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A.a. Anfört arbete 
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F.f. Och följande sidor 

FEUF Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

FrekL Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion 

FRL Förmånsrättslagen (1970:979) 
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1 Inledning 
 

Vi lever idag i en marknadsekonomi som är uppbyggd på fri konkurrens. Marknadsekonomin 

bygger på det faktum att företag med eftertraktade och konkurrenskraftiga produkter 

överlever medan olönsamma företag konkurreras ut och försvinner. För dessa sistnämnda 

företag krävs ett väl avvägt insolvensrättsligt system. I Sverige utgörs detta system, avseende 

företag, av konkursinstitutet och möjligheten till företagsrekonstruktion.  

 

Den största skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion är syftet bakom de båda. 

Konkurs syftar till att avveckla olönsamma företag medan intentionen med 

företagsrekonstruktion är att rekonstruera företag som för tillfället lider av ekonomiska 

svårigheter, men som, på sikt, bedöms ha goda utsikter att driva sin verksamhet vidare med 

vinst. 

 

För att ett företag ska kunna genomgå en lyckad rekonstruktion krävs att de anställda arbetar 

kvar under rekonstruktionens gång. Som incitament för dessa arbetstagare finns det statliga 

lönegarantisystemet som garanterar de anställda lön under viss tid. Lönegarantisystemet utgör 

dock inte någon form av bidrag. Staten subrogerar i de anställdas rätt gentemot 

rekonstruktionsgäldenären avseende det utbetalade beloppet, d.v.s. att staten övertar 

arbetstagarens fordran gentemot gäldenären vad gäller utbetalade lönegarantimedel. Denna 

fordran som staten övertar kallas nedan för statens regressfordran eller enbart regressfordran. 

 

Företagsrekonstruktionen tillhandahåller flera viktiga verktyg till gäldenären förutom 

möjligheten till lönegaranti. Ett av de viktigaste av dessa verktyg är det offentliga ackordet. 

Till skillnad från ett underhandsackord innebär ett offentligt ackord att en borgenärs- och 

fordringsmajoritet kan åstadkomma en nedsättning av gäldenärens skulder som även är 

bindande för minoriteten (3:4 och 8 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (nedan 

kallad FrekL). Det offentliga ackordet är en god hjälp i en situation där en minoritet av 

borgenärerna inte vill delta i ett underhandsackord, vilket i sin tur kan leda till att majoriteten 

av borgenärerna inte heller vill delta i underhandsackordet då de skulle anse sig missgynnade 

i förhållande till minoriteten. Ett avtal om underhandsackord binder inte tredje man, som i 

detta fall utgörs av minoriteten om vederbörande inte själv väljer att ingå avtalet. 
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Den fråga som är av största intresse för denna uppsats är huruvida statens regressfordran 

omfattas av ett offentligt ackord. Frågan är i skrivande stund ej besvarad av någon av våra 

högsta instanser. Ämnet har diskuterats av jurister tidigare.
1
 Under 2014 har det kommit nya 

avgöranden som behandlar ämnet, vilket gör det intressant att ta upp frågan igen. 

 

2 Terminologi 
 

Med begreppet statens regressfordran eller endast regressfordran avses den fordran som staten 

har gentemot en konkursgäldenär eller en rekonstruktionsgäldenär enligt 28 § 

lönegarantilagen (1992:497) (LGL). Det rör sig alltså om statens återkrav på grund av 

utbetalad lönegaranti.  

 

Med begreppet ackordsdividend avses det procenttal till vilken fordringarna sätts ned genom 

ett offentligt ackord. 

 

Begreppet kritisk tidpunkt avser tidpunkten för ansökan om företagsrekonstruktion. 

 

3 Syfte 
 

Detta arbete syftar till att utreda gällande rätt avseende frågan om statens regressfordran på 

grund av utbetalade lönegarantimedel omfattas av ett offentligt ackord. Utöver det har jag för 

avsikt att behandla frågor om de lege ferenda avseende hur man kan komma tillrätta med det 

aktuella problemet i arbetets diskussionsdel. 

 

Syftet kan närmare definieras med följande frågeställningar: 

1. Omfattas statens regressfordran på grund av utbetalade lönegarantimedel av ett 

offentligt ackord? 

2. Till vilken del omfattas statens regressfordran på grund av utbetalade 

lönegarantimedel av ett offentligt ackord om fråga 1. besvaras jakande? 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se ex. Hägge, 2011, s. 290 ff. 
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4 Avgränsningar 
 

Arbetet tar endast sikte på svenska förhållanden. En redogörelse för internationella 

förhållanden skulle ianspråkta för mycket utrymme. Jag anser att en sådan komparativ 

jämförelse förtjänar ett eget arbete. 

 

Jag kommer i arbetet att behandla främst sådana fordringar som är förmånsberättigade enligt 

12 § förmånsrättslagen (1970:979). Lönegaranti kan dock även utgå för fordringar som 

åtnjuter förmånsrätt enligt 13 § FRL (fordringar avseende framtida pension), men jag kommer 

för enkelhetens skull inte att behandla dessa. 

 

I arbetet behandlas även en del konkursrättsliga spörsmål. Vad gäller dessa avser jag att 

behandla dessa endast i den mån jag anser det behövligt för att göra en relevant jämförelse. 

 

5 Metod och material 
 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna använder jag mig av en rättsvetenskaplig 

metod. Det fyller dock ingen funktion i sig att enbart skriva att jag använder en metod utan att 

förklara dess innebörd, i synnerhet med tanke på att det råder delade meningar om den 

rättsvetenskapliga metodens innehåll. Rättsvetenskaplig metod innebär i det här arbetet att jag 

genom att tolka ord och begrepp i relevanta rättskällor ska söka utröna de lege lata. Jag 

kommer att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot rättskällorna, vilket medför att 

argumentation är centralt i arbetet. Metoden utgår från rättskälleläran i vilken det finns en 

rättskällehierarki. Rättskällorna beaktas i följande ordning: lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin. Vad gäller hierarkin mellan praxis och förarbeten kan sägas att dessa två källor kan 

byta plats om förarbetena kan anses vara föråldrade och det finns nyare praxis. Hierarkin är 

användbar i situationer där rättskällorna emotsäger varandra.  

 

Det finns flera skäl som talar för användandet av denna metod. Det allra främsta skälet är att 

det rör sig om allmänt vedertagna rättskällor bland rättstillämparna, vilket i sin tur ger arbetet 

kredibilitet. Med hänsyn till att svaret på de aktuella rättsfrågorna inte står att finna i 

lagstiftningen är det rättstillämparna som styr rättsutvecklingen avseende de aktuella 

rättsfrågorna, vilket medför ett intresse att försöka utreda frågorna ur rättstillämparnas 

perspektiv. 
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En annan fördel med att använda en rättsvetenskaplig metod är att den tillåter nyttjandet av 

flera källor än den rättsdogmatiska metoden som enbart erkänner de ovan nämnda 

rättskällorna. Den rättsvetenskapliga metoden accepterar även andra närliggande källor så 

som myndigheters rättsutlåtanden m.m. Detta är användbart för mig då Skatteverket har gjort 

uttalanden som är relevanta för arbetet. Skatteverkets uppfattning är dock inte någon rättskälla 

och beaktas inte som sådan.  

 

Då de befintliga avgörandena från våra högsta instanser som berör ämnet är fåtaliga används i 

uppsatsen avgöranden från lägre instanser. Det skall framföras att jag är medveten om att 

avgöranden från lägre instanser inte har samma värde som rättskällor som avgöranden från 

landets högsta instanser. Det är även diskutabelt huruvida underrättsavgöranden ska betraktas 

som rättskällor överhuvudtaget. Vad gäller avgörandet i Fabec (se avsnitt 12.1 och 12.2) har 

jag valt att redogöra för samtliga instansers bedömning för att påvisa de olika resultat och 

resonemang som domstolarna har kommit fram till och fört. Avseende målet Rörvik Timber 

har jag även där bedömt att en jämförelse mellan de olika instanserna kan vara av intresse för 

att visa skillnaderna i domstolarnas synsätt. I målet med Promocar är min uppfattning att 

förvaltningsrättens dom inte är av något större intresse. Jag har därför valt att inte referera 

den. 

 

Vad gäller materialet ska det anmärkas att det för närvarande finns ett överklagat 

kammarrättsavgörande som är av största vikt för arbetets syfte. Jag har kontaktat Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) och fått till svar att prövningstillstånd ännu ej har lämnats och 

att det kan lämnas tidigast den 19 december 2014 och att om prövningstillstånd lämnas 

kommer målet att avgöras tidigast någon gång under år 2015, vilket innebär att jag inte 

kommer att kunna använda avgörandet som källa i detta arbete.  Detta innebär även att frågan 

är högst relevant vid den tidpunkt då detta arbete skrivs.  

 

6 Disposition 
 

Med hänsyn till att rättsfrågorna är komplexa och att det krävs flertalet avvägningar är 

arbetets disposition av största vikt. Av pedagogiska skäl ska jag först behandla allmänna 

synpunkter om konkurs och företagsrekonstruktion då dessa är centrala för förståelsen av det 

fortsatta arbetet.  Sedan följer en kort beskrivning av löneförmånsrätten då denna är av 

betydelse för arbetets syfte. Därefter behandlas frågor om lönegaranti som är en förutsättning 
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för att den aktuella rättsfrågan ska vara relevant. Efter detta kommer jag att gå närmare in på 

frågan om hur statens regressfordran behandlas i ett offentligt ackord. I detta avsnitt kommer 

även relevant praxis att beskrivas. Till sist kommer ett antal slutsatser att dras. Detta kommer 

att följas upp av en diskussionsdel. 

 

7 Allmänt om konkurs 
 

I detta avsnitt tar jag upp frågor som konkursens funktion, syfte och historik. En relevant 

fråga är varför jag beskriver konkursinstitutet i en uppsats som behandlar offentligt ackord. 

Svaret är att det inom det offentliga ackordet saknas prejudikat, vilket gör att det ligger nära 

till hands att jämföra och försöka dra analogier från det närbesläktade rättsområdet 

konkursrätt, i vilket det också finns regler om ackord. Inom konkursrätten finns nämligen 

såväl praxis som doktrin. 

 

7.1 Konkursens utveckling i Sverige 

Första gången Sverige fick en någorlunda utpräglad konkurslagstiftning var på 1600-talet. I 

1734 års lag fick den sin plats i 16 kap. handelsbalken medan förmånsrättsordningen 

placerades i det nästföljande kapitlet i samma balk. Dock ansågs dessa bestämmelser snart 

vara otillräckliga, vilket resulterade i 1767 års förklaring ”vad vid fallissementer samt 

cessions- och konkurstvister hädanefter bör iakttagas”.
2
  

 

Konkursrätten präglades under denna tid av en repressiv syn där gäldenären skulle straffas. 

Lagstiftningen gjorde skillnad mellan vårdslösa och icke vårdslösa gäldenärer. Gäldenärer 

som hamnat på obestånd genom casus fick vissa lättnader vad gäller frågan om vilken 

egendom som borgenärerna kunde beslagta.
3
  

 

På 1700-talet tillkom mer lagstiftning avseende konkurs, men lagstiftningsviljan ökade på 

1800-talet då Sverige fick tre nya konkurslagar (1818, 1830 och 1862). I takt med 

merkantilismens intåg försvann även de straffrättsliga inslagen i konkursrätten. Det ansågs att 

olönsamma företag skulle försvinna för att lämna plats till vinstdrivande sådana. Det var då 

angeläget att avvecklingen av olönsamma företag skulle vara så effektiv som möjligt.
4
  

                                                 
2
 Westring, 1917, s. 9-12. 

3
 Welamson och Mellqvist, 2013, s. 17 f. 

4
 A.a., s. 18 f. 
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1921 kom ännu en ny konkurslag med stora inslag från 1862 års konkurslag. Det är även 1921 

års lag som ligger till grund för dagens konkurslag (1987:672) (KL). Under 1900-talet 

genomfördes ett antal reformer av konkursrätten som ledde till dagens lagstiftning.
5
 

 

Annan viktig lagstiftning på området som tillkom under 1900-talets gång var LGL, 

förmånsrättslagen (1970:979) (FRL) samt FrekL (mer om denna nedan).  

 

7.2 Vad syftar konkursen till? 

Konkursen är idag den enda generalexekutionen i Sverige. Den syftar till att avveckla 

gäldenärens verksamhet, realisera dennes tillgångar och fördela överskottet till borgenärerna. 

Det handlar om att ta tillvara gäldenärens samlade tillgångar för att ge borgenärerna så stor 

utdelning som möjligt, vilket ska ske under ordnade former. Om gäldenären är en juridisk 

person medför konkursen att den juridiska personen likvideras, d.v.s. upphör att existera.
6
 En 

förutsättning för att ett konkursbeslut ska fattas är att gäldenären har hamnat på obestånd, 

vilket innebär att han inte rätteligen kan betala sina skulder och oförmågan att göra det inte 

endast är tillfällig (1:2 KL).   

 

7.3 Fordrans uppkomst i konkurs 

Det är av relevans för arbetets syfte att beskriva hur man löser frågan om tidpunkten för 

fordringars uppkomst i konkurs för att kunna göra en jämförelse mellan situationen vid 

konkurs och situationen vid företagsrekonstruktion. 

 

Enligt 5:1 KL är huvudregeln att enbart fordringar som har uppkommit innan konkursbeslutet 

får göras gällande i konkursen. Vad gäller fordrans uppkomsttidpunkt löser man inom 

konkursrätten frågan generellt genom en prövning av vad som är fordrans väsentliga grund. 

Om fordrans grundar sig i ett avtal anses den ha uppkommit i samband med avtalet trots att 

fordran vid konkursutbrottet inte var fullgången (principen om fordrans väsentliga grund).
7
 Se 

mer om principen om fordrans väsentliga grund under avsnitt 11.4.1.  

 

                                                 
5
 Welamson och Mellqvist, 2013, s. 20.  

6
 Mellqvist, 2011, s. 61 f. 

7
 Hägge, 2011, s. 291. 
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7.4 Ackord i konkurs 

I 12 kap. KL behandlas ackord i konkurs. Ackord i konkurs innebär att en borgenärsmajoritet 

röstar genom ett ackordsförslag som innebär att samtliga fordringar som omfattas av ackordet 

sätts ned (12:5 och 15 KL).
8
 Normalt sett ska ackordet ge borgenärerna minst 25 procent av 

fordringarnas belopp (12:5 st. 1 KL). För att få genom ett sådant ackord krävs att 75 procent 

av de röstande enas om ackordet samt att deras fordringar uppgår till 75 procent av de 

röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp (12:15 KL).  

 

Ännu ett villkor för ackordet är att det ska ge likaberättigade borgenärer lika rätt (12:5 st. 1 

KL). Ackordet förfaller dock inte om det finns en avvikelse som är till nackdel för en viss 

borgenär såvida han medger det (12:5 st. 2 KL).  

 

För att konkurs i ackord ska vara möjligt fordras att bevakningsförfarande äger rum (12:3 

KL). Ett bevakningsförfarande innebär att borgenärerna för att skydda sin rätt inom viss tid 

måste anmäla sina fordringar hos rätten (9:4 st. 1 KL). Det är emellertid inte alla borgenärer 

som måste anmäla sina fordringar för att erhålla skydd. Bl.a. panthavare och borgenärer med 

kvittningsrätt behöver inte anmäla sina fordringar till rätten (9:5 st. 1 och 5:17 st. 2 KL). 

Närmare hänvisningar till vilka som inte behöver anmäla sina fordringar i ett 

bevakningsförfarande finns i 9:4 st. 1 KL.  

 

Den nedsättning av fordran som ett ackord innebär drabbar i princip samtliga borgenärer med 

oprioriterade anspråk oavsett om de är kända eller okända (12:11 och 21). Fordringar som inte 

omfattas av ett ackord är fordringar med förmånsrätt (12:24 KL). Är en borgenär 

kvittningsberättigad påverkas hans fordran inte av ackordet (12:11 st. 1). Inte heller träffas 

fordringar som har uppkommit efter konkursbeslutet av ackordet.
9
  

 

8 Företagsrekonstruktion 
 

8.1 Företagsrekonstruktionens framväxt 

Redan 1985 visade Statens Industriverk på ett behov av ett rekonstruktionsförfarande som 

kunde rekonstruera företag så att de återigen blev lönsamma, vilket även skulle medföra 

                                                 
8
 Ett ackord i konkurs kan även ha en annan innebörd såsom anstånd med betalning, s.k. prolongationsackord. 

Sådant ackord är dock ej av intresse för detta arbete.  
9
 Welamson och Mellqvist, 2013, s. 274. 
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mindre förluster för leverantörer och andra borgenärer.
10

 Utredningen resulterade däremot inte 

i någon lagstiftning. 

 

1988 fick insolvensutredningen
11

 i uppdrag att bl.a. utreda frågan om rekonstruktion av 

företag i kris. Utredningen konstruerade ett förslag till lag om företagsrekonstruktion.
12

 

Genom prop. 1995/96:5 antogs FrekL.  

 

Förslaget om en ny rekonstruktionslagstiftning tillkom under 1990-talets finanskris. Förslaget 

resulterade i det nya förfarandet företagsrekonstruktion som infördes 1996. Det ansågs vara 

av värde att rekonstruera ett företag i ett tidigt skede innan de ekonomiska svårigheterna blivit 

så stora att det enda alternativet som återstår är konkurs.
13

    

 

FrekL har till syfte att återuppbygga företag som i grunden är lönsamma, men som har hamnat 

i ekonomiska svårigheter. Rekonstruktionen ger gäldenärsföretaget rådrum att lösa sina 

bekymmer.
14

  

 

8.2 Företagsrekonstruktionens syfte 

Syftet med rekonstruktion är att sådana företag som i grunden är lönsamma och som har en 

bärande affärsidé, men som råkat i ekonomiska besvär ska ges möjlighet att rekonstruera sin 

verksamhet.
15

 

 

När FrekL infördes anfördes flera skäl som talade för behovet av ny 

rekonstruktionslagstiftning. Ett av dessa var att konkursens användande som 

rekonstruktionsinstitut var avsevärt mer omfattande än vad som hade förmodats av staten.
16

 

Vid konkurs utgick lönegaranti, vilket inte var fallet med ackord enligt, den numera 

upphävda, ackordslagen (1970:847), vilket innebar att det var mer förmånligt att rekonstruera 

företaget medelst konkurs än att få ett ackord antaget.
17

  

 

                                                 
10

 Statens Industriverk, Konkursutredningen (SIND 1985:7). 
11

 SOU 1992:113. 
12

 A.a. 
13

 Persson och Karlsson-Tuula, 2012, s. 18 f. 
14

 A.a., s. 23. 
15

 Prop. 1995/96:5, s. 54. 
16

 SOU 1992:113, s. 26. 
17

 A.a., s. 26 och 301 f. 
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Här följer ett exempel på hur konkursen användes som rekonstruktionsverktyg. En 

bekvämlighetskonkurs innebär i korta drag att ett bolags ställföreträdare försätter bolaget i 

konkurs. Därefter startar han ett nytt bolag och köper inkråmet, d.v.s. inventarier, lager och 

annan utrustning, från det konkursförsatta bolaget. Detta möjliggör för ställföreträdaren att 

driva verksamheten vidare utan de gamla skulderna och med möjligheten att kringgå lagen 

om anställningsskydd (1982:80) (LAS). På grund av denna företeelse ville regeringen renodla 

konkursen till att uppfylla sitt egentliga syfte, d.v.s. att avveckla olönsamma företag.
18

   

 

Ett annat argument som talade för införandet av företagsrekonstruktion var att de ekonomiska 

riskerna i gäldenärsföretaget, vid konkurs, pålades främst på borgenärerna. Detta gäller i 

synnerhet då gäldenärsföretaget drivs i form av ett aktiebolag i och med att sådana bolag 

upplöses efter att en konkurs har avslutats utan överskott.
19

 Konkurs innebär ofta en bestående 

ekonomisk förlust för oprioriterade borgenärer i och med att utdelningen till dessa i de allra 

flesta fall är låg. Det fanns därför en förhoppning om att utdelningen för dessa oprioriterade 

borgenärer skulle höjas i och med införandet av ett nytt rekonstruktionsförfarande eller en 

förändrad förmånsrättsordning.
20

 

 

Ännu ett skäl som talade för införandet av en ny företagsrekonstruktion var det faktum att det 

tidigare saknades möjligheter som tog sikte på rekonstruktion i sak samtidigt som en 

finansiell rekonstruktion kunde genomföras. Den numera upphävda ackordslagen gav 

möjlighet att reglera äldre skulder, men den tillhandahöll inte några verktyg för att ändra 

verksamhetsinriktning eller ledning i företaget.
21

 Det nya företagsrekonstruktionsförfarandet 

skulle ge en lösning till detta problem.
22

  

 

Ett annat skäl som talade för införandet av FrekL var att konkurs inte ansågs vara lämplig för 

att rekonstruera företag då en konkurs kan vara kostsam och dra ut på tiden. Regeringen såg 

ett behov av ett mer flexibelt, enkelt och snabbt förfarande.
23

 

 

Det allra viktigaste skälet från ett samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv var 

dock att företag i kris i ett tidigt skede skulle ha möjlighet att återfå livskraft innan den 

                                                 
18

 Prop. 1995/96:5., s. 55. 
19

 SOU 1992:113, s. 302. Se även 25:50 aktiebolagslagen (2005:551). 
20

 SOU 1992:113, s. 305 ff. 
21

 Prop. 1995/96:5, s. 57.  
22

 A.a., s. 56 f. 
23

 A.a., s. 55. 
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tidpunkt då realisation av tillgångarna måste ske. Realisationen innefattar alltid en risk för 

värde- och kapitalförstöring.
24

   

 

8.3 Förutsättningar för rekonstruktion 

För att en företagsrekonstruktion ska inledas krävs att gäldenären eller en borgenär lämnar in 

en ansökan till den tingsrätt där gäldenären svarar i tvistemål som angår betalningsskyldighet 

i allmänhet, d.v.s. rätten i den ort där gäldenären har sitt hemvist (2:1 st. 1 FrekL och 10:1 st. 

1 rättegångsbalken (RB). 

 

För att ett beslut om företagsrekonstruktion ska komma till stånd krävs det att det kan antas att 

gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom 

kort (2:6 st. 1 FrekL). Det ska här anmärkas att det inte krävs att gäldenären har hamnat på 

obestånd. En viktig begränsning är att ett beslut om företagsrekonstruktion inte får meddelas 

om det saknas skälig anledning att anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. (2:6 st. 2 

FrekL).
25

 Om ansökan har lämnats in av en borgenär får rätten inte ge bifall till denna om 

gäldenären motsätter sig detta (2:6 st. 3 FrekL). 

 

8.4 Rekonstruktionens verktyg 

En relevant fråga i sammanhanget är vilka rättsliga verktyg som företagsrekonstruktionen 

tillhandahåller, d.v.s. hur rekonstruktionsgäldenären kan agera gentemot sina borgenärer med 

hjälp av bestämmelserna i FrekL. 

 

Vid rekonstruktion förlorar gäldenären inte rådigheten över sina tillgångar.
26

 Detta innebär 

dock inte att han har full frihet att agera. Han får inte utan rekonstruktörens samtycke betala 

skulder som uppkommit före beslutet om rekonstruktion och inte heller ställa säkerhet för 

sådana skulder. Vidare får gäldenären inte åta sig nya förpliktelser eller överlåta, pantsätta 

eller upplåta annan rätt till egendom som är av väsentlig betydelse för verksamheten (2:15 st. 

1 FrekL). Skulle gäldenären bryta mot någon av dessa förbud medför inte detta att 

rättshandlingen blir ogiltig (2:15 st. 2 FrekL). Trots att en rättshandling som gäldenären utför i 

strid med 2:15 FrekL inte är förenad med civilrättslig ogiltighet innebär det inte att det inte 

                                                 
24

 Prop. 1995/96:5, s. 54. 
25

 Se dock RH 2011:53. 
26

 Jmf 3:1 KL. 
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finns några konsekvenser. Rekonstruktören kan begära att företagsrekonstruktionen ska 

upphöra, vilket i sin tur kan resultera i att gäldenären istället försätts i konkurs.
27

 

 

Under en pågående rekonstruktion är huvudregeln att gäldenären är skyddad mot utmätning 

eller annan verkställighet. De undantag som gäller innebär att verkställighet får ske om 

borgenären har handpanträtt eller retentionsrätt för sin fordran. Detsamma gäller för fordran 

avseende underhållsbidrag (2:17 st. 1 FrekL). Ett annat viktigt undantag är att rätten får 

besluta om lämplig åtgärd om gäldenären vidtar eller underlåter att vidta en åtgärd varigenom 

han sätter en borgenärs rätt i fara. Verkställighet av beslut om sådan lämplig åtgärd får då ske 

(2:18 FrekL). Vad som utgör lämplig åtgärd beskrivs i förarbetena som sådana 

säkerhetsåtgärder som kan beslutas i enlighet med 15:3 RB, exempelvis vitesföreläggande 

eller särskild förvaltning av egendom.
28

  

 

Vad gäller konkurs har gäldenären ett visst skydd, men det är inte absolut. Om en borgenär 

ansöker om gäldenärens försättande i konkurs under den tid som företagsrekonstruktion pågår 

ska borgenärens ansökan vilandeförklaras om gäldenären begär det (2:10 a st. 1 KL). Om det 

finns särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras får rätten besluta om 

konkurs för gäldenären (2:10 a st. 2 KL). Vilka situationer som avses i detta lagrum 

exemplifieras i förarbetena. Det kan röra sig om en sådan situation då gäldenären under 

rekonstruktionen bedriver verksamheten på ett sådant sätt att en borgenärs möjlighet att få 

betalt riskeras i betydlig mån, vilket inte skulle ske om gäldenären genast försätts i konkurs.
29

  

 

Ett annat verktyg som är till förmån för gäldenären är hävningsförbudet i 2:20 FrekL. 

Bestämmelsen innebär att en medkontrahent till gäldenären inte får häva deras inbördes avtal 

på grund av dröjsmål med betalning eller annan prestation om gäldenären inom skälig tid 

begär att det ska fullföljas. Detta måste dock ske med rekonstruktörens samtycke (2:20 st. 1 

FrekL). Om medkontrahentens tidpunkt för prestation har infallit ska gäldenären på 

medkontrahentens begäran antingen fullgöra sin prestation eller ställa säkerhet för den om han 

har medgivits anstånd (2:20 st. 2 p. 1 FrekL). Om tidpunkten för medkontrahentens prestation 

inte har infallit har han rätt att begära säkerhet endast om det av ett visst särskilt skäl är 

nödvändigt för att bli skyddad mot förlust (2:20 st. 2 p. 2 FrekL). Hävningsförbudet gäller inte 

                                                 
27

 Prop. 1995/96:5, s. 189 f. 
28

 A.a., s. 195. 
29

 Prop. 2002/03:49, s. 155. 
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om gäldenären inte fullgör sina skyldigheter i första och andra stycket (2:20 st. 3 FrekL). Av 

paragrafens fjärde stycke framgår att hävningsförbudet inte är dispositivt, d.v.s. att det inte 

går att avtala bort det. I paragrafens sista stycke räknas det upp vissa borgenärer som inte 

omfattas av hävningsförbudet, bl.a. anställda. 

 

I övrigt ska nämnas kontantprincipen och något om aktiv och passiv stoppningsrätt som kan 

tillämpas vid företagsrekonstruktion. Kontantprincipen innebär att gäldenären under 

rekonstruktionen ska utge full betalning eller fullgod säkerhet för prestationer som fullgörs 

under rekonstruktionens gång.
30

 

 

Den passiva stoppningsrätten uttrycks i 61 § köplagen (1990:931) och innebär att borgenären 

får innehålla sin prestation om det efter köpet visar sig att gäldenärens ekonomi är så 

ansträngd att det finns goda skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av 

sin prestation. Om gäldenären ställer godtagbar säkerhet för sin prestation ska borgenären 

fullgöra sin prestation. 

 

Den aktiva stoppningsrätten innebär att borgenären äger rätt att kräva åter en vara om den 

överlämnas till gäldenären efter den tidpunkt då han har ansökt om företagsrekonstruktion och 

betalning för varan inte har erlagts. Dock behöver gäldenären inte återlämna varan om han 

betalar köpeskillingen genast eller inom skälig tid ställer godtagbar säkerhet för betalningen 

(63 § st. 4 köplagen (1990:931). 

 

8.5 Offentligt ackord 

Offentligt ackord regleras i 3 kap. FrekL. Ett offentligt ackord medför ett legalt åsidosättande 

av principen pacta sunt servanda. I likhet med ackord inom konkurs innebär det offentliga 

ackordet att en borgenärsmajoritet kan rösta genom ett ackordsförslag som innebär att 

samtliga fordringar som omfattas av ackordet sätts ned (3:2 st. 1 FrekL).
31

 

Ackordsdividenden, d.v.s. den procentandel av fordringarna som gäldenären ska betala ska i 

normalfallet ge de berörda borgenärerna minst 25 procent av fordringarnas värde (3:2 st. 1 

FrekL). Det fordras att 75 procent av de röstande röstar för ackordsförslaget samtidigt som de 

innehar 75 procent av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp för att 

                                                 
30

 Prop. 1995/96:5 s. 94. 
31

 Offentligt ackord kan även ha andra betydelser. För detta arbetes vidkommande är endast den beskrivna 

innebörden relevant. 
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ackordsförslaget ska anses antaget (3:4 FrekL). Se 3:4 FrekL för närmare beskrivning av hur 

stor majoritet som krävs för olika ackordsdividender.  

 

En viktig aspekt av det offentliga ackordet är att samtliga likaberättigade borgenärer ska 

behandlas lika enligt 3:2 st. 1 FrekL. Man kan tala om en likabehandlingsprincip inom det 

offentliga ackordet. Precis som vid ackord inom konkurs kan en viss borgenär vid offentligt 

ackord medge en avvikelse som är till hans nackdel, vilket resulterar i att ackordsförslaget 

tillåts trots avvikelsen (3:2 st. 2 FrekL). 

 

Ett offentligt ackord är bindande för samtliga borgenärer som har eller hade rätt att delta vid 

ackordsförhandlingen oavsett om de varit kända eller okända (3:8 st. 1 FrekL). Den naturliga 

frågan blir då vilka som har rätt att delta i ackordsförhandlingen. Svaret är att endast de 

borgenärer vars fordringar har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion deltar. Det 

finns dock ytterligare undantag. Borgenärer som har möjlighet att kvitta (se 2:21 FrekL) deltar 

inte (3:3 st. 1 FrekL). Detsamma gäller borgenärer vars fordringar är förenade med 

förmånsrätt (3:3 st. 1 FrekL). Inte heller deltar borgenärer med efterställda fordringar (3:3 st. 

1 FrekL). Återtagandeförbehåll jämställs med förmånsrätt (3:3 st. 5 FrekL). Om en borgenär 

helt eller delvis avstår från sin förmånsrätt eller kvittningsrätt kan han delta i 

ackordsförhandlingen med den del av hans fordran som inte är säkerställd. I fall att en 

borgenär har fordringar som endast delvis kan täckas genom kvittning eller om värdet av den 

egendom som han har förmånsrätt i understiger värdet av hans fordran kan han delta med den 

överskjutande delen (3:3 st. 2 FrekL).  

 

9 Löneförmånsrätten 
 

Först ska nämnas att förmånsrätten reglerar hur gäldenärens tillgångar ska fördelas vid en 

konkurs eller utmätning (1 § FRL). Förmånsrätten är relevant för detta arbete då fordringar 

med förmånsrätt inte träffas av ett offentligt ackord.
32

 Förmånsrätter delas upp i särskilda och 

allmänna förmånsrätter (2 § FRL). Löneförmånsrätten är en allmän förmånsrätt som regleras i 

12 § FRL. Bestämmelsens första stycke stadgar att arbetstagare har förmånsrätt på lön eller 

annan ersättning som grundas på anställningen. De fordringar som omfattas är, enligt samma 

bestämmelse, sådana som har tjänats in senare än tre månader innan konkursansökningen kom 

in till rätten och inom en månad efter konkursbeslutet. Lägg märke till att det kan löpa en tid 

                                                 
32

 Se avsnitt 8.5. 
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mellan konkursansökningen och konkursbeslutet. De lönefordringar som tjänas in under den 

perioden omfattas av förmånsrätt. 

 

Även fordran på uppsägningslön omfattas, dock längst för uppsägningstid som beräknas 

enligt 11 § LAS. Det finns här flera begränsningar. Om arbetstagaren inte utför arbete under 

uppsägningstiden måste han bl.a. anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen för 

att åtnjuta förmånsrätt för uppsägningslön (Se närmare 12 § st. 2 FRL). 

 

Ytterligare en begränsning stadgas i 12 a § FRL. Den innebär att arbetstagarens förmånsrätt 

omfattar som högst tio prisbasbelopp, vilket för år 2015 innebär att taket är 445 000 kronor 

(2:6 och 7 socialförsäkringsbalken (2010:110)).  

 

10 Lönegaranti 
 

Statlig lönegaranti regleras av LGL. Lagstiftningen bygger på Europaparlamentets och Rådets 

direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens 

insolvens. Artikel 1.1 föreskriver att direktivet ska tillämpas på arbetstagares fordringar som 

har sin grund i anställningsavtal gentemot arbetsgivare som är att anse som insolventa. Enligt 

artikel 2.1 ska en arbetsgivare anses vara insolvent om en ansökan om inledande av ett 

kollektivt förfarande som grundas på arbetsgivarens insolvens i enlighet med respektive 

medlemslands lag har lämnats in. Detta kollektiva förfarande ska innebära att arbetsgivarens 

tillgångar helt eller delvis tas i anspråk och att en förvaltare utses. 

 

Den lag som åsyftas i Sverige är KL. Vid en företagsrekonstruktion ianspråktas inte 

gäldenärens tillgångar för att tillgodose borgenärernas fordringar. Detta spelar dock inte 

någon roll då artikel 11 i direktivet stadgar att direktivet inte hindrar medlemsstaternas rätt att 

utfärda lagar som är gynnsammare för arbetstagarna. Min bedömning är att möjligheten till 

lönegaranti vid företagsrekonstruktion ska ses som en sådan lag som omfattas av artikel 11, 

d.v.s. att möjligheten att utge lönegarantimedel vid företagsrekonstruktion är en sådan 

lagstiftning som är gynnsammare för arbetstagarna. 

 

Staten garanterar arbetstagarnas fordran på lön hos arbetsgivare som antingen har försatts i 

konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion enligt FrekL (1 § LGL). Först 2005 

infördes möjlighet till lönegaranti vid företagsrekonstruktion genom prop. 2004/05:57. 
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Reglerna utformades som ett socialt skydd för arbetstagarna för att undgå statsstödsförbudet i 

artikel 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Regeringens 

avsikt var att lönegaranti vid företagsrekonstruktion skulle utgå från en entydig rätt för 

arbetstagaren samtidigt som reglerna om lönegaranti skulle tillämpas generellt med villkor 

som fastställs på förhand.
33

  

 

10.1 Lönegarantins omfattning 

Lönegarantin omfattar sådana fordringar som omfattas av 12 § FRL (7 § st. 2 LGL). Eftersom 

FRL inte är tillämplig vid företagsrekonstruktion ska man istället fingera ett beslut om 

konkurs. Detta framgår av följande skrivning i 7 § st. 2 LGL: ”… fordran på lön… som skulle 

ha haft förmånsrätt… om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs.” Detta innebär att 

lönegarantin inte skiljer sig när det rör sig om konkurs i stället för företagsrekonstruktion. 

Förmånsrätten för lönefordringar har behandlats ovan. Denna begränsning i lönegarantin 

medför att garantin kan utgå endast för sammanlagt fyra månader under vilka arbetstagaren 

arbetar förutsatt att det inte uppkommer någon tidsutdräkt mellan tidpunkten för ansökan om 

företagsrekonstruktion och tidpunkten för beslut om företagsrekonstruktion. Det rör sig om tre 

lönefordringar som har intjänats senast tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion 

samt en lönefordran som har intjänats en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion (12 

§ st. 1 FRL). Om rätten inte beslutar om företagsrekonstruktion samma dag som ansökan 

inkommer ska även den lön som tjänas in under tiden mellan ansökan och beslut om 

företagsrekonstruktion omfattas av förmånsrätt (12 § st. 1 FRL). 

 

Vad gäller tiden efter en månad från beslutet om företagsrekonstruktion kan även 

uppsägningslön omfattas av garantin under förutsättning att arbetstagaren under 

uppsägningstiden inte har utfört och ej heller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning 

(7 a § st. 1 LGL). Den uppsägningstid som avses är den som stadgas i 11 § LAS (7 a § st. 2 

LGL). I 7 a § st. 2 LGL stadgas ytterligare villkor för att garantin ska omfatta uppsägningslön.  

 

Lönegarantin begränsas ytterligare då det föreskrivs att garantins högsta belopp utgörs av fyra 

prisbasbelopp, d.v.s. 178 000 kronor år 2015 (9 § st. 1 LGL samt 2:6 och 7 

socialförsäkringsbalken (2010:110)). Vidare begränsas lönegarantin även i tiden. Det stadgas 

                                                 
33

 Prop. 2004/05:57, s. 22. 
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att lönefordringar omfattas av garantin för en anställningstid om högst åtta månader (9 § st. 2 

LGL).  

 

10.2 Statens regressfordran 

Lönegarantin är dock inget bidrag för arbetsgivaren utan beloppet ska betalas tillbaka till 

staten enligt 28 § st. 1 LGL. I bestämmelsen uttrycks det att staten inträder i arbetstagarens 

rätt gentemot rekonstruktionsgäldenären vad gäller utgivet lönegarantibelopp. Detta innebär 

att staten subrogerar i den anställdes rätt och får en regressfordran mot 

rekonstruktionsgäldenären. 

 

Staten övertar dock inte samma rätt som den anställde hade mot arbetsgivaren. Detta beror på 

att staten inte längre har någon förmånsrätt för sin regressfordran (28 § st. 1 LGL).
34

 Detta är 

högst relevant för arbetets syfte då det innebär att statens regressfordran inte kan undantas 

från ett offentligt ackord på den grunden att den har förmånsrätt. I utredningen som föregick 

borttagandet av statens förmånsrätt utgick man från att rekonstruktionsgäldenären inte skulle 

få någon ekonomisk fördel av att förmånsrätten togs bort.
35

 

 

10.3 Sociala avgifter 

I samband med att lönegarantimedel betalas ut ska staten även betala sociala avgifter (2:11 

socialavgiftslagen (2000:980). De sociala avgifterna uppgår 2014 till 31,42 procent (2:26 

socialavgiftslagen (2000:980) och 3 § st. 1 lagen (1994:1920) om allmän löneavgift).
36

  

 

Frågan som uppstår är om de sociala avgifterna ska återbetalas till staten i samband med att 

utgivet lönegarantibelopp återbetalas. Det förefaller vara tveksamt. I NJA 1998 s. 834 

bedömde Högsta domstolen (HD) att det finns ett direkt samband mellan utbetalade löner och 

sociala avgifter. Men eftersom det i 28 § LGL uttrycks att staten inträder ”i arbetstagarens 

rätt” innebär det att staten inte har rätt att återkräva utbetalade sociala avgifter då en 

arbetstagare inte har någon rätt att av sin arbetsgivare erhålla sociala avgifter. HD ansåg att 

staten inte hade rätt till betalning från gäldenären för utbetalade sociala avgifter då det inte 

fanns någon regel som angav att sociala avgifter ska återbetalas. NJA 1998 s. 834 avsåg 

visserligen inte situationen företagsrekonstruktion utan konkurs, men min uppfattning är att 

                                                 
34

 Tidigare hade staten förmånsrätt för sin regressfordran. Genom prop. 2007/08:161 ändrades detta. 
35

 SOU 2007:71 s. 132. 
36

 Det är endast en huvudregel vartill flera undantag kan vara tillämpliga. 
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det i detta fall inte finns skäl att göra åtskillnad mellan de båda instituten då det inte heller vid 

företagsrekonstruktion finns någon regel som stadgar att sociala avgifter ska återbetalas. 

Staten torde alltså inte ha något regresskrav avseende sociala avgifter gentemot 

rekonstruktionsgäldenären.
37

 

 

10.4 Lönegaranti som skydd för arbetsgivaren 

Det har tidigare nämnts att lönegarantin är utformad som ett socialt skydd för arbetstagare. 

Detta förtar inte det faktum att arbetsgivaren åtnjuter en förmån när lönegaranti utgår. 

 

En arbetstagare kan omedelbart frånträda sin anställning om han inte får sin lön då detta är ett 

väsentligt åsidosättande av arbetsgivarens åtaganden (4 § st. 3 LAS).  

 

Rekonstruktionsgäldenären kan även bli föremål för en s.k. indrivningsblockad vars syfte är 

att få till stånd utbetalning av klar och förfallen lönefordran om han inte utbetalar löner i tid 

(41 § st. 3 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)). En annan konsekvens 

av icke utbetalade löner är att arbetstagare kan utnyttja sin detentionsrätt, vilket innebär att de 

håller inne sina avtalsprestationer, d.v.s. arbetet.
38

 

 

Dessa åtgärder vore synnerligen allvarliga för rekonstruktionsgäldenären som redan lider av 

ekonomiska svårigheter. I detta skede kommer lönegarantin in som en hjälp för gäldenären 

och utgör en förmån för honom då han får anstånd med löneutbetalningarna. I och med att 

lönegarantimedel utges till arbetstagarna löper gäldenären inte risk för att bli föremål för de 

ovan nämnda arbetsrättsliga åtgärderna, vilka skulle innebära att han blir stående utan 

arbetskraft, vilket i sin tur skulle resultera i att verksamheten inte kan drivas vidare.   

 

11 Kan statens regressfordran träffas av ett offentligt 
ackord? 

 

Efter att ha behandlat relevanta bakgrundsspörsmål ska jag nu gå in på syftets första och 

andra frågeställning, d.v.s. om statens regressfordran på grund av utbetalad lönegaranti 

omfattas av ett offentligt ackord och i sådana fall till vilken del. 
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 Danhard, 2013, s. 494 f. 
38

 Prop. 1995/96:5, s. 92. 
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Tidigare i detta arbete under avsnitt 8.5 har förutsättningarna för att en fordran ska omfattas 

av ett offentligt ackord beskrivits. Sammanfattningsvis rör det sig om fordringar som har 

uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion och som inte är säkerställda på något sätt, 

ex. genom förmånsrätt eller möjlighet till kvittning. 

 

11.1 Förmånsrätt 

Jag har under avsnitt 10.2 behandlat frågan om statens förmånsrätt för den regressfordran som 

uppstår p.g.a. utgivna lönegarantimedel. Där konstaterades att staten inte har någon 

förmånsrätt för sin regressfordran. Därmed kan statens regressfordran på denna grund inte 

undantas från ett offentligt ackord. 

 

11.2 Kvittning 

Vad gäller kvittningsrätt är NJA 2012 s. 876 av centralt intresse. Omständigheterna i målet 

var sådana att ett företag hade försatts i konkurs. Konkursförvaltaren beslutade att lönegaranti 

skulle utgå. Därefter kvittade Skatteverket ett överskott på gäldenärens skattekonto mot 

statens regressfordran.  Huvudfrågan i målet var om statens regressfordran hade uppkommit 

före den tidpunkt då konkursbeslutet meddelades. Av 5:1 KL följer att endast fordringar som 

har uppkommit före konkursbeslutet får göras gällande. Domstolen konstaterade, med 

hänvisning till tidigare praxis, att om ett anställningsavtal har träffats före konkursbeslutet kan 

en fordran på lön göras gällande i konkursen trots det faktum att fordran förfaller först efter 

konkursutbrottet. Detta innebär att HD ansåg att fordran på lön uppkommer i samband med 

anställningsavtalet. Enligt 5:15 KL får en borgenär kvitta en fordran som han har gentemot 

gäldenären mot en fordran som gäldenären har mot borgenären om borgenärens fordran har 

uppkommit före konkursutbrottet. Vidare hänvisade HD till uttalanden i förarbetena till LGL 

där det uttalades att lönegarantin kan ses som ett legalt borgensansvar. Detta föranledde 

domstolen att se till 5:17 KL som föreskriver att en regressfordran p.g.a. ett borgensåtagande, 

vid bl.a. tillämpning av kvittningsreglerna i 5:15 KL, anses uppkommen när borgensåtagandet 

grundades. Därmed bedömde HD att statens regressfordran hade uppkommit redan i samband 

med de individuella anställningsavtalen, vilket innebär att statens regressfordran var 

uppkommen före konkursbeslutet trots att lönegarantimedlen utbetalades först efter 

konkursutbrottet. Slutsatsen blev att staten kunde kvitta sin regressfordran mot gäldenärens 

fordran på återbetalning av överskottet på hans skattekonto. 
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I 2:21 FrekL föreskrivs samma begränsningar till möjligheten att kvitta som i 5:15 KL. 

Därmed torde det stå klart att staten kan kvitta sin fordran vid företagsrekonstruktion på 

samma sätt som vid konkurs.
39

 Skatteverket är av samma uppfattning.
40

 

 

Om rekonstruktionsgäldenären inte har någon fordran mot staten finns det inte någon 

möjlighet för staten att kvitta. Det enda som kan undanta statens regressfordran från ett 

offentligt ackord i detta fall är om det kan anses att den har uppkommit efter ansökan om 

företagsrekonstruktion. 

 

Innan jag går in på frågan om fordrans uppkomsttidpunkt måste det först tas ställning till 

frågan om statens regressfordran är beroende av den ursprungliga lönefordran, d.v.s. om 

statens regressfordran är en accessorisk förpliktelse. Skulle statens regressfordran avseende 

utbetalade lönegarantimedel anses vara en självständig fordran i förhållande till den 

ursprungliga lönefordran skulle det innebära att det inte är relevant att undersöka om den 

ursprungliga lönefordran uppkom före eller efter ansökan om företagsrekonstruktion. Detta 

beror på att en självständig fordran inte är beroende av en annan fordran. 

 

11.3 Sambandet mellan statens regressfordran och den ursprungliga 
lönefordringen? 

Det finns starka skäl som talar för att statens regressfordran ska anses vara beroende av 

huvudfordran, d.v.s. den ursprungliga fordran på lön som staten genom lönegarantin 

utbetalade till arbetstagaren. Ett av dessa skäl är att det i förarbetena talas om ett ”legalt 

borgensansvar”.
41

 Denna syn har även bekräftats av HD.
42

 Ännu en faktor som talar för att 

statens regressfordran ska anses vara beroende av huvudfordran är att det i 28 § st. 1 LGL 

talas om att staten inträder ”… i arbetstagarens rätt…”. Skrivningens ordalydelse antyder att 

staten har samma rätt som arbetstagaren gentemot rekonstruktionsgäldenären, vilket medför 

att de båda fordringarna har ett starkt samband. 

 

Skulle statens regressfordran inte vara kopplad till huvudfordran hade det inneburit att de 

båda fordringarna inte nödvändigtvis skulle anses vara uppkomna vid samma tidpunkt. Att 

separera statens regressfordran på detta sätt skulle innebära att det inte vore relevant när den 
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 Danhard, 2013, s. 493. 
40

 Skatteverket, Handledning för borgenärsarbetet, 2012, s. 248. 
41

 Prop. 1970:201 s. 70; Prop. 2004/05:57 s. 36 f. 
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 NJA 2012 s. 876. 
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bakomliggande huvudfordran (lönefordran) har uppkommit. Att rättsläget är sådant hävdades 

av konkursboet i NJA 2012 s. 876. Konkursboet menade att statens regressfordran hade 

uppkommit först i samband med att konkursförvaltaren hade beslutat om lönegaranti. HD 

avvisade detta påstående och ansåg att statens regressfordran kunde ses som ett legalt 

borgensansvar, vilket innebar att regressfordran var beroende av de ursprungliga 

lönefordringarna. NJA 2012 s. 876 har behandlats ovan under avsnitt 11.2. HD hänvisade i 

målet till NJA 1998 s. 219 där en jämförelse mellan lönegarantin och de civilrättsliga reglerna 

angående borgen gjordes. Inom civilrätten är borgensmannens regressfordran beroende av 

huvudförbindelsen (huvudgäldenärens skuld till borgenären). Det benämns som att en 

borgensförpliktelse är en accessorisk förpliktelse. Borgensmannen har samma rätt gentemot 

huvudgäldenären som borgenären hade när borgensmannen betalar huvudförpliktelsen. 

Borgensmannen har även rätt att kräva ersättning för kostnader som han har haft för att göra 

sin regressrätt mot huvudgäldenären gällande.
43

  

 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att rättsläget är sådant att statens regressfordran är 

beroende av den ursprunglihs huvudfordran, d.v.s. arbetstagarens fordran på lön. Även 

kammarrätten i Göteborg och kammarrätten i Sundsvall har utgått från att statens 

regressfordran är beroende av huvudfordran.
44

 Detta innebär att det är relevant att undersöka 

om arbetstagarens fordran på lön har uppkommit före eller efter den kritiska tidpunkten för att 

avgöra om statens regressfordran omfattas av ett offentligt ackord. 

 

11.4 Hur kan fordrans uppkomsttidpunkt bestämmas?  

Trots att fordrans uppkomst är ett relevant rekvisit på flertalet rättsområden finns det ingen 

legaldefinition av hur uppkomsttidpunkten ska eller bör bedömas (se ex. 5:1 st. 1 KL och 7 § 

st. 1 skuldsaneringslagen (2006:548)). 

 

Vad gäller lönefordringar som har intjänats under tiden före ansökan om 

företagsrekonstruktion är uppkomsttidpunkten inte ett problem. Av logiska skäl kan inte en 

sådan fordran anses uppkommen efter den kritiska tidpunkten, d.v.s. när ansökan om 

företagsrekonstruktion lämnas in. Därmed är den första frågeställningen i syftet besvarad; 

statens regressfordran på grund av utbetalade lönegarantimedel omfattas av ett offentligt 
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 Walin, 2002, s. 77 ff och 91; Lennander, 2011, s. 58 f. och 60 f. 
44

 Kammarrätten i Göteborg, 2013-01-02, mål nr 5845-12; Kammarrätten i Sundsvall, dom 2014-08-26, mål 

2667-13. 
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ackord, i varje fall till den del lönegarantimedlen hänför sig till löner som har intjänats före 

ansökan om företagsrekonstruktion. Det som återstår att utreda för att besvara den andra 

frågeställningen i arbetets syfte är om statens regressfordran p.g.a. utbetalade 

lönegarantimedel hänförliga till löner som har intjänats efter ansökan om rekonstruktion 

omfattas av ett offentligt ackord samtidigt som anställningsavtalet har ingåtts dessförinnan. 

 

Jag kommer nedan att redogöra för vissa teorier avseende fordrans uppkomsttidpunkt. Det ska 

även nämnas att jag enbart avser att beröra inomobligatoriska fordringar. Av pedagogiska skäl 

väljer jag att kalla dessa teorier för principer, men det ska anmärkas att de inte nödvändigtvis 

är vedertagna rättsliga principer. 

 

11.4.1 Fordrans väsentliga grund 

Principen om fordrans väsentliga grund innebär att en fordran ska anses ha uppkommit då den 

väsentliga grunden föreligger, vilket i obligationsrättsliga sammanhang innebär att fordran 

uppkommer när det bakomliggande avtalet ingås. Ett resultat av detta är att samtliga relevanta 

krav för att fordran ska förfalla till betalning inte måste vara uppfyllda för att fordran ska 

anses uppkommen. Om denna princip skulle vara tillämplig vid ett offentligt ackord skulle det 

innebära att samtliga avtal som har ingåtts före en rekonstruktionsansökan, men där 

prestationerna till rekonstruktionsgäldenären sker därefter kan omfattas av ett offentligt 

ackord. Det skulle för statens regressfordrans del, då den har ett samband med de 

lönefordringar den hänför sig till, medföra att den kan omfattas av ett offentligt ackord då den 

skulle anses uppkommen samtidigt som de individuella avtalen. Principen om fordrans 

väsentliga grund har diskuterats i såväl praxis som doktrin.
45

   

 

Kritik har framförts mot principen. Heidbrink har kritiserat tankesättet och har genom 

exempel visat att principen är orimlig. Exemplet är värt att återges. Heidbrink ställer frågan 

om en fordran på lön som har intjänats 1995 av någon som har varit anställd sedan 1979 är 

preskriberad sedan 1989 då fordran anses vara uppkommen i samband med 

anställningsavtalet.
46

 Även Lagrådet har uttalat sig angående principen om fordrans väsentliga 

grund. Lagrådet menade att man inte utan vidare kan utgå från att en fordran uppkommer i 

samband med att det bakomliggande avtalet som fordran har sin grund i ingås. Lagrådet 
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 Se ex. Hellners och Mellqvist, 2013, s. 170 f.; NJA 1990 s. 110. 
46

 Heidbrink, 2011, s. 867. 
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framhöll just lönefordringar som exempel på sådana fordringar som man inte alltid kan utgå 

från att de uppkommer i samband med det bakomliggande avtalet.
47

 

 

HD har i NJA 2009 s. 291 tillbakavisat tanken om att det skulle existera någon princip om 

fordrans väsentliga grund. HD uttalade att fordrans väsentliga grund inte är en rättslig princip 

utan ett sätt att legitimera en slutsats. Se mer om NJA 2009 s. 291 nedan i följande avsnitt. 

Regeringen får sägas ha varit av annan åsikt då det i propositionen till KL uttalades att 

fordrans väsentliga grund är en allmän princip som har utformats av doktrinen.
48

 

 

11.4.2 Ändamålsprincipen 

Ändamålsprincipen innebär att frågan om en fordrans uppkomsttidpunkt ska besvaras med 

beaktande av den regel som är aktuell och dess ändamål. Det faktum att fordran inte är 

fullgången vid den kritiska tidpunkten har ingen avgörande betydelse. Ändamålsprincipen 

kom till uttryck i NJA 2009 s. 291. Det rörde sig om en konkursrättslig tvist, i vilken HD 

uttalade att frågan om fordrans uppkomst bör avgöras med beaktande av den aktuella 

bestämmelsens syfte samt allmänna konkursrättsliga principer. Uttalandet förefaller vara 

generellt tillämpligt och innebär i sådana fall att frågan om när statens regressfordran 

uppkommer bör besvaras med hänsyn tagen till 2:3 FrekL samt allmänna 

företagsrekonstruktionsrättsliga principer. Det kommer nedan att visa sig att denna metod 

brister i förutsebarhet varför det är svårt att dra några slutsatser om vad som ska gälla för 

statens regressfordran utifrån denna princip. 

 

Något som talar för är att denna ändamålsinriktade princip ska vara vägledande för frågan om 

en fordrans uppkomsttidpunkt är att den numera tillämpas även i andra sammanhang.
49

 

 

Den ändamålsinriktade metoden kan resultera i att fordrans uppkomst bestäms olika beroende 

på vilken bestämmelse som är aktuell och dess syfte. Detta kan innebära att en och samma 

fordran anses vara uppkommen vid olika tidpunkter beroende på i vilket sammanhang den ska 

prövas.  
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 Se ex. HFD 2011 ref. 88. 
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11.4.3 Aktiv fordran 

Heidbrink har som reaktion på den ändamålsinriktade metoden som HD förespråkade i NJA 

2009 s. 291 föreslagit en alternativ metod; principen om aktiv fordran.
50

  

 

Heidbrinks resonemang innebär att fordran ska anses uppkommen först vid den tidpunkt då 

fordran aktivt kan krävas ut i domstol, vilket medför att samtliga villkor måste vara uppfyllda 

och fordringen måste vara förfallen. Han förtydligar detta genom att uttrycka att suspensiva 

villkor som kan finnas med i avtalet måste vara uppfyllda samtidigt som resolutiva villkor inte 

får ha blivit tillämpliga.
51

 Resolutiva villkor är sådana villkor som upplöser 

avtalsbundenheten medan suspensiva villkor skjuter upp densamma.
52

 

 

Heidbrinks uppfattning verkar vara att den ändamålsinriktade metoden är oförutsägbar medan 

principen om en aktiv fordran ger förutsägbara resultat som marknadsaktörerna kan anpassa 

sig till.
53

 

 

11.4.4 Frysningsprincipen 

Frysningsprincipen innebär att fordrans uppkomst bedöms utifrån tidpunkten för prestation, 

d.v.s. om prestation har skett före den kritiska tidpunkten anses även fordran ha uppkommit 

då. Om prestationen sker efter den kritiska tidpunkten ska fordran anses ha uppkommit vid 

samma tillfälle. Av relevans är att metoden verkar förespråkas vid varaktiga avtal, såsom 

anställningsavtal, och är anpassad just till det offentliga ackordet.
54

  

 

Hägge förespråkar denna metod och motiverar den med hänsyn till praktiska skäl. Han menar 

även att det faktum att den bouppteckning som ligger till grund för ackordet som regel 

normalt sett ska visa skuldförhållandena per ansökningsdagen tyder på att det finns en 

underförstådd frysningsprincip.
55

 För att tydliggöra resonemanget kan sägas att 

bouppteckningen normalt sett ska visa de tillgångar och skulder som finns i verksamheten vid 

ansökningsdagen (3:10 och 14 FrekL). Bouppteckningen läggs sedan till grund för det 

offentliga ackordet. Med hänsyn till att rekonstruktören vid den tidpunkt han upprättar 

bouppteckningen inte kan känna till samtliga framtida prestationer och deras värde måste han 
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utgå från ansökningsdagen, vilket i praktiken innebär att endast de fordringar vars prestationer 

har utförts före ansökan om rekonstruktion tas med som uppkomna skulder i 

bouppteckningen. 

 

Vidare menar Hägge att det inte skulle vara förenligt med hävningsförbudet (2:20 FrekL) eller 

den aktiva stoppningsrätten (63 § st. 4 köplagen (1990:931)) att låta den prestation som 

borgenären utför efter den kritiska tidpunkten träffas av ett offentligt ackord.
56

 

 

2:20 FrekL förbjuder borgenären att häva avtalet om hävningsgrund fanns före beslutet om 

rekonstruktion. Bestämmelsen inverkar dock inte på hävningsgrund som uppkommer efter 

den tidpunkten enligt ordalydelsen.  

 

Det syfte som kan utläsas ur 2:20 FrekL är att bestämmelsen ska ge gäldenären möjlighet till 

att erhålla nödvändiga prestationer under rekonstruktionens gång. Borgenären ska inte kunna 

vägra leverera på grund av betalningsdröjsmål som fanns redan före beslutet om 

företagsrekonstruktion. I förarbetena uttalades det att borgenären inte ska vara tvungen att 

prestera i enlighet med avtalet under rekonstruktionens gång om inte gäldenären fullgör sin 

del av avtalet eller ställer erforderlig säkerhet för sin prestation.
57

 Regeln om aktiv 

stoppningsrätt kan sägas tillgodose samma syfte, d.v.s. att prestationer som utförs efter den 

kritiska tidpunkten ska ersättas fullt ut.  

 

12 Träffas statens regressfordran av ett offentligt ackord? 
 

Det finns ett antal domar som behandlar frågan om statens regressfordran omfattas av ett 

offentligt ackord. I detta avsnitt avser jag att beskriva dessa och deras utgång. Med hänsyn till 

att de domar som direkt berör frågan huruvida statens regressfordran omfattas av ett offentligt 

ackord är motstridiga och inte har avkunnats av någon av landets högsta instanser finns det 

inte grund för att tala om någon stående praxis.  

 

12.1 NJA 2011 s. 849 

I februari 2009 meddelade tingsrätten i Göteborg beslut om att inleda en 

företagsrekonstruktion avseende Fabec AB (nedan kallat Fabec eller Företaget).  I augusti 
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samma år fastställdes ett offentligt ackord innebärande att de fordringar som omfattades av 

ackordet skulle sättas ned till 25 procent. Under rekonstruktionens gång hade länsstyrelsen 

utbetalat lönegaranti som uppgick till ett belopp om 1 718 252 kronor. I januari 2010 krävde 

länsstyrelsen att Fabec skulle återbetala 918 252 kronor, vilket avsåg arbete som hade utförts 

efter den kritiska tidpunkten. 

 

Fabec betalade ej inom den tid som länsstyrelsen hade föreskrivit. Länsstyrelsen ansökte 

därför om verkställighet mot Fabec för återbetalning av de utbetalade lönegarantimedlen 

jämte ränta (se 13 § st. 3 lönegarantiförordningen (1992:501) samt 6 § förordningen 

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar). Fabec invände mot verkställighetsbeslutet 

och betalade i juni 2010 229 563 kronor, vilket utgjorde 25 procent av det belopp 

länsstyrelsen krävde. Fabec hävdade därvid att statens regressfordran i sin helhet omfattades 

av det offentliga ackordet, vilket skulle innebära att exekutionstiteln var uppenbart felaktig. 

Detta grundade man på att de bakomliggande lönefordringarna hade uppkommit när 

anställningsavtalen ingicks, vilket var före den kritiska tidpunkten. 

 

Kronofogdemyndigheten (KFM) avslog Fabecs invändning mot verkställighet med 

förevändningen att länsstyrelsens beslut måste anses vara uppenbart felaktigt för att det ska 

kunna underkännas.
58

 KFM beskrev tvistefrågan som vilken del av lönegarantiregressen som 

ska omfattas av det offentliga ackordet. Fabec hävdade att hela beloppet skulle omfattas 

medan länsstyrelsens uppfattning var att statens regressfordran inte omfattas av ett offentligt 

ackord till den del det utbetalade beloppet hänför sig till fordran på lön avseende arbete som 

har utförts efter ansökan om rekonstruktion. KFM ansåg härvid att länsstyrelsens beslut inte 

var uppenbart felaktigt. 

 

Fabec överklagade och yrkade att tingsrätten skulle besluta att det förelåg 

verkställighetshinder. 

 

12.1.1 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten konstaterade att länsstyrelsen (Lst) ska begära indrivning om regressfordran 

avseende utbetalat lönegarantibelopp inte betalas inom den tid som myndigheten har 

föreskrivit (13 § st. 1 lönegarantiförordningen (1992:501) (LGF)). Vidare fastslog tingsrätten 
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att länsstyrelsens beslut utgjorde en exekutionstitel då det enligt 13 § st. 3 

lönegarantiförordningen (1992:501) fick verkställas vid indrivningen (3:1 st. 1 p. 6 

utsökningsbalken (1981:774) (UB).  

 

Därefter redogjorde rätten för 3:21 st. 2 UB och uttryckte att verkställighet fick vägras om 

svaranden gjorde gällande att något förhållande som rörde parternas mellanhavande utgjorde 

hinder mot verkställighet och denna invändning inte kunde lämnas utan avseende. Sedan kom 

rätten fram till slutsatsen att verkställighet i detta fall kunde vägras enbart om länsstyrelsens 

beslut kunde anses vara uppenbart lagstridigt. Värt att nämna är att tingsrätten var av 

uppfattningen att verkställighet borde vägras om rätten skulle komma fram till slutsatsen att 

statens regressfordran skulle omfattas av det offentliga ackordet. 

 

Därpå gick tingsrätten in på frågan om uppkomsttidpunkten för statens regressfordran. 

Tingsrätten fastställde att anställningsavtalen hade ingåtts före den kritiska tidpunkten, men 

de tvistiga lönefordringarna hade tjänats in därefter. Rätten tog fasta på uttalanden som 

gjordes i propositionen till FrekL. Lagrådet uttalade där att man inte utan vidare kan utgå från 

att en fordran uppkommer när det bakomliggande avtalet träffas när bestämmelser om 

fordrans uppkomst ska tillämpas. Lagrådet anförde just lönefordringar som exempel. 

Regeringen menade att Lagrådets synpunkt hade visst fog för sig.
59

 Vidare hänvisade rätten 

till ett uttalande av Förmånsrättsutredningen där det uttrycktes att den som till en 

rekonstruktionsgäldenär levererar en prestation, ex. arbete, på kredit trots att han har kunnat 

stoppa prestationen bör åtnjuta sakrättsligt skydd för prestationens vederlag.
60

 Detta innebar, 

enligt tingsrätten, att en fordran under sådana förhållanden inte skulle omfattas av ett ackord.  

 

Vidare hänvisade domstolen till rekonstruktionens syfte och anförde att lagstiftaren har 

avgränsat det offentliga ackordet till att träffa fordringar som har uppkommit före den kritiska 

tidpunkten. Rekonstruktionens syfte var alltså inte att ge rekonstruktionsgäldenären 

konkurrensfördelar avseende utgifter som kan hänföras till gäldenärens verksamhet under 

rekonstruktionens gång. Rätten var av uppfattningen att det vore oförenligt med lagstiftarens 

avgränsning av det offentliga ackordet om staten skulle stå för 75 procent av gäldenärens 

lönekostnader under rekonstruktionsförfarandet.  
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 Prop. 1995/96:5 s. 133 f. och 362. 
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 SOU 2001:80, s. 148 f. och 155; SOU 1999:1, s. 240 f. 
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Därmed var tingsrättens slutsats att en fordran på lön skulle anses ha uppkommit vid 

intjänandet vid tillämpning av 3:3 FrekL. Detta innebar att statens regressfordran avseende de 

löner som hade tjänats in efter den kritiska tidpunkten även skulle anses uppkomna efter den 

tidpunkten. I och med det var det inte uppenbart att exekutionstiteln stred mot lag. 

 

12.1.2 Hovrättens bedömning 

Hovrätten nöjde sig med att konstatera att den åberopade exekutionstiteln inte framstod som 

uppenbart felaktig. Hovrätten lämnade Fabecs överklagande utan bifall. 

 

12.1.3 Högsta domstolens bedömning61 

Även HD konstaterade att statens regressfordran utgör, om den inte betalas inom av 

länsstyrelsen föreskriven tid, en exekutionstitel som får läggas till grund för verkställighet. 

HD gick vidare till 3:21 st. 1 UB (se ovan under tingsrättens bedömning) och anförde att 

regeln avsåg i första hand invändningar som kunde hänföras till tiden efter exekutionstiteln. 

Samtidigt var det en grundläggande princip att KFM inte skulle göra en prövning av de frågor 

som hade avgjorts genom exekutionstiteln.  

 

Även HD fastställde, med hänvisning till NJA 1984 s. 602, att en exekutionstitel bör 

underkännas endast om det bakomliggande beslutet framstår som uppenbart felaktigt. Dock 

finns det ett större utrymme att vägra verkställighet om exekutionstiteln inte kan angripas på 

något annat sätt än genom invändning mot verkställighet. Därför undersökte HD om det 

aktuella beslutet kunde ha överklagats. 

 

HD konstaterade efter sin utredning att länsstyrelsens beslut var överklagbart, trots att det inte 

fanns någon bestämmelse rörande rätten att överklaga det aktuella beslutet. Detta ledde till 

slutsatsen att det i verkställighetsärendet fanns ännu mindre utrymme att underkänna beslutet 

än vad det fanns i NJA 1984 s. 602. Det faktum att länsstyrelsen inte hade bifogat en 

upplysning om hur beslutet hade kunnat överklagas gjorde ingen skillnad.  

 

Med tanke på att länsstyrelsens beslut om återkrav kunde överklagas var möjligheterna att 

underkänna exekutionstiteln ytterst begränsade. Därför fanns det inget hinder mot 

verkställighet enligt HD. I och med det avslogs överklagandet. 
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Av intresse är att föredraganden i HD kom fram till att exekutionstiteln var uppenbart 

felaktig. Hon kom fram till detta resultat genom en tillämpning av ändamålsprincipen (se 

ovan under 11.4.2). Föredraganden menade att lönegarantin är en fråga som skulle kunna 

påverka gäldenären i valet mellan företagsrekonstruktion eller konkurs, vilket enligt ett 

förarbetsuttalande bör undvikas. Därför bör reglerna om lönegaranti vid 

företagsrekonstruktion motsvara reglerna om lönegaranti vid konkurs. 

 

Detta föranledde föredraganden att göra en jämförelse av frågan om fordrans uppkomst inom 

konkurs. Slutsatsen var att föredraganden ansåg att det var mest ändamålsenligt att behandla 

frågan om uppkomsttidpunkten för en lönefordran på samma sätt vid företagsrekonstruktion 

som vid konkurs. 

 

12.2  Fabec i förvaltningsdomstolarna 

Fabec gav inte upp och begärde återställande av försutten tid i Kammarrätten i Göteborg. 

Beslut om återställande av försutten tid meddelades den 20 januari 2012. Målet överlämnades 

till förvaltningsrätten i Göteborg.
62

  

 

Fabec yrkade att länsstyrelsens beslut om återbetalning skulle upphävas. Grunderna för detta 

var att statens regressfordran i sin helhet omfattades av det offentliga ackordet då den skulle 

anses vara uppkommen i samband med de anställningsavtal som den hänförde sig till. 

Företaget anförde även att statens regressfordran inte hade någon förmånsrätt. 

 

Fabec hänvisade även till rättspraxis i konkurssammanhang som fastlog att en lönefordran 

uppkommer i samband med det bakomliggande anställningsavtalet. 

 

Vidare hävdade Fabec att fordrans uppkomsttidpunkt bör bedömas på samma sätt vid konkurs 

som vid företagsrekonstruktion. I annat fall skulle konsekvensen kunna bli att staten deltar 

med ett belopp avseende lönegarantiregress i ett offentligt ackord och ett annat belopp i ett 

ackord inom konkurs. Detta skulle öka skillnaderna mellan konkursinstitutet och 

företagsrekonstruktionen.  
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 Kammarrätten i Göteborg, 2013-01-02, mål nr 5845-12. 
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Lst i sin tur var av uppfattningen att principen om fordrans väsentliga grund inte gäller utan 

undantag. Lst hänvisade till NJA 2009 s. 291 (se ovan under 11.4.2) och anförde att 

ändamålsprincipen skulle tillämpas. I samband med det hävdade Lst att ett synsätt 

innebärande att fordringar som grundar sig på en prestation utförd efter den kritiska 

tidpunkten ska anses uppkomma i samband med det bakomliggande avtalet vore oförenligt 

med vissa rekonstruktionsrättsliga principer så som kontantprincipen och reglerna om 

borgenärers stoppningsrätt. 

 

Lst menade att syftena bakom KL och FrekL talar emot samma tillämpning av begreppet 

fordrans uppkomst inom de båda rättsområdena. I konkursfallet ligger fokus på borgenärernas 

bästa medan det i rekonstruktionsfallet ligger på rekonstruktionsgäldenären. Vid 

rekonstruktion är avsikten att i grunden lönsamma företag ska få rådrum med betalning 

avseende gamla skulder medan avsikten vid konkurs är att avveckla gäldenären och hans 

tillgångar.  

 

12.2.1 Förvaltningsrättens bedömning63 

Förvaltningsrätten hänvisade till ändamålsprincipen och uttalade att en fordrans 

uppkomsttidpunkt i hög grad är beroende av ändamålet med den regel som ska tillämpas (se 

ovan 11.4.2). Enligt domstolen skulle de anställdas lönefordringar inte omfattas av det 

fastställda ackordet enbart på grund av att anställningsavtalen ingåtts före den kritiska 

tidpunkten. Detta skulle nämligen strida mot kontantprincipen och göra det svårt för 

borgenärerna att förutse vad de samtyckt till i och med det offentliga ackordet.  

 

Domstolen fortsatte med att utreda frågan om statens regressfordran kan vara skyddad på den 

grunden att de anställda åtnjöt stoppningsrätt eftersom att Fabec hade tillgodogjort sig en 

prestation från de anställda under rekonstruktionens gång. Rätten kom fram till att 

arbetstagare har rätt att avbryta sitt arbete om rekonstruktionsgäldenären inte betalar lön. 

Därmed ansåg förvaltningsrätten att fordran på lön är sakrättsligt skyddad genom 

stoppningsrätten. Det faktum att staten har övertagit arbetstagarens fordran på lön påverkade 

inte det. 
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 Förvaltningsrätten i Göteborg, 2012-07-02, mål nr 1420-12. 
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Slutsatsen blev att den del av statens regressfordran som kunde kopplas till lönefordringar 

som hade tjänats in efter den kritiska tidpunkten inte skulle omfattas av ett fastställt ackord. 

 

12.2.2 Kammarrättens bedömning64 

Kammarrätten började med att konstatera att de frågor som skulle utredas var när statens 

regressfordran skulle anses vara uppkommen samt huruvida regressfordran var förenad med 

förmånsrätt. 

 

Domstolens uppfattning var att tidpunkten för uppkomsten av statens regressfordran 

sammanföll med tidpunkten för uppkomsten av arbetstagarens lönefordran med hänsyn till att 

staten inträder i arbetstagarens rätt enligt 28 § LGL. Anställningsavtalen hade visserligen 

ingåtts före den kritiska tidpunkten, men lönefordringarna hade tjänats in därefter.   

 

Även kammarrätten refererade till NJA 2009 s. 291 och uttalade i samband därmed att det inte 

fanns någon generell princip som avgjorde fordrans uppkomsttidpunkt. Samtidigt uttryckte 

rätten att det följer av praxis att principen om fordrans väsentliga grund generellt sett är 

tillämplig. Rätten hänvisade till bl.a. NJA 1983 s. 350 som rörde ett företag som gick i 

konkurs. Kammarrätten tog fasta på domen och menade att den talade för att lönefordringarna 

i det aktuella målet skulle anses ha uppkommit redan vid tidpunkten då anställningsavtalen 

ingicks. 

 

Vidare refererade domstolen till förarbetena till FrekL som gav stöd för att de aktuella 

fordringarna skulle anses vara uppkomna vid anställningsavtalens ingående. Därefter 

hänvisade rätten till uttalanden gjorda av Förmånsrättskommittén där det uttrycktes att en 

anställds fordran på lön ska anses vara uppkommen i samband med ingåendet av 

anställningsavtalet om det ingicks före den kritiska tidpunkten även om lönen har intjänats 

efter den tidpunkten.
65

 Rätten tog även fasta på uttalanden i insolvensutredningen. I den 

uttalades att lönefordran som grundar sig i ett anställningsavtal som har ingåtts före den 

kritiska tidpunkten omfattas av ett offentligt ackord.
66
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 Kammarrätten i Göteborg, 2013-01-02, mål nr 5845-12. 
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 SOU 2001:80 s. 103. 
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Sedan konstaterade domstolen att staten i enlighet med 28 § LGL inte har någon förmånsrätt 

för sin fordran. 

 

I enlighet med detta bedömde kammarrätten att statens regressfordran hade uppkommit före 

den kritiska tidpunkten. Alltså skulle hela statens regressfordran omfattas av det fastställda 

offentliga ackordet. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.
67

 

 

12.3  Rörvik Timber 

HD avgjorde genom dom T 4726-12 en tvist mellan Rörvik Timber Boxholm AB (Rörvik) 

och CFL cargo Sverige AB (CFL). Målet rörde visserligen inte lönefordringar, men är ändå 

av intresse för arbetets syfte då frågan om en fordrans uppkomsttidpunkt vid tillämpningen av 

3:3 FrekL behandlades i målet. 

 

Rörvik ingick i oktober 2008 ett avtal med CFL om transport av diverse trävaror. I avtalet 

fanns bestämmelser med innebörden att CFL skulle utföra tre transporter i veckan. I fall att 

Rörvik skulle avbeställa någon transport skulle företaget ersätta CFL med 13 500 kronor per 

avbeställd transport.  

 

I maj 2009 meddelades beslut om inledande av företagsrekonstruktion för Rörvik. Därefter 

fastställdes även ett offentligt ackord. CFL krävde Rörvik på ersättning för transporter som 

hade ställts in efter den kritiska tidpunkten och hävdade att fordringarna som hade uppstått 

p.g.a. de avbeställda transporterna hade uppstått först i samband med själva avbeställandet, 

vilket skulle innebära att de inte träffades av ackordet. Rörvik i sin tur hävdade att 

fordringarna hade uppkommit i och med avtalet, d.v.s. före den kritiska tidpunkten och att de 

därmed omfattades av det fastställda ackordet.  

 

12.3.1 Tingsrättens bedömning68 

Tingsrätten utgick från att fordrans uppkomsttidpunkt bestäms av det bakomliggande avtalet, 

d.v.s. att rätten ansåg att fordran hade uppkommit i samband med avtalet. Därmed omfattades 

CFL:s fordringar av det fastställda ackordet. 
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 Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2013-07-01, mål 568-13. 
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 Linköpings tingsrätts dom 2011-10-13, mål T 3639-10. 
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12.3.2 Hovrättens bedömning69 

Hovrätten hänvisade till den ändamålsmetod som HD förespråkade i NJA 2009 s. 291 (se 

ovan under 11.4.2) och grundade sin bedömning på den. 

 

Hovrätten anförde att CFL:s fordringar var oregelbundna då de förutsatte att Rörvik skulle 

avbeställa transporter. Detta innebar att det lika gärna kunde ha varit på det viset att någon 

sådan fordran aldrig skulle uppkomma om Rörvik hade fullföljt avtalet. Hovrätten 

konstaterade att fordrans uppkomst, dess förekomst eller dess slutliga storlek inte var reglerad 

i avtalet mellan parterna, vilket ansågs tala emot att fordringarna skulle anses uppkomna 

redan vid avtalets ingående. 

 

Vidare framhöll rätten att det aktuella avtalet var ett perdurerande (varaktigt) avtal och att en 

tillämpning av principen om fordrans väsentliga grund på denna typ av avtal skulle kunna 

resultera i att fordringar som hänför sig till prestationer utförda efter den kritiska tidpunkten 

skulle anses vara uppkomna dessförinnan. Detta skulle kunna medföra att 

rekonstruktionsgäldenärens hela teoretiska skuld avseende återstående avtalstid skulle kunna 

träffas av ackordet samt att borgenären skulle bli tvungen att acceptera en nedsatt betalning 

enligt det fastställda ackordet. Domstolen menade att detta talade emot en tillämpning av 

principen om fordrans väsentliga grund och att det skulle kunna strida mot 

företagsrekonstruktionens syften. Det skulle även kunna strida mot principer som är av vikt 

för företagsrekonstruktionen, så som kontantprincipen och principen om aktiv stoppningsrätt. 

 

Därmed ansåg rätten att principen om fordrans väsentliga grund inte var tillämplig och att 

CFL:s fordringar skulle anses vara uppkomna i och med att Rörvik avbeställt transporterna, 

vilket innebar att de inte omfattades av det offentliga ackordet. 

 

12.3.3 Högsta domstolens bedömning70 

HD inledde med att avgränsa tvistefrågan och anförde därvid att den fråga som skulle prövas 

var huruvida CFL:s fordringar p.g.a. avbeställda leveranser skulle anses ha uppkommit före 

eller efter den kritiska tidpunkten. 
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 HD:s dom 2014-07-03, mål T 4726-12. 
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Därefter hänvisade domstolen till uttalandet i HD NJA 2009 s. 291 (se ovan under 11.4.2) och 

framhöll att det inte finns någon generell princip för när en fordran ska anses vara 

uppkommen. I enlighet med ändamålsprincipen uttryckte HD att frågan om fordrans 

uppkomst i hög grad är beroende av syftet med den regel som ska tillämpas. Frågan om CFL:s 

fordringars uppkomst skulle alltså avgöras med hänsyn tagen till syftet med den regel som 

avgränsar vilka fordringar som omfattas av ett ackord. Domstolen nämnde inte det 

uttryckligen, men det framgår av den vidare utredningen att det rör sig om 3:3 FrekL.  

 

Vidare hänvisade domstolen till propositionen till FrekL och tog fasta på ett uttalande där det 

uttrycktes att FrekL syftar till att skapa förutsättningar för i grunden livsdugliga företag att 

rekonstrueras utan konkurs.  

 

HD var av uppfattningen att sådana fordringar som vid den kritiska tidpunkten var beroende 

av rekonstruktionsgäldenärens betalningsförmåga skulle omfattas av ackordet. Med detta 

menade HD att sådana fordringar som borgenären kan utöva sin stoppningsrätt över inte är 

beroende av gäldenärens betalningsförmåga, vilket medför att de anses uppkomna efter den 

kritiska tidpunkten (jmf 61 § köplagen 1990:931).   

 

Sedan anförde HD att man måste skilja mellan två situationer när det rör sig om en fordran 

som grundar sig i ett avtal som har ingåtts före den kritiska tidpunkten, men som har blivit 

fullgången först därefter. Den ena situationen är när det rör sig om ett vederlag för en 

prestation som borgenären har presterat efter den kritiska tidpunkten. Den andra situationen är 

då det rör sig om ett anspråk som har sin grund i avtalsbrott som gäldenären gör sig skyldig 

till under rekonstruktionen.  

 

Domstolens uppfattning var att i ett fall som rör den första situationen ska 

vederlagsfordringen inte träffas av ackordet om borgenären inte har varit skyldig att prestera 

utan att erhålla samtidig betalning (jmf angående hävningsförbudet, stoppningsrätt och 

kontantprincipen under 8.4 ovan). Domstolen grundade detta på borgenärens rätt att hålla inne 

sin prestation. I och med att borgenären har rätt att hålla inne sin prestation är hans fordran på 

betalning inte beroende av rekonstruktionsgäldenärens betalningsförmåga på det sättet som 

avses i 3:3 FrekL. Fordran anses i sådana fall vara uppkommen efter ansökan om 

företagsrekonstruktion. 
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Vad gäller den andra situationen, d.v.s. när det rör sig om anspråk som har sin grund i att 

gäldenären inte har presterat under rekonstruktionens gång, menade HD att situationen är 

annorlunda. Beträffande sådana situationer framhöll domstolen att fordran är direkt beroende 

av gäldenärens betalningsförmåga. Det faktum att rekonstruktionsgäldenären åsidosätter en 

skyldighet han har enligt avtalet först efter den kritiska tidpunkten, vilket i sin tur resulterar i 

att anspråket blir fullgånget utgör inte hinder för att fordran ska anses ha uppkommit före den 

kritiska tidpunkten. Detta innebär att avtalsviten som blir fullgångna först efter den kritiska 

tidpunkten anses uppkomna dessförinnan om även avtalet ingicks före den nämnda 

tidpunkten. 

 

I det aktuella målet var CFL:s fordringar sådan som avses i den andra situationen, vilket 

innebar att CFL:s möjlighet att erhålla betalning för dessa var beroende av Rörviks 

betalningsförmåga. Därmed ansågs fordringarna som uppkomna före den kritiska tidpunkten 

och träffades alltså av ackordet.  

 

12.4  Promocar71 

Promocar i Stockholm AB (Promocar) genomgick en företagsrekonstruktion i vilken det 

fastställdes ett offentligt ackord. Lst beslutade i juni 2012 att kräva åter hela det belopp som 

utbetalats i lönegaranti från och med beslutet om företagsrekonstruktion. Promocar ansåg att 

lönegarantimedel som hänförde sig till löner som intjänats efter den kritiska tidpunkten också 

skulle omfattas av det offentliga ackordet. 

 

Kammarrätten började med att referera befintlig praxis i frågan och uttryckte sedan att frågan 

om fordrans uppkomsttidpunkt bör avgöras utifrån en helhetsbedömning av syftet med FrekL. 

Härvid hänvisade kammarrätten till NJA 2009 s. 291 och syftade på den ändamålsmetod som 

förespråkades där (se ovan under 11.4.2). Kammarrätten konstaterade i samband med det att 

det inte är säkert att samma överväganden ska läggas till grund för bedömningen av vilka 

fordringar som träffas av ett offentligt ackord som vid bedömningen av vilka fordringar som 

kan göras gällande i konkurs. 

 

Vidare framhöll rätten att lönefordran har ansetts ha sin väsentliga grund i anställningsavtalet 

i en konkurssituation, vilket innebär att lönefordran ska anses vara uppkommen före 
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 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2014-08-26, mål 2667-13. 
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konkursbeslutet om anställningsavtalet ingicks dessförinnan. Kammarrätten påpekade därefter 

att syftet bakom konkurs inte är detsamma som syftet bakom företagsrekonstruktion.  

 

Rättens uppfattning var att lagstiftaren hade valt att begränsa de fordringar som omfattas av 

ett offentligt ackord till sådana som har uppkommit före ansökan om rekonstruktion. 

Rekonstruktionen syftar alltså till att reglera äldre skulder och inte till att ge 

rekonstruktionsgäldenären konkurrensfördelar avseende utgifter som kan hänföras till den 

verksamhet som bedrivs efter den kritiska tidpunkten.  

 

Efter att ha gjort en helhetsbedömning av syftet med FrekL fann kammarrätten att den del av 

statens regressfordran som hänförde sig till lönefordringar som hade tjänats in efter den 

kritiska tidpunkten inte skulle omfattas av det offentliga ackordet. 

 

Målet är överklagat. Beslut om prövningstillstånd har inte meddelats i skrivande stund. 

 

13 Slutsats 
 

Vi kan börja med att fastställa att statens regressfordran avseende utbetalad lönegaranti 

omfattas av ett offentligt ackord till den del regressfordran hänför sig till löner som har 

intjänats före ansökan om företagsrekonstruktion. Detta beror på att förmånsrätten för statens 

regressfordran har tagits bort samt att denna del av de bakomliggande lönefordringarna anses 

vara uppkomna före den kritiska tidpunkten. Vi kan även konstatera att sociala avgifter inte 

behöver återbetalas. 

 

 För att tydliggöra det hela ska jag ställa upp ett exempel. 

 

A inleder en företagsrekonstruktion i vilken ett offentligt ackord fastställs. 

Ackordsdividenden är 75 procent. Samtidigt betalar staten ut lönegaranti avseende löner som 

är förmånsberättigade och har tjänats in före den kritiska tidpunkten med ett belopp om 

1 000 000 kronor. I samband därmed betalar staten sociala avgifter med ett belopp om 

314 200 kronor (här utgår jag från att det rör sig om 2014).  

 

När Lst återkräver beloppet behöver A återbetala endast 250 000 kronor (fordran har satts ned 

med 75 procent). 
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Vad gäller den del av statens regressfordran som avser löner som har tjänats in efter ansökan 

om företagsrekonstruktion är slutsatsen att rättsläget är oklart. Vi har två avgöranden som 

direkt berör frågan som kommer fram till motsatta resultat. I NJA 2011 s. 849 avgjorde inte 

HD frågan om fordrans uppkomst utan avgjorde tvisten på utsökningsrättslig grund. Min 

bedömning är dock att det finns mer som talar för att statens regressfordran avseende sådana 

lönefordringar som har intjänats efter den kritiska tidpunkten inte ska träffas av ett offentligt 

ackord än vad som talar för motsatsen. Jag grundar denna bedömning bl.a. på att 

kammarrättens avgörande i målet Promocar är nyare än avgörandet i Fabecmålet. Därförutom 

talar HD:s avgörande i Rörvikmålet för samma slutsats. Mer om detta nedan.  

 

14 Diskussion 
 

14.1  Fordrans väsentliga grund 

Om vi går vidare till att diskutera de olika metoderna och principerna för bestämmande av 

fordrans uppkomst ser man att de skiljer sig mycket och att de har olika för och –nackdelar. 

 

Vad gäller principen om fordrans väsentliga grund kan allmänt sägas att dess största fördel är 

att den är förutsebar och därmed rättssäker. Det blir enkelt att bestämma fordrans 

uppkomsttidpunkt när det rör sig om fordringar grundade på avtal. Problemet skulle dock 

kunna bli att det inte går att fastställa när ett avtal har ingåtts. Parterna kan ha fört långa 

förhandlingar och diskussioner, vilket gör det svårt att bestämma när ett avtal har kommit till 

stånd. Ett annat problem med principen om fordrans väsentliga grund är att dess generella 

utformning inte tar hänsyn till några andra omständigheter än avtalets ingående, vilket 

riskerar att leda till oskäliga resultat. Exempelvis i fall då det rör sig om varaktiga avtal där 

borgenären kan ha presterat till rekonstruktionsgäldenären såväl före som efter den kritiska 

tidpunkten kan det anses vara oskäligt att de fordringar som har sin grund i prestationer 

utförda efter den kritiska tidpunkten ska träffas av ett ackord. Vid den tidpunkten har 

borgenären troligtvis vetskap om att gäldenären är i en svår ekonomisk sits i och med att 

rekonstruktören ska skicka rekonstruktionsplanen till borgenärerna (2:12 st. 1 FrekL). Att 

borgenärens fordran i en sådan situation ska omfattas av det offentliga ackordet skulle 

innebära att viljan att leverera till rekonstruktionsgäldenären under rekonstruktionstiden 

skulle vara näst intill obefintlig, vilket i sin tur skulle innebära att rekonstruktionens syfte inte 

kan uppnås, d.v.s. att åter ge företaget livskraft.  
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Ännu ett problem med principen om fordrans väsentliga grund rör preskriptionsreglerna. Jag 

har under avsnitt 11.4.1 redogjort för ett exempel som Heidbrink har ställt upp som innebär 

att vid en tillämpning av principen om fordrans väsentliga grund skulle en lönefordran som 

har intjänats 1995 anses vara preskriberad redan 1989 om det bakomliggande 

anställningsavtalet ingicks 1979. 

 

En av de största nackdelarna med att tillämpa principen om fordrans väsentliga grund i ett fall 

där det ska bestämmas vilka fordringar som ska omfattas av ett offentligt ackord är att den 

strider mot såväl kontantprincipen som stoppningsrätten. 

 

Kontantprincipen förutsätter att rekonstruktionsgäldenären erlägger full betalning för 

förpliktelser som uppkommer under rekonstruktionens gång. Det skulle strida mot 

kontantprincipen om dessa fordringar som har betalats i enlighet med kontantprincipen senare 

skulle träffas av ett offentligt ackord.  

 

Detsamma kan sägas angående stoppningsrätten. Den passiva stoppningsrätten ger borgenären 

rätt att hålla inne sin prestation om han efter köpet har fått vetskap om att gäldenärens 

betalningsförmåga är sådan att det finns goda skäl att anta att gäldenären inte kommer att 

betala. Borgenären ska dock prestera om gäldenären ställer godtagbar säkerhet. Låt säga att 

borgenären utnyttjar sin passiva stoppningsrätt, vilket leder till att gäldenären ställer säkerhet 

för betalning och borgenären levererar varor därefter. Att borgenärens fordran senare sätts ned 

genom ett fastställt ackord skulle urvattna och vara oförenligt med borgenärens passiva 

stoppningsrätt. 

 

Vad gäller den aktiva stoppningsrätten kan nämnas att borgenären har en rätt att återkräva en 

vara som har överlämnats till gäldenären efter den kritiska tidpunkten om betalning inte har 

erlagts. Gäldenären kan dock behålla varan om han inom skälig tid ställer godtagbar säkerhet 

för betalningen av varan. Vad skulle den aktiva stoppningsrätten vara värd om värdet av 

denna betalning senare sätts ned genom ett offentligt ackord? 
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14.2 Aktiv fordran 

Principen om en aktiv fordran har sin största fördel i förutsebarheten. Den innebär som 

tidigare nämnts att en fordran ska anses uppkommen först då den aktivt kan krävas ut i 

domstol, d.v.s. när den har förfallit till betalning. 

 

I relation till principen om fordrans väsentliga grund medför inte principen om en aktiv 

fordran nackdelen för varaktiga avtal att prestationer som utförs efter den kritiska tidpunkten 

träffas av ett offentligt ackord då fordran uppkommer först då den har förfallit, vilket innebär 

att en fordran som har sin grund i en prestation utförd efter den kritiska tidpunkten inte anses 

uppkommen förrän prestationen har utförts förutsatt att båda parter ska prestera samtidigt. Har 

parterna istället avtalat om att rekonstruktionsgäldenären ska betala i förskott innebär det att 

borgenärens fordran förfaller före den tidpunkt då borgenären ska prestera. Om tidpunkten för 

betalning infaller före den kritiska tidpunkten skulle principen om en aktiv fordran innebära 

att borgenärens fordran träffas av ett offentligt ackord.  Ett annat problem med principen om 

en aktiv fordran kan uppstå om borgenären har medgivit viss kredit. Låt säga att borgenären 

utför sin prestation fem dagar före det att gäldenären ansöker om företagsrekonstruktion. 

Samtidigt har borgenären beviljat 30 dagars kredit för sin fordran på betalning. Principen om 

en aktiv fordran skulle då innebära att borgenärens fordran inte omfattas av ett offentligt 

ackord då den anses uppkommen först när den förfaller, vilket är efter den kritiska tidpunkten. 

Detta skulle inte vara förenligt med lagstiftarens tanke om att äldre skulder ska omfattas av ett 

ackord. 

 

För lönefordringarnas del skulle principen om en aktiv fordran innebära att dessa skulle anses 

uppkomna i samband med att lönefordringarna förfaller till betalning. Här kan problemet 

uppstå att en lönefordran tjänas in före den kritiska tidpunkten, men förfaller till betalning 

först senare, vilket skulle medföra att statens regressfordran inte skulle träffas av ett offentligt 

ackord då den anses uppkommen först vid det tillfälle då den ursprungliga lönefordran förföll 

till betalning trots att den har intjänats före den kritiska tidpunkten. 

 

Ett snarlikt problem med principen om en aktiv fordran är att ett större antal fordringar inte 

skulle träffas av ett ackord då de anses uppkomna först när de kan krävas ut i domstol, vilket 

medför att rekonstruktionsgäldenären behåller en större del av sina skulder än vad som hade 

varit fallet om principen om fordrans väsentliga grund hade tillämpats. Detta skulle strida mot 

företagsrekonstruktionens syfte att rekonstruera gäldenären. 
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Det ska nämnas att principen om en aktiv fordran inte har något stöd i rättspraxis. Med 

hänsyn till det skulle det antagligen krävas lagstiftningsåtgärder för att införa den. Heidbrinks 

uppfattning verkar vara att principen om en aktiv fordran är bättre att tillämpa än 

ändamålsprincipen då den sistnämnda inte är särskilt förutsebar. Han är av uppfattningen att 

en klar regel är bättre trots att den i det enskilda fallet kan leda till oskäliga resultat. 

Förutsebarheten är enligt honom viktigare än rättvisa i det enskilda fallet.   

Marknadsaktörerna behöver en klar regel. En förutsebar regel kan näringslivet anpassa sig till. 

Ändamålsprincipen kräver en domstols bedömning i det enskilda fallet, vilket gör den 

oförutsebar.
72

 

 

En fördel med principen om en aktiv fordran är att en tillämpning av den i normalfallet inte 

skulle stå i strid med kontantprincipen eller stoppningsrätten då en fordran anses uppkommen 

först efter att den har förfallit, vilket ofta är efter att borgenären har presterat. Detta förutsätter 

att det inte är avtalat att gäldenären ska betala i förskott och att tidpunkten för betalning inte 

infaller före ansökan om företagsrekonstruktion. 

 

14.3 Ändamålsprincipen 

Ändamålsprincipen innebär som nämnts ovan (se 11.4.2) att fordrans uppkomsttidpunkt ska 

bedömas utifrån den regel som ska tillämpas och dess ändamål. Den största fördelen med 

denna metod är dess flexibilitet och förmåga att uppnå rättvisa i det enskilda fallet. Om man 

jämför kammarrättens avgörande i Fabecmålet med kammarrättens avgörande i 

Promocarmålet kan man tydligt se att ändamålsprincipen inte tillgodoser förutsebarheten. De 

båda domstolarna hänvisade till principen, men kom fram till motsatta resultat. Man kan fråga 

sig vad som är mer eftersträvansvärt att uppnå, förutsebarhet eller rättvisa i det enskilda fallet? 

I och med att HD har valt ändamålsprincipen har man samtidigt valt rättvisa i det enskilda 

fallet. Detta föranleder problem för företagen då det inte har någon klar regel att anpassa sig 

efter vid sin kreditgivning. 

 

14.4 Frysningsprincipen 

Även den s.k. frysningsprincipen är ett reellt alternativ. Den innebär att fordrans 

uppkomsttidpunkt bestäms med hänsyn till den tidpunkt då prestation sker. Detta innebär att 

fordran ska anses ha uppkommit efter den kritiska tidpunkten om borgenären har presterat då. 
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 Heidbrink, 2011, s. 869. 
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Inte heller denna metod för att fastställa fordrans uppkomsttidpunkt är helt problemfri. 

Företagsrekonstruktionens syfte är att rekonstruera gäldenärens verksamhet. Ett offentligt 

ackord medför att gäldenärens skulder sätts ned.  Syftet talar för att en så stor del som möjligt 

av gäldenärens skulder ska sättas ned, men detta är inte alltid rimligt. Lagstiftaren har utgått 

från att gäldenärens verksamhet ska räddas inom vissa gränser. Det är därför som det 

offentliga ackordet är avgränsat till att inte omfatta alla skulder. Detta innebär att gäldenärens 

verksamhet ska rekonstrueras inom de gränser som fastställs av FrekL och de principer som 

rekonstruktionsförfarandet bygger på.  

 

Å andra sidan fyller frysningsprincipen en praktisk funktion då rekonstruktören inte behöver 

göra beräkningar avseende framtida skulder vars storlek inte går eller i varje fall är ytterst 

svåra att bestämma i förväg. Exempel på sådana skulder kan vara räkningar för el, vatten och 

arbetskraft. Den praktiska fördelen beror på att rekonstruktören tre månader innan en 

ackordsförhandling ska upprätta en bouppteckning i vilken bl.a. skulderna och deras storlek 

ska anges (3:10 FrekL).  

 

Frysningsprincipen skulle även tillgodose förutsebarheten för borgenärerna då dessa i förväg 

skulle veta vilka fordringar som skulle kunna komma att omfattas av ett offentligt ackord.  

 

Ännu en fördel med frysningsprincipen är att den står i samklang med kontantprincipen och 

stoppningsrätten. Detta beror på att fordringar som har uppkommit efter den kritiska 

tidpunkten enligt frysningsprincipen inte träffas av ett offentligt ackord.  

 

14.5 Fabec 

Något som är av intresse att diskutera i Fabecmålet är de olika resonemang domstolarna har 

fört. Tingsrätten grundade sin bedömning på att länsstyrelsens beslut inte var uppenbart 

felaktigt och prövade därvid frågan om när statens regressfordran avseende den del av 

lönegarantin som kunde hänföras till löner som intjänats efter den kritiska tidpunkten hade 

uppkommit. Tingsrätten grundade sin dom på sakrättsliga principer, men även lagstiftarens 

avsikt. 

 

Hovrätten gjorde ingen prövning av frågan om fordrans uppkomsttidpunkt. 
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Inte heller Högsta domstolen gick in på frågan utan nöjde sig med att fastställa att 

exekutionstiteln inte var uppenbart felaktig, bl.a. på grund av att det aktuella beslutet var 

överklagbart. 

 

Förvaltningsrätten i sin tur ställde frågan på sin spets och kom fram till att statens 

regressfordran inte skulle omfattas av det offentliga ackordet till den del regressfordran avsåg 

löner som hade intjänats efter den kritiska tidpunkten. Förvaltningsrätten grundade sin dom på 

arbetstagarens stoppningsrätt. 

 

Kammarrätten å sin sida kom fram till det motsatta resultatet, d.v.s. att hela statens 

regressfordran skulle omfattas av det fastställda ackordet. Rätten grundade sin bedömning på 

bl.a. analogiska tillämpningar från konkursrätten. 

 

Det är intressant att såväl förvaltningsrätten som kammarrätten kom fram till olika resultat 

trots att de båda har hänvisat till NJA 2009 s. 291 och den ändamålsprincip som förespråkas 

där. Båda domstolarna har alltså använt sig av samma metod för att bestämma fordrans 

uppkomsttidpunkt, men har trots det kommit fram till olika resultat. Man kan fråga sig vad det 

beror på. Min uppfattning är att det beror på vilka tolkningsdata man tar in. 

Ändamålsprincipen tillåter att man tar hänsyn till olika syften bakom den aktuella regeln. 

Dessa kan stå i strid med varandra. Det beror även på vilka förarbetsuttalanden domstolen 

väljer att ta fasta på. Problemet i Fabecmålet var att det fanns förarbetsuttalanden som talade i 

olika riktning. Därför är det inte så konstigt att domstolarna kom fram till olika slutsatser.  

 

Vad gäller kammarrättens avgörande tål lämpligheten av att analogiskt använda 

konkursrättsliga principer i ett företagsrekonstruktionsrättsligt sammanhang att diskuteras.  

 

14.6 Konkursrättsliga analogier 

Ändamålsprincipen verkar inte tillåta att konkursrättsliga analogier dras i en fråga som rör 

fordrans uppkomst vid offentligt ackord. Principen utgår från att det är syftet med den regel 

som ska tillämpas som ska utredas. Alltså talar ändamålsprincipen emot en analog 

tillämpning. 
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Ännu ett faktum som talar emot en analog tillämpning är att konkursens syfte är att avveckla 

gäldenärens verksamhet medan företagsrekonstruktionens syfte är att rekonstruera 

verksamheten för att den ska leva vidare.  

 

I såväl konkursen som företagsrekonstruktionen finns regler som anknyter till fordrans 

uppkomsttidpunkt (se 5:1 KL för konkursens del). De båda reglerna utgår från en viss 

tidpunkt. Till synes är reglerna ganska lika och det skulle även för förutsebarhetens skull vara 

bra om begreppet fordrans uppkomst hade samma innebörd i de båda reglerna. Näringslivet 

hade kunnat anpassa sig till det. 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att ändamålsprincipen som HD har förespråkat i NJA 2009 

s. 291 inte tillåter en analogisk tillämpning av konkursrättslig praxis när det är fråga om 3:3 

FrekL. Istället är det motiven bakom 3:3 FrekL som ska undersökas när det är fråga om 

tillämpning av den regeln. 

 

I övrigt kan nämnas att vid konkurs ligger fokus på borgenärernas bästa medan fokus vid 

företagsrekonstruktion ligger på att lösa rekonstruktionsgäldenärens situation. En annan 

olikhet mellan de båda förfarandena är att om en fordran vid konkurs skulle anses 

uppkommen efter konkursutbrottet är den antingen en massafordran eller en gäldenärsfordran 

beroende på om konkursboet har inträtt i avtalet eller ej. Om konkursförvaltaren säger upp 

avtalet blir det en gäldenärsfordran. Detta medför att fordran inte är förenad med förmånsrätt, 

vilket i sin tur innebär att någon lönegaranti inte kan utgå. En gäldenärsfordran kan inte göras 

gällande mot konkursboet utan endast gentemot gäldenären.
73

 Om gäldenären är ett bolag 

kommer det med största sannolikhet att avvecklas genom konkursen, vilket innebär att det 

inte kommer att finnas någon gäldenär att rikta sin fordran mot. Dessa skäl är sådana som kan 

ha påverkat bedömningen av lönefordrans uppkomst vid konkurs.   

 

Vid företagsrekonstruktion finns det inte någon sådan uppdelning av fordringar. Samma 

hänsynstaganden gör sig inte gällande.  

 

                                                 
73

 Welamson och Mellqvist, 2013, s. 83 f. 



47 

 

Sammantaget är min uppfattning att det finns övervägande skäl som talar emot en analogisk 

tillämpning av konkursrättslig praxis när man ska fastställa fordrans uppkomsttidpunkt enligt 

3:3 FrekL. 

 

14.7 Rörvik Timber 

I Rörvikmålet utgick tingsrätten från att kontraktsfordringar uppkommer i samband med det 

bakomliggande avtalet.  

 

Hovrätten gjorde en mer ingående utredning av frågan om fordrans uppkomsttidpunkt i 

enlighet med ändamålsprincipen. Hovrätten fann att det rörde sig om fordringar som var 

oregelbundna då de för sin uppkomst krävde att Rörvik faktiskt avbeställer transporter. I och 

med det var det inte vid avtalets ingående möjligt att fastställa om dessa fordringar någonsin 

skulle uppkomma eller hur stor fordran skulle bli. Detta ansågs tala mot att fordringarna 

skulle anses ha uppkommit i samband med avtalet då avtalet inte helt reglerade dessa 

fordringar. 

 

Det förefaller som att hovrätten har fäst stor vikt vid det faktum att avtalet inte reglerade 

frågorna om fordrans uppkomst, storlek eller deras förekomst. Hade dessa frågor varit 

reglerade i avtalet skulle fordringarna kunna anses vara uppkomna före den kritiska 

tidpunkten om man ser till hovrättens resonemang, men detta är inte säkert då rätten även 

anförde att det skulle strida mot kontantprincipen och principen om aktiv stoppningsrätt om 

man skulle anse att fordringarna hade uppkommit redan i samband med avtalet.  

 

Högsta domstolen utformade ett nytt begrepp i frågan som i och för sig har sin grund i den 

passiva stoppningsrätten. Domstolen menade att fordringar vars betalning är beroende av 

gäldenärens betalningsförmåga vid den kritiska tidpunkten ska anses vara uppkomna före den 

kritiska tidpunkten och därmed träffas av ackordet. Det framgår av domen att det som krävs 

för att en fordran ska anses vara beroende av gäldenärens betalningsförmåga är att borgenären 

inte ska ha möjlighet att utöva sin passiva stoppningsrätt.   

 

Detta resonemang är av intresse även för lönefordringar. Den passiva stoppningsrätten enligt 

61 § köplagen (1990:931) är visserligen inte direkt tillämplig på arbetstagare. Frågan är dock 

om den passiva stoppningsrätten är en allmänt giltig rättsprincip. Håstad har hävdat att 
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köplagens regler om stoppningsrätt ofta är analogt tillämpliga i andra avtalsförhållanden.
74

 

Det kan alltså antas att den passiva stoppningsrätten analogt kan tillämpas på arbetstagare. 

Även om den inte skulle anses tillämplig på arbetstagare har de rätt att omedelbart frånträda 

sin anställning om lönen inte betalas ut i tid (4 § st. 3 LAS). Även en indrivningsblockad kan 

bli aktuell (41 § st. 3 MBL). Dessutom har arbetstagaren detentionsrätt, vilket innebär att han 

får hålla inne sin prestation tills han får ut förfallen lön.
75

 Om en arbetstagare kan utnyttja sin 

passiva stoppningsrätt är hans lön inte beroende av rekonstruktionsgäldenärens 

betalningsförmåga, vilket innebär att hans fordran inte kan träffas av ett offentligt ackord. 

Därmed skulle inte heller statens regressfordran avseende löner som har intjänats efter den 

kritiska tidpunkten träffas av ett offentligt ackord p.g.a. sambandet mellan statens 

regressfordran och huvudfordran (se ovan under 11.3).  

 

14.8 Promocar 

I Promocarmålet grundade kammarrätten sin dom på en helhetsbedömning av lagen om 

företagsrekonstruktion. Det faktum att domstolen uttryckte att konkurslagen har ett annat 

syfte än lagen om företagsrekonstruktion tyder på att rätten ansåg att det inte var lämpligt att 

tillämpa konkursrättslig praxis på en fråga som rör offentligt ackord enligt 3:3 FrekL.  

 

Jag anser att det finns övervägande skäl som talar för att HFD kommer till samma slutsats 

som kammarrätten i Promocarmålet. Dessa övervägande skäl utgörs av att ändamålsprincipen 

ska tillämpas, vilket innebär att syftet med rekonstruktion ska utredas och andra 

företagsrekonstruktionsrättsliga principer ska läggas till grund för avgörandet. De principer 

som är aktuella är den passiva och den aktiva stoppningsrätten samt kontantprincipen. Skulle 

man tillåta att de lönefordringar som intjänas efter den kritiska tidpunkten träffas av ett 

offentligt ackord skulle det stå i strid med dessa principer (se mitt resonemang ovan under 

14.1). Ännu ett problem skulle vara att det skulle förstärka problematiken med 

statsstödsförbudet (se nedan under 14.10). Rekonstruktörerna skulle få göra beräkningar som i 

praktiken är väldigt svåra att göra. Detta problem består i att rekonstruktören, när han ska 

upprätta en bouppteckning, skulle vara tvungen att, minst tre månader före intjänandet av 

lönefordringarna räkna fram deras storlek (se 3:10 FrekL). 
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Med hänsyn till de skilda sätt som de olika domstolarna har behandlat den aktuella frågan är 

det inte säkert att HFD kommer att lägga samma skäl till grund för sin bedömning som 

kammarrätten har gjort i Promocar. Enligt min mening hade det varit bra för koherensens och 

systematikens skull om HFD väljer att gå på samma linje som HD gjorde i Rörvikmålet. Detta 

skulle innebära att HFD konstaterar att statens regressfordran avseende utbetalad lön som 

intjänats efter den kritiska tidpunkten inte ska omfattas av det offentliga ackordet på grund av 

att arbetstagarnas rätt att hålla inne sina prestationer medför att deras fordran på lön inte är 

beroende av rekonstruktionsgäldenärens betalningsförmåga.  

 

Det är min förhoppning att HFD lämnar prövningstillstånd då det nu finns två 

kammarrättsdomar som strider mot varandra, vilket medför att det blir av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att frågan prövas (se 36 § p. 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291). Det 

vore mycket olyckligt om prövningstillstånd inte lämnas då det skulle innebära fortsatt 

ovisshet. 

 

14.9 Lösning 

Detta arbete har visat att frågan om huruvida statens regressfordran ska omfattas av ett 

offentligt ackord är komplicerad. Man kan undra om det inte finns någon enklare lösning på 

frågan. Min uppfattning är, utifrån de överväganden som har gjorts ovan, att problemet kan 

lösas på ett relativt banalt sätt genom att instifta en ny bestämmelse i 3:3 FrekL. 

Bestämmelsen ska vara av innebörden att statens regressfordran inte omfattas av ett offentligt 

ackord. Detta skulle resultera i att den komplexa frågan om fordrans uppkomsttidpunkt inte 

längre skulle vara aktuell för statens regressfordran. Bestämmelsen skulle dock inte besvara 

frågan om andra fordringars uppkomsttidpunkt. För att avgöra när andra fordringar ska anses 

uppkomna använder domstolarna sig av ändamålsprincipen idag. Jag har ovan visat att 

ändamålsprincipen kan resultera i olika resultat trots att samma fråga ska avgöras. Därför 

skulle man kunna argumentera för införandet av en bestämmelse som skulle innebära att 

fordringar som har sin grund i prestationer som har utförts efter ansökan om 

företagsrekonstruktion inte ska omfattas av det offentliga ackordet. Dock kan man fråga sig 

om det finns ett behov av att införa denna sistnämnda bestämmelse då HD i målet med Rörvik 

Timber redan har utformat en lämplig lösning. 
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14.10 Övrigt 

En intressant fråga som kan komma upp är hur det svenska systemet avseende återbetalning 

av lönegarantimedel förhåller sig till statsstödsförbudet i artikel 107 FEUF. 

 

Det faktum att staten står för upp till 75 procent av ett olönsamt företags lönekostnader i varje 

fall för tre månader före den kritiska tidpunkten, kan uppfattas som stötande. Detta är en fråga 

som torde vara av intresse för den som undersöker statsstödsförbudet i artikel 107 och 108 

FEUF. Statsstödsfrågan är ett ämne som förtjänar en relativt omfattande utredning och det 

finns inte här utrymme för en sådan utredning. Jag ska dock kort beröra frågan. 

 

Enligt artikel 107.1 FEUF är stöd som ges med statliga medel oförenligt med den inre 

marknaden om det snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa 

företag eller viss produktion såvida det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Man kan 

ställa sig frågan om det utgör ett förbjudet statsstöd att staten i praktiken betalar ett olönsamt 

företags lönekostnader under en period samt dess sociala avgifter. Svenska företag som får ett 

offentligt ackord fastställt får på detta sätt en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter i 

Sverige men även gentemot företag i andra medlemsstater. Därmed finns en omfattande risk 

för att en snedvriden konkurrens ska uppstå.  

 

EU-domstolen har i Tubacexmålet prövat hur lönegarantidirektivet förhåller sig till 

statsstödsreglerna. Kommissionen uttalade där att det faktum att den spanska 

lönegarantifonden, Fogasa, utbetalade arbetstagarnas löner och övertog deras rätt att driva in 

de utbetalade beloppen inte utgjorde något stöd eftersom att det rörde sig om en allmän och 

objektiv skyldighet grundad på lönegarantidirektivet. Det ansågs inte utgöra något stöd då det 

inte uteslutande avsåg en viss kategori av företag. Dock var kommissionen av uppfattningen 

att det sätt som Fogasa drev in sin regressfordran på utgjorde ett otillåtet statsstöd. Fogasa 

hade inte tillämpat en marknadsmässig dröjsmålsräntesats vid sina krav på återbetalning av de 

utbetalade medlen. Domstolen konstaterade att räntevillkoren var förmånligare än vad de 

skulle ha varit om borgenären hade varit en privat aktör. EU-domstolen fastslog därvid att 

detta förfarande stred mot artikel 92 i fördraget (nuvarande artikel 107 FEUF).
76
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 Mål C-342/96, Tubacex. 
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Med tanke på det resonemang som EU-domstolen förde i målet kan det tänkas att de svenska 

reglerna skulle kunna strida mot statsstödsförbudet. Även Skatteverket har anmärkt att det 

svenska systemet kan anses strida mot artikel 87 (1) i EG-fördraget (nuvarande artikel 107.1 

FEUF). Skatteverkets bedömning grundas visserligen enbart på det faktum att sociala avgifter 

inte behöver återbetalas, men hänsyn bör tas till att bedömningen gjordes innan förmånsrätten 

för statens regressfordran togs bort.
77

 

 

Frågan om de svenska reglernas förhållande till statsstödsförbudet är inte avgjord och därmed 

råder osäkerhet. Men i fall att de svenska reglerna om återkrav av utbetalad lönegaranti skulle 

anses utgöra ett otillåtet statsstöd blir lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska 

unionens statsstödsregler aktuell. I lagen finns bestämmelser som stadgar att den som har 

utgivit olagligt statsstöd ska återkräva det samt att den som har mottagit stödet ska återbetala 

det (2 och 3 §§ lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler). 

 

Frågan om statsstödsförbudets förhållande till de svenska återkravsreglerna tål att behandlas i 

ett eget arbete. 
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 PM ang. Skatteverkets förslag till ändring i lönegarantilagen (1992:497) och lönegarantiförordningen 

(1992:501).   
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