv kan 

detta möjligen stämma. Konkurslagens bestämmelser har blivit så pass intetsägande av 

”modernisering”, där grundantaganden från olika grundsyner blandats och lagts till grund för 

lagändringar, att lagen inte längre ger någon ledning. I varken doktrin eller rättspraxis tycks 

kåren enig och det går inte heller att bortse från den rädsla för att diskutera grundsynsfrågor 

som genomsyrat debatten sedan 1900-talets mitt och framåt. Trots detta har process- och 

tvångsförvaltningstankens grundantaganden genomgående upprätthållits av Högsta domstolen 

i deras avgöranden. Med en bakgrund där grundsyner inte diskuteras och konkurssystematik 

                                                
196 KFM 2008, avsnitt 2.2.11.4 (Att tänka på). 
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tycks upprätthållas snarare av tradition än medvetenhet är det inte förvånande att det råder 

oklarhet gällande betydelsen av konkursförvaltarens avstående. Det är därför lättare sagt än 

gjort att konstatera om konkursförvaltaren har rätt att abandonera eller inte.  

 

Både 3 kap. 9 § och 8 kap. 6 § KL anses innebära ett avstående av egendom. Enligt 3 kap. 9 § 

KL anses egendomen ”inte tillhöra konkursboet” efter taleavståendet, i 8 kap. 6 § KL stadgas 

endast att förvaltaren inte behöver vidta vidare någon åtgärd med egendomen. En viktig 

skillnad mellan de båda bestämmelserna är att konkursförvaltaren genom ett taleavstående 

(direkt) deklarerar att denne inte gör anspråk på egendomen medan det i fråga om svårsålda 

fastigheter inte krävs att förvaltaren meddelar sitt beslut. Därmed tycks 8 kap. 6 § KL ge 

gäldenären ett ”latent anspråk” på fastigheten, vilken överlämnas först vid konkursens avslut.  

 

Det är dessutom förbryllande att det inte går att utläsa vad för rättighet som traderas mellan 

konkursförvaltaren och gäldenären i och med dels konkursbeslaget och förvaltarens 

abandonering. I 3 kap. 3 § KL stadgas att gäldenären under konkursen förlorar rådighet över 

sin egendom. Det motsvaras av konkursboets rådighetsupptagande. Normalt beskrivs 

äganderätt som ”det knippe rådigheter” en ägare har till sin egendom,197 trots detta råder ingen 

enighet avseende vilken rätt konkursboet har till egendomen. Möjligen hålls ett modernare 

förhållningssätt i frågan tillbaka av process- och tvångsförvaltningstankens grepp om 

konkursrätten. Ses konkursförfarandet som en lång process krävs endast två parter vilket 

innebär att konkursboets får antas tillhöra antingen gäldenären eller borgenärerna. Ses 

förfarandet med moderna glasögon, där egendomen anses långt mer intressant än gäldenären, 

torde det istället vara konkursboet som är länken mellan gäldenär och borgenärer eftersom de 

har ett gemensamt intresse i konkursmassan.  

 

Det som tydligast talar för en rätt att abandonera är den praxis som vuxit fram ur Högsta 

domstolens avgöranden.198 Lennander tillägger i NJA 2004 s. 777 att abandonering inte finns 

som erkänt rättsinstitut i svensk konkursrätt ännu. I samma rättsfall försvaras dock en 

(ändrings)princip vars behov är svårförklarat om inte konkursförvaltarens avståendeförklaring 

tillerkänns någon verklig betydelse. Det torde därmed, enligt gällande rätt, vara möjligt för en 

förvaltare att abandonera egendom. Att abandonering inte är erkänt tycks inte vara något 

                                                
197 Berglund 1997, s. 45 not 9.  
198 Se till exempel NJA 2009 s. 41, Lindskogs tillägg (60f.). Stefan Lindskog anför att ”genom rättsfallet NJA 

2004 s. 777 har numera bekräftats, att egendom […] kan abandoneras”.  
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hinder mot detta, erkännandet tycks snarare hänga ihop med att den fulla vidden av 

abandoneringens betydelse inte ännu är känd.  

 

5.2 Hur går förvaltaren tillväga för att abandonera egendom? 
 
5.2.1 De lege lata 
Det saknas helt lagregler om abandonering. Det föresvävade inte ens lagstiftaren att 

förvaltaren skulle vilja avstå från egendom. Det har medfört att abandonering har vuxit fram 

helt utan formkrav. I viss mån har bestämmelser som 3 kap. 9 § KL stått förebild för 

abandoneringsregeln, men Högsta domstolen har samtidigt klarlagt att taleavstående inte är 

synonymt med abandonering.199 För att generalisera kan olika tillvägagångssätt urskiljas, det 

tycks förekomma såväl passiv som direkt och även ”latent” abandonering. 

 

Passiv abandonering får uttryck genom att konkursförvaltaren inte alls förhåller sig till 

egendomen under konkursförfarandet. Innebörden av passiv abandonering får varierande 

utfall beroende på vilken principiell utgångspunkt som antagits. Hävdas det att egendomen 

automatiskt ingår i konkursboet och att abandonering kräver aktivitet kommer avståendet 

manifesteras först genom konkursens avslut, trots att egendomen stått orörd under hela 

konkursen. Alternativet är att hävda att egendomen under konkursen, att döma av de 

föreliggande omständigheterna (konkursboet förhåller sig inte till egendomen), vore 

abandonerad genom passivitet. Det torde då vara möjligt för gäldenären att återfå egendomen 

under förfarandet, även utan uttrycklig förklaring av förvaltaren.  

 

Skillnaden mellan passiv och direkt abandonering är att direkt abandonering kan göras även 

efter det att konkursboet vidtagit åtgärder för att, exempelvis, sälja egendomen. Konkursboet 

har således förhållit sig till egendomen, på ett eller annat sätt, under förfarandet. Direkt 

abandonering tycks därför kräva ett visst mått av tydlighet från konkursförvaltarens sida. 

Även utan att det föreligger några formkrav tycks det vara en tendens att låta (direkt) 

abandonering föregås av ett skriftligt meddelande. Syftet med meddelandet är att låta beslutet 

komma till ”allmän kännedom”, åtminstone inom den ”klubbliknande” och specifika 

gemenskap som konkursen utgör.200 Meddelandet ska nå såväl berörda borgenärer som 

gäldenären själv. Av 7 kap. 10 § KL följer dessutom att även TSM ska höras i frågan. 

                                                
199 NJA 1999 s. 777 (780). Se även NJA 1991 C 153 och 1998 C 74. 
200 Jfr Lindskog 1987, s. 358 not 31. 
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Underlåtenhet att höra berörda borgenärer och TSM nullifierar inte abandoneringen men 

utsätter förvaltaren för att kunna klandras för försumlighet. Direkt abandonering ska, i den 

mån det kan ske, utföras under ett mycket tidigt stadium av konkursen. Efter det att 

förvaltaren haft skälig tid att utreda omständigheterna kring egendomen saknas det skäl att 

avvakta med avståendeförklaringen. Hittills har dock inte sena avståenden lett till 

reprimander, vilket talar för att rättstillämparen fäster ringa betydelse vid förvaltarens 

utrymme att spekulera i egendomens värde.201  

 

”Latent abandonering” åsyftar då konkursförvaltaren, efter att ha hanterat egendomen, 

avvaktar med att meddela sitt beslut om abandonering men av omständigheterna att döma 

redan tycks ha tagit sin hand från egendomen. Namnet kommer från att gäldenären i sådana 

fall kan tänkas ha ett latent anspråk på den inte uttryckligen avstådda egendomen. Då inga 

formkrav begränsar abandoneringsregelns utformning kan ett sådant anspråk tänkas legitimt. 

Legitimiteten styrs dock återigen av vilken principiell utgångspunkt som antagits. Krävs det 

inte aktivitet för abandonering behövs endast att förvaltarens övergivandeavsikt kan utläsas ur 

de föreliggande omständigheterna. ”Latent abandonering”, likt passiv abandonering, bör dock 

närmas med försiktighet då gäldenären torde ha bevisbördan på sin sida. Vid tveksamhet är 

utfallet således till förvaltarens fördel.  

 

Det är i viss mån oklart huruvida avståendeförklaringen kräver någon motprestation hos 

gäldenären för att övergången ska fullbordas. Mot bakgrund av rättstillämparens beslut att en 

konkursförvaltare och gäldenär står i en speciell relation, vilken inte medger utrymme för 

motstridiga åsikter, kan det dock förstås som om konkursförvaltaren har befogenhet att 

välkomna egendomen å gäldenärens vägnar. Det synsättet torde dessutom stå helt i linje med 

process- och tvångsförvaltningstanken, inom vilken förvaltaren anses som gäldenärens 

formella eller informella ställföreträdare.  

 

5.2.2 De lege ferenda 
Abandoneringsregeln i sig lämnar mycket litet att önska. De tendenser som anammats som 

naturliga uttryck för regelns utformning, att direkt abandonering ställer högre krav på 

tydlighet och att passiv abandonering kräver högre grad av säkerhet, tycks generellt sett vara 

tillräckliga. Det som däremot saknas gällande abandoneringsregeln är ett bakomliggande 

                                                
201 Rädslan för att förvaltaren tillåts att spekulera i egendomen tycks stå tillbaka för rädslan att gäldenären ska 

undanhålla relevant information från förvaltaren. Jfr NJA 1996 s. 46. 
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regelsystem som abandonering kan luta sig mot. På grund av vårt kluvna förhållningssätt till 

grundläggande frågor, som exempelvis abandoneringshandlingens innebörd och 

konkursförvaltaren och gäldenärens relation, står abandoneringsregeln på ostadig grund. 

Regeln har ömsom lutats mot civilprocessens allmänna regler och principer och ömsom mot 

förmögenhetsrättens allmänna regler och principer. En del av de frågor som har besvarats, och 

fler av de frågor som ännu inte har besvarats, skulle te sig mer förutsägbara om endast ett 

regelverk valdes som stomme. Abandoneringen skulle då komma att enkom, eller åtminstone 

huvudsakligen, konstrueras utifrån dessa regler.  

 

Det kan te sig naturligt att en rättstillämpare som huvudsakligen förhållit sig till konkursrätten 

utifrån process- och tvångsförvaltningstanken, eftersom den ansågs någorlunda dominerande 

innan grundsynsdebatten tystnade, också faller tillbaka mot civilprocessens regler. 

Konkursförfarandet ses då som en instans och konkursförvaltarens handlande gentemot 

gäldenären och borgenärerna, inom förfarandet, utgör processhandlingar medan 

konkursförvaltarens handlande med borgenärer och övriga motparter ”utom konkursen” 

betraktas som separata ”avgöranden”. Om en sådan ordning, huruvida egendomlig, hållits 

intakt skulle den ge abandoneringsregeln mer stadighet än dagens sammanblandning.  

 

Nu har dock Högsta domstolen, i avsaknad av lagstiftarens önskan att hantera frågan, 

beskrivit abandonering som ett förmögenhetsrättsligt avtal.202 Därmed tycks konkursrättens 

prägel av process- och tvångsförvaltningstanken ligga rättsområdet i fatet. Accepteras 

abandonering som ett avtalsgrundat fång konstruerat kring konkursförvaltarens 

avståendeförklaring, vilken kan liknas vid ett anbud om vederlagsfri överlåtelse, och 

gäldenärens accept kommer rättsfiguren abandonering att bli mer förutsebar. Bedömningen av 

abandoneringshandlingen kan då göras mot bakgrund av avtalsrättsliga regler om såväl anbud 

och accept som ogiltighet. Därigenom kommer abandonering följa avtalsrättslig praxis som 

etablerats över mycket längre tid än abandoneringsinstitutet i sig. Det vore då exempelvis 

klart att en gäldenär som undanhållit relevant information för förvaltarens beslut kan fråntas 

egendom på grund av svek eller brott mot tro och heder. Vid särskilda omständigheter kan det 

även tänkas att handlingen kan jämkas. Med en sådan etablerad praxis av ogiltighet behöver 

inte konkursförvaltaren tillåtas utrymme att spekulera i egendomens värde. Utan sådant 

utrymme att spekulera vore det än tydligare att abandonering ska ske i ett mycket tidigt 

                                                
202 Jfr Högsta domstolens resonemang i NJA 2004 s. 777 (782). 
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stadium av konkursförfarandet. Upprätthålls tidsaspekten kan sedermera tydligare riktlinjer 

gällande, exempelvis, offentligrättsligt ansvar växa fram.  

 

Att omfamna förmögenhetsrättens regler och betrakta konkursförvaltaren och gäldenären som 

två separata rättssubjekt, för vilka det saknas skäl att medge konkursspecifika undantag från 

bundenhet,203 ligger klart närmare associationstanken är process- och tvångsförvaltnings-

tanken. En sådan övergång skulle kräva en förnyad grundsyn hos rättstillämparen. En sådan 

övergång kan dock tyckas motiverad av att associationstanken erbjuder konkursrätten större 

möjlighet att tillfredsställa intressen som numera förknippas med konkursförfarandet. 

Dessutom torde Högsta domstolen efter en sådan övergång slippa det argument, som tycks 

bita sig själv i svansen, som de konstruerat för att möjliggöra för konkursförvaltaren att 

återkalla sitt abandoneringsbeslut. En övergång torde dessutom tillgodose de situationer då 

tredje man har intresse i den abandonerade egendomen, vilket förhoppningsvis påskyndar 

gäldenärens process att återanpassa sig till marknaden och uppnå lönsamhet igen. 

 

Skulle avtalsrättens regler anammas som grund för abandoneringsregeln torde regeln börja 

bedömas efter ”anbud och accept”-modellen, vilket troligen kommer ställas krav på någon 

form av aktivitet hos gäldenären. Det har konstaterats att besittningstagande inte är 

nödvändigt för att överlåtelsen ska fullbordas, istället kan det exempelvis räcka om 

gäldenärens accept framgick av de föreliggande omständigheterna.204 Det bör därmed räcka 

om gäldenären tillkännager att denne uppfattat förvaltarens beslut på något sätt. Det kan även 

tänkas att gäldenärens accept presumeras på grund av det konkursspecifika sammanhanget, en 

sådan ordning torde dock kräva att Högsta domstolen tar ställning i frågan.  

 
5.3 Kan konkursförvaltaren återkalla sitt abandoneringsbeslut? 
 
5.3.1 De lege lata 
Abandonering används för att reducera konkursmassan i syfte att minska konkursboets 

exponering mot omotiverade risker och kostnader. Det är alltid utgångspunkten att 

abandonering, liksom varje annan vidtagen förvaltningsåtgärd, ska vara en del i ett led av 

rationell och lönsam konkursförvaltning. I och med konkursbeslaget och gäldenärens 

rådighetsförlust tillhör egendomen konkursboet. Förvaltaren har då ett ansvar att ombesörja 

                                                
203 Jfr Millqvist 1998, s. 172. 
204 Lindskog 1987, s. 356f. 
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konkursmassan även om dennes förvaltning av boet i slutändan ska leda till största möjliga 

utdelning för borgenärskollektivet.  

 

För att utföra sin uppgift krävs att förvaltaren rättshandlar med intressenter till gäldenärens 

egendom och andra parter som står utom konkursen. Förvaltaren har därför en på lag grundad 

behörighet att träffa bindande avtal gällande konkursboets egendom. I praxis har förvaltarens 

självständighet återkommande försvarats och även i process- och tvångsförvaltningstanken 

tillmäts förvaltaren behörighet att (som ombud) fatta beslut sedan den inträtt i (den 

tvångsförvaltade) gäldenärens ställe. Till och med i konkurslagen framträder bilden av 

konkursförvaltaren som fristående. Förvaltaren har endast, enligt 7 kap. 10 § KL, skyldighet 

att höra TSM och berörda borgenärer i viktigare frågor. Denna regel innebär endast en 

skyldighet att höra parterna i konsultativt syfte. Bilden av förvaltaren som självständig är 

nödvändig för att förvaltaren ska kunna vara framgångsrik med sin förvaltning av boet. 

Förvaltarens motpart har ett starkt intresse av att kunna lita på att bundenhet inträder då denne 

rättshandlar med förvaltaren. Ett motsatt synsätt vore kontraproduktivt och kan allvarligt 

försvåra förvaltarens möjligheter att avveckla konkursmassan eftersom motparten då måste 

bestämma priset utifrån en kalkyl som även inkluderar risken att deras affär inte är definitiv.  

 

Gentemot gäldenären, som utom konkursen är oförhindrad att fortsätta rättshandla, har dock 

ett helt annat synsätt anammats. Konkursförvaltaren som i lag föreskrivits att tillvarata 

borgenärskollektivets intressen har, på grund av rådighetsövergången vid konkursbeslaget, 

ansetts ha en sådan stark koppling till gäldenären att de inte kan ses som två skilda parter. 

Sammankopplingen mellan gäldenär och förvaltare stämmer med process- och 

tvångsförvaltningstanken, förvaltaren anses vara gäldenärens legale ställföreträdare. 

Kopplingen stämmer dessvärre mindre med den doktrin som etablerat konkursboet som ett 

självständigt rättssubjekt. Vanligen utpekas 1 kap. 4 § KL, det vill säga konkursboets 

möjlighet att vid obestånd försättas i konkurs, som ett tydligt tecken på konkursboets 

självständighet och status som, från gäldenären, avskilt rättssubjekt. Det är därmed tydligt att 

Högsta domstolen i, exempelvis, NJA 2004 s. 777 har fallit tillbaka på grundantaganden från 

process- och tvångsförvaltningstanken för att understödja utfallet. I fallet konstateras att dessa 

två ”icke skilda parter” saknar möjlighet att utan lagstöd träffa bindande förmögenhets-

rättsliga avtal sinsemellan, ett ställningstagande som saknar stöd i doktrinen.205 

                                                
205 Se exempelvis Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Hans Lindell, s. 149, Torgny Håstad, s. 151f., och 

Mikael Möller, s. 155f. 
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Med 3 kap. 9 § KL som förebild har abandonering, det vill säga avstående av egendom i sig 

till skillnad från taleavstående, kommit att liknas vid en processhandling. Abandonering 

bedöms därmed efter en allmän processrättslig regel som lyder att en processhandling kan 

återtas eller ändras inom den instans som handlingen avgivits. Högsta domstolen, som 

tillämpat detta i två rättsfall, fann inte någon anledning att göra avsteg ifrån regeln. Med 

sådan förebild tycks konkursförfarandet, i helhet, ha kommit att beaktas som ”en instans”. 

Regelns inverkan på abandonering cementerades av Högsta domstolen genom NJA 1996 s. 46 

och 2004 s. 777 vari utfallet var detsamma, om än med lätt skilda motiveringar. Domstolen 

upprätthöll att en avståendeförklaring är möjlig att återkalla med hänsyn till förvaltaren och 

gäldenärens speciella relation. Det konstaterades att deras relation både innebär att gäldenären 

delade förvaltarens intresse av att avveckla boet med så gott resultat som möjligt, eftersom det 

goda resultatet kommer borgenärerna till godo och därmed ytterst gagnar gäldenären, samt att 

gäldenären på grund av egendomens inkludering i konkursboet saknar möjlighet att 

rättshandla. Domstolen nådde detta beslut oaktat att egendom som återgår till gäldenären kan 

komma att involvera tredje mans intressen. Därmed bortses det från det starka intresse som 

förvaltarens motpart, utöver gäldenären, har. Denne behöver kunna lita på att förvaltarens 

handlande medför bundenhet, vilket alltså inte tycks gälla för gäldenären. Gällande rätt torde 

således vara att förvaltaren har möjlighet att återkalla sitt beslut inom samma instans, det vill 

säga innan konkursen avslutats. Därefter blir beslutet bindande. 

 
5.3.2 De lege ferenda 
Det finns en poäng i att undvika att inrätta konkursspecifika undantagsregler gällande vilket 

handlande av konkursförvaltaren som leder till bundenhet. Genom att avhålla sig från sådana 

undantagsregler gagnas förutsebarheten i konkursrätten och förvaltaren har lättare att nå ett 

gott resultat från avvecklingen av konkursmassan.  

 

Sedan Högsta domstolen uttalat att abandonering utgör ett förmögenhetsrättsligt avtal206 kan 

det tyckas inte mer än rätt om möjligheten att återta den avstådda egendomen också bedömdes 

enligt förmögenhetsrättens regler. Avtalsrättslig praxis avseende anbud, accept och ogiltighet 

är redan etablerad och innehåller regler som varken är främmande för att nullifiera avtalet om 

omständigheter vid avtalets ingående eller omständigheter som skett dessförinnan varit sådana 

att de brutit mot någon ogiltighetsgrund. Borgenärskollektivet vore därmed skyddat mot 

                                                
206 NJA 2004 s. 777 (782). 
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förvaltarens misstag i de fall gäldenären undanhållit relevant information. Högsta domstolen 

skulle då slippa det forcerade cirkelargumentet att gäldenären, på grund av att denne inte kan 

råda över sin egendom under konkursen, inte kan träffa bindande avtal med konkursboet.207 

 

Betraktas konkursförfarandet som en associationsliknande gemenskap under 

tvångslikvidation, det vill säga utifrån associationstankens grundantaganden, kan gäldenärens 

rättshandlande likställas med affärer där bundenhet inträder som ”vanligt”. Förfarandet skulle 

då präglas av en transparens som gynnar institutet och konkursförvaltarens rättshandlande 

med utomstående eftersom förvaltaren då vore konkursbo(lag)ets ställföreträdare. Bilden av 

förvaltaren skulle således stämma överens med hur denne kommit att uppfattas.  

 

Det vore dock rimligt att tillåta konkursförvaltaren viss ångerfrist eftersom sådan ångerfrist 

inom avtalsrätten vanligen tillåts anbudsgivaren innan motparten kommit att förhålla sig till 

anbudet. Ångrar sig förvaltaren ska detta meddelas omgående, helst innan gäldenären har 

hunnit inrätta sig och agera efter konkursförvaltarens beslut. I övrigt torde återkallelse endast 

medges då konkursförvaltaren misstagit sig om egendomens värde och gäldenären varit 

medveten om detta. Därmed har förvaltaren incitament att lita på gäldenärens information och 

gäldenären incitament att tidigt dela sådan. Med en sådan ordning kan förvaltaren därför med 

större säkerhet välja att abandonera egendom redan under en pågående konkurs. Att 

abandonering inte ska stå fast då det saknas övergivandeavsikt torde stå klart. Däremot ska 

dock inte helt uteslutas möjligheten till passiv abandonering eller att gäldenären i tydliga fall 

av ”latent” abandonering tillägnar sig egendomen på eget bevåg. Istället för att utesluta 

möjligheten bör det ställas höga krav på att gäldenären i sådant fall är helt säker på 

egendomens ringa intresse för konkursen och förvaltarens ovilja att i fortsättningen hantera 

egendomen. Abandonering genom passivitet skulle dessutom stå i linje med att konkursboet 

generellt sett inte binds av passivitet. 

 

5.4 Avslutande sammanfattning 
Det tycks inte vara främmande inom konkursrätten att förvaltaren tillåts att avstå från viss 

egendom. Att döma av de bestämmelser kring konkurs som har diskuterats, bland annat 3 kap. 

9 § och 8 kap. 6 § KL, 12 kap. 31 § 5 st. JB och 63 § KöpL, framgår att lagstiftaren i viss mån 

                                                
207 Se Insolvensrättsligt forum 2005, Debatt, Torgny Håstad, s. 151. 
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varit medveten om situationer då en konkursförvaltare torde ha behov av att avstå från 

egendom, på både ett civilrättsligt och processrättsligt plan, för att undslippa ansvar.  

 

Konkurslagens bestämmelser tycks innebära att konkursförvaltaren har möjlighet att endast 

inkludera egendom som denne aktivt ianspråktar i konkursboet. Ståndpunkten utgör dock en 

principiell utgångspunkt, vilken inte med säkerhet har avgjorts ännu. Att bestämmelserna 

tycks tala i sådan riktning talar dock för en generell rätt för konkursförvaltaren att abandonera 

egendom. Trots att abandonering förekommer i praktiken och dessutom har bedömts vara 

effektiv i rättspraxis kan det inte konstateras att abandoneringsinstitutet är erkänt i svensk 

konkursrätt. Att det saknas erkännande tycks dock inte hindra rättsfiguren från att användas, 

avsaknaden tyder snarare på att hela vidden av abandonering inte ännu är känd. 

 

Det kan urskiljas tre olika tillvägagångssätt vid abandonering. Direkt abandonering, med 

uttrycklig avståendeförklaring, är att föredra då konkursförvaltaren med säkerhet vill 

åstadkomma ett avstående. Passiv abandonering samt latent sådan, då konkursförvaltaren 

innan avstående vidtagit åtgärder med egendomen, är en konsekvens av att konkursförvaltaren 

förhållit sig passiv till egendomen. Genom förvaltarens behandling av egendomen som om 

denna stod utom konkursboet kan en gäldenär utläsa att denne har möjlighet att åter råda över 

egendomen. Det krävs dock att gäldenären varit säker på förvaltarens avsikt och egendomens 

ringa värde i konkursen. Ytterst manifesteras förvaltarens passiva avstående genom 

konkursens avslut. I dagsläget råder osäkerhet om vilka lagregler som abandonering ska 

bedömas utifrån. Till framtiden förespråkas att regeln bör bedömas som ett avtalsgrundat fång 

i enlighet med anbud och accept-modellen.  

 

Den praxis som etablerats av Högsta domstolen tyder på att konkursförvaltarens beslut kan 

återkallas likt reglerna om en processhandling. Därmed torde abandoneringen kunna återtas 

eller ändras inom samma instans den avgetts, det vill säga innan förfarandet avslutats. 

Jämförelsen mellan abandonering och en processhandling tycks dock otillräcklig eftersom den 

inte tillgodoser abandoneringens civilrättsliga konsekvenser. Ett bättre alternativ till rätt att 

återkalla handlingen föreslås med tillämpning av avtalsrättens regler och principer. Därmed 

torde handlingen vara möjlig att återkallas inom viss ångerfrist samt efter sådan omständighet 

som enligt avtalsrätten innebär ogiltighet. 
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Bilaga 1 
 
Här biläggs protokoll från diskussionsseminarium om abandonering som hölls den 17 
februari 2014 på Advokatfirman Fylgias kontor, Nybrogatan 11, 102 04 Stockholm. 
 
Mötesprotokoll 
 
Grupp Obeståndsgruppen 
Datum 2014-02-17 
Närvarande Jakob Callmander (ordf.), Leonardo Merino, Urban Nilsson, Jonas Reiner, 

Johan Sandberg, Johan Norén, Glenn Svarts, Lars Nylund, Kersti Alm, 
Jenny Dahlkvist, Göran Mandorff, Bo Söder, Ferdinand Hellers, Anders 
Aspegren, Henrik Börjesson och Kevin McCabe 

Protokollförare Leonardo Merino och Urban Nilsson 
 
 
Mötets öppnande 
Jakob förklarar mötet öppnat. 
 
Övrigt 
Kevin McCabe håller ett föredrag om abandonering i konkurs (se tidigare utsänt material) 
varefter följande frågor diskuteras i gruppen.  
 
Ska konkursboet betraktas som en avskild juridisk person? 
 
Anders Aspegren: ett konkursbo kan gå i konkurs vilket är en omständighet som talar för att 
konkursboet ska ses som en avskild juridisk person. Konkursboet saknar dock vissa 
egenskaper som juridiska personer annars har.  
 
Ferdinand Hellers: konkursboet har ett skatterättsligt ansvar vilket är en omständighet som 
talar för att konkursboet är en avskild juridisk person. 
 
Äger konkursboet konkursmassan? 
 
Anders Aspegren: håller ej med ”välja och vraka”-synsättet utan det följer av lag att 
konkursboet äger all egendom som tillhörde gäldenären vid konkursutbrottet och är 
utmätningsbar, varefter förvaltaren kan välja bort egendom som denne inte anser har ett 
övervärde för konkursboet. Huruvida egendomen är utmätningsbar eller ej är således 
avgörande för om man ska anse att konkursboet äger den aktuella egendomen eller ej. 
 
Jonas Reiner: konkursboet har möjlighet att abandonera egendom varför man bör anse att 
egendomen som abandoneras ägs av konkursboet. 
 
Anders Aspegren: om förvaltaren vidtar en åtgärd avseende viss egendom som hör till 
konkursboet förutsätter detta att konkursboet är ägare till egendomen. Konkursboet måste 
formellt sett äga egendomen för att kunna ha möjlighet att avträda det.  
 
Till vem ska avståendeförklaringen riktas? Förvärvaren, borgenärerna eller gäldenären? 
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Anders Aspegren: gäldenär och borgenär bör höras om olika åtgärder, exempelvis när 
egendom ska abandoneras. 
 
Jonas Reiner: bouppteckningen bör kunna användas som ett instrument för att meddela alla 
berörda om hur konkursboet ser på om egendom ska ingå i konkursen eller ej. 
 
När ska avståendeförklaring avges? 
 
Lars Nylund: hänvisar till skäligt rådrum 63§ KöpL. 
 
Anders Aspegren: man måste få undersöka möjligheterna att sälja innan man abandonerar 
egendomen. 
 
Bo Söder: ofta behöver man inte ta ett aktivt val före konkursens avslutande. 
 
Ferdinand Hellers: i vissa fall tar man inte beslut förrän man får en fråga om egendomen och 
då måste ta beslut. 
 
Mötets avslutande 
Jakob förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Leonardo Merino och Urban Nilsson 
 
 
 
 


