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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion och probleminventering 

Ett företag i ekonomisk kris kan inom ramen för det svenska insolvensrättsliga regelverket 

komma att hamna under två alternativa1 insolvensrättsliga förfaranden. Företaget kan antingen 

avvecklas genom konkurs enligt konkurslagens (1987:672) bestämmelser eller rekonstrueras 

genom en s.k. företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.2 

Vilket förfarande som aktualiseras beror främst på hur djup den ekonomiska krisen i företaget 

är. En konkurs syftar till realisera gäldenärens tillgångar genom en avveckling av gäldenärens 

verksamhet för att sedan fördela ett eventuellt överskott3 bland gäldenärens samtliga 

borgenärer.4 Syftet med en företagsrekonstruktion kan sägas vara det motsatta. Målsättningen 

med en företagsrekonstruktion är att försöka återställa livskraften hos ett företag i tillfällig 

ekonomisk kris. En rekonstruktion i ett tidigt skede kan nämligen hindra att konkurs 

aktualiseras. Det är dock inte alltid en påbörjad rekonstruktion når framgång och statistiken 

visar tydligt att ett rekonstruktionsförfarande i många fall åtföljs av en konkurs.5 Detta innebär 

i realiteten att en företagsrekonstruktion i många fall endast utgör ett preludium till en konkurs. 

 

En av de stora skillnaderna mellan konkurs och företagsrekonstruktion hänför sig till 

gäldenärens rådighet över den egendom som ingår i den verksamhet som blir föremål för det 

ena eller det andra förfarandet. I och med ett beslut om konkurs förlorar gäldenären jämlikt 3 

kap. 1 § konkurslagen rådigheten över den egendom som hör till konkursboet. 

Konkursgäldenären får i och med konkursbeslutet inte heller ingå förbindelser som kan göras 

gällande i konkursen. Vid företagsrekonstruktion gäller dock i princip att gäldenären behåller 

rådigheten över samtlig egendom i verksamheten.6 En gäldenär är dock enligt 2 kap. 15 § första 

                                                 
1 Ett företag kan som regel inte samtidigt vara föremål för både ett konkursförfarande och ett 

rekonstruktionsförfarande. En ansökan om konkurs under den tid företagsrekonstruktion pågår ska enligt 2 

kap. 10 a § första stycket konkurslagen förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör. 

Se också 2 kap. 19 § lagen om företagsrekonstruktion.  
2 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 36. Där framhåller författarna att det även på andra, icke särskilt lagreglerade 

sätt, är möjligt att åstadkomma en rekonstruktion av ett företag. Det är då givetvis inte fråga om en 

företagsrekonstruktion i den mening som begreppet lagligen har i lagen om företagsrekonstruktion.  
3 I SOU 1992:113 genomförde Insolvensutredningen en undersökning för att belysa hur tillgångs- respektive 

skuldsituationen tedde sig i ett antal undersökta företag som gick i konkurs under 1990. Här visas bl.a. att det 

i ungefär 53 % av de undersökta konkurserna inte fanns något överskott att utdela över huvud taget, se SOU 

1992:113, s. 486.  
4 Mellqvist, 2011, s. 61.  
5 Annina H. Persson och Marie Karlsson-Tuula har troligen genomfört de två största empiriska arbetena på 

området, nämligen ”Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?” och ”Lagen om 

företagsrekonstruktion. En papperstiger II”. Den första studien visar att 50.4 % av alla 

företagsrekonstruktioner åtföljs av en konkurs, och den andra studien visar en motsvarande siffra om 38.4 %.  
6 Se prop. 1995/96:5, s. 189.  
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stycket lagen om företagsrekonstruktion tvungen att inhämta rekonstruktörens samtycke för 

bl.a. överlåtelser av egendom av större ekonomiskt värde för verksamheten. Detta 

samtyckeskrav är dock inte sanktionerat och enligt andra stycket samma bestämmelse består 

rättshandlingens giltighet även om något samtycke från rekonstruktören inte inhämtats av 

gäldenären.    

 

Varken konkursinstitutet eller möjligheten för företag att genomgå en rekonstruktion hade 

behövts om skuldsättning som företeelse inte hade existerat. Men skuldsättning är en (ofta 

självklar) del av företags och privatpersoners vardag. Borgenärer löper alltid en risk att 

gäldenären inte betalar sin skuld och ett effektivt sätt för borgenärer att säkerställa betalning för 

sin fordring är att utnyttja olika typer av säkerhetsrätter vid kreditgivningen. En särskilt vanlig 

säkerhetsrätt utgör det s.k. företagshypoteket. I den undersökning som Insolvensutredningen 

genomförde7 visas nämligen att innehavare med säkerhetsrätt i företagshypotek erhöll 56.9 % 

av det totalt utdelade beloppet i samtliga undersökta konkurser. Detta ska sättas i relation till 

att motsvarande siffra för den borgenärsgrupp som erhöll den näst största andelen av det totalt 

utdelade beloppet – staten såsom innehavare av fordringar för skatter och allmänna avgifter – 

uppgick till 12.2 %.8  

 

Företagshypoteket är en s.k. hypotekarisk panträtt, vilket innebär att den pantsatta egendomen 

kvarblir i pantsättarens besittning. Företagshypoteket gäller, med några väsentliga undantag, i 

all gäldenärens lösa egendom. Ett av dessa undantag avser kassa- och bankmedel, som alltså 

inte ingår i underlaget för företagshypoteket. En implikation av att kassa- och bankmedel 

undantas från hypoteksunderlaget är att säkerhetsunderlaget kommer att skifta i storlek 

allteftersom egendom som ingår i hypoteksunderlaget omvandlas till just kassa- eller 

bankmedel. Ett beslut om att inleda ett rekonstruktionsförfarande medför inte att sak- och 

säkerhetsrätter fryses och eftersom företagshypoteket såsom säkerhetsrätt, jämlikt 1 § första 

stycket förmånsrättslagen (1970:979), aktualiseras först vid konkurs eller utmätning kan en 

omvandling av lös egendom till kassa- och bankmedel komma att ske under 

företagsrekonstruktionen.9 Under den tid företagsrekonstruktionen pågår kan t.ex. gäldenären 

                                                 
7 Se ovan under fotnot 3.  
8 Se SOU 1992:113, s. 487. Märkas bör dock förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter avskaffades genom 

lag (2003:535), vilket innebär att statens fordringar skatter och allmänna avgifter numera är oprioriterade i en 

konkurs.  
9 Det är egentligen felaktigt att tala om en omvandling av lös egendom till kassa- och bankmedel eftersom kassa- 

och bankmedel rättsligt utgör lös egendom; kassa- och bankmedel är således en typ av lös egendom. Med 

uttryckssättet att lös egendom omvandlas till kassa- eller bankmedel ska därmed rätteligen förstås att annan 
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komma att – med eller utan rekonstruktörens samtycke – avhända sig hypoteksegendom, 

utestående kundfordringar kan bli betalda och rekonstruktören kan bedöma att en 

verksamhetsgren med tillhörande inventarier behöver avvecklas för att verksamheten ska kunna 

överleva. Alla dessa händelser missgynnar innehavare av företagshypotek så till vida att den 

omvandling av lös egendom till kassa- och bankmedel som sker minskar förmånsrätten för 

företagshypoteksinnehavaren i motsvarande mån i en eventuellt efterföljande konkurs.  

 

Att använda företagsrekonstruktion som alternativ till en värdeförstörande konkurs blir alltmer 

vanligt.10 I förhållande till konkurser drar lyckade företagsrekonstruktioner enbart fördelar med 

sig, eftersom rekonstruerade företag tillåts fortsätta med den värdeskapande verksamhet som 

de har skapats för. En väsentlig förutsättning för att nå framgång med en företagsrekonstruktion 

är att företagets borgenärer medverkar i densamma. Samarbete från innehavare av 

företagshypotek är särskilt viktigt i detta hänseende eftersom dessa ofta utgör ett företags största 

borgenär. För att denna grupp av borgenärer över huvud taget ska ha ett incitament att medverka 

till att rekonstruktionen blir framgångsrik, och inte istället begära företaget i konkurs, krävs 

dock att de kan känna sig säkra i den förmånsrättsliga ställning som de har genom 

företagshypotek och att denna inte förändras under rekonstruktionen. Frågan om, och i sådana 

fall hur, borgenärer med säkerhetsrätt i företagshypotek kan tillse att deras förmånsrättsliga 

ställning inte försämras på grund av de omvandlingar av hypoteksunderlaget till kassa- eller 

bankmedel som kan ske under en företagsrekonstruktion är föremålet för detta arbete.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt kring frågan hur kassa- och bankmedel, 

som härrör från lös egendom som utgjorde underlag för företagshypotek, ska hanteras under en 

företagsrekonstruktion för att den förmånsrättsliga ställningen för borgenärer med säkerhet i 

företagshypoteket ska vara oförändrad i en efterföljande konkurs. Uppsatsen syftar vidare till 

att utifrån gällande rätt föra en diskussion, såväl de lege lata som de lege ferenda, utifrån dels 

ett borgenärsperspektiv, dels ett rättsekonomiskt perspektiv.11 

                                                 
lös egendom än just kassa- och bankmedel omvandlas till kassa- eller bankmedel. Det senare uttryckssättet är 

något omständligt och används därför inte i brödtexten.  
10 I de två empiriska arbeten som har hänvisats till ovan under not 6 framgår att antalet ansökningar om 

företagsrekonstruktion under perioden 1996–2000 var 593 stycken och under 2001–2006 totalt 828 stycken. 

För perioden 2008–2011 uppgick antalet ansökningar till 781 stycken, eller i snitt 260 ansökningar per år, se 

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011. Detta ska jämföras med 148 ansökningar per år för 

perioden 1996–2000 och 165 ansökningar per år för 2001–2006. Se även Gustafsson, 2014, s. 36.  
11 Hur dessa perspektiv på gällande rätt kommer att användas i detta arbete presenteras närmare nedan under 

avsnitt 1.3.2. 
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1.3 Metod, perspektiv och material  

1.3.1 Metod 

Ett av syftena med att över huvud taget inkludera ett metodavsnitt i en rättsvetenskaplig12 

uppsats är för att läsaren genom detta ska ges ett underlag för att kunna bedöma hållbarheten i 

uppsatsen påståenden och slutsatser.13 Istället för att sätta någon – i bästa fall – tvetydig14 etikett 

på min valda metod avser jag istället att i detta avsnitt faktiskt beskriva hur jag har gått tillväga 

för att uppfylla syftet med föreliggande uppsats. 

 

För det första kan sägas att valet av metod är avhängigt uppsatsens syfte.15 Uppsatsen kan delas 

in i två delar, som tillsammans ska besvara det för arbetet formulerade syftet. Den ena delen av 

uppsatsen består helt enkelt i att söka utröna vilka åtgärder – faktiska som rättsliga – som krävs 

för att medel som inflyter under en företagsrekonstruktion och som härrör från vad som utgjorde 

hypoteksunderlag ska vara skyddade för innehavare av företagshypoteket i en eventuell 

efterföljande konkurs. Det ligger därför nära till hands att säga att jag i denna del söker utröna 

gällande rätt i just den frågan. Begreppet gällande rätt kan diskuteras i oändlighet, då detta 

begrepp knappast – liksom många av de begrepp som berörs i ett metodavsnitt likt detta – har 

någon klar definition över vilken det råder någon konsensus. Jag har därför valt att helt enkelt 

beskriva hur begreppet definieras i denna uppsats.  

 

För egen del har jag svårt att förlika mig med tanken på att det skulle finnas en universell och 

objektivt sann ”gällande rätt”, som finns ”där ute” i väntan på att bli upptäckt av juristen.16 

Istället instämmer jag med Sandgren när han uttalar att ”den som följer allmänt accepterade 

                                                 
12 Någon ”officiell eller i annan mening hallstämplad” definition av rättsvetenskap torde inte stå att finna, se 

Sandgren, 2006, s. 528. Enligt en definition är dock detta arbete att anse som rättsvetenskapligt, se Hellner, 

1998, s. 480. Rättsekonomin, som kommer att utgöra en del av uppsatsens analysdel, förespråkas av vissa 

böra inrymmas inom begrepp rättsvetenskap, se Olsen, 2004, s. 105–106. 
13 Sandgren, 2007, s. 49.  
14 Se Sandgren, 2005, s. 648–656 där det ”dogmatiska” i den rättsdogmatiska metoden diskuteras och där det 

visas att begreppet används i olika betydelser med förvirring som följd. Se även Sandgren, 2007, s. 53. Lika 

gärna som min metod skulle kunna klassificeras som rättsdogmatisk, kan den, med Peczeniks termer, 

klassificeras som deskriptivnormativ, se Peczenik, 2005, s. 250.  
15 Hydén, 1992, s. 89. 
16 Rättsvetenskapen har alltså ett annat sanningsbegrepp än ”verklighetsorienterade vetenskaper” såsom logik 

och matematik; frågan är bara vad detta sanningsbegrepp är för något. Därvid menar Sandgren att 

”[k]onsensus inom det rättsvetenskapliga och juridiska samfundet i stort är kriterium. Accepteras 

argumentationen inom detta samfund anses utsagan vara sann.” Se Sandgren, 2007, s. 19. Detta innebär 

också enligt honom att det inte med nödvändighet finns något ”rätt svar” på rättsliga problem, utan endast 

bättre eller sämre argument för den ena eller den andra lösningen.   
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regler för juridisk argumentation når ett resultat som kan betecknas som gällande rätt.”17 Den 

del av arbetet som redogör för gällande rätt har således framarbetats genom att följa allmänt 

accepterade regler för juridisk argumentation.  

 

Nästa fråga som naturligt inställer sig, och som måste redogöras för, är vad som utgör ”allmänt 

accepterade regler för juridisk argumentation”. Här måste ytterligare två omtvistade begrepp 

introduceras, nämligen rättskälleläran18 och juridisk metod19. För att utröna vad som faktiskt är 

gällande rätt på området har jag använt mig av en av de fyra 

”rättskälleläror/rättskälleuppfattningar” som Sandgren tar upp. Utgångspunkten för detta arbete 

har varit den rättskälleuppfattning som han betecknar som ”den rent hierarkiska 

rättskälleuppfattningen.”20 Detta innebär rent konkret att jag har utgått från lagar, förarbeten, 

praxis samt den juridiska litteraturen (”doktrin”) i nu nämnd ordning för att söka fastställa 

gällande rätt. Argumentationen kan därför i denna del sägas ha varit bunden.21  

 

De sålunda beskriva rättskällorna har sedan hanterats i enlighet med en22 juridisk metod. 

Sandgren beskriver denna på ett träffande sätt när han framför att  

 

”[j]uridisk metod inkluderar … rättskälleläran (inklusive rättskälleprinciperna) men omfattar också mer 

än så. Framför allt kan hänföras till den juridiska metoden olika aspekter på faktahantering och faktas 

relation till rättskällorna. Hit hör tekniken att urskilja vilka fakta som är relevanta och att avgränsa rättsligt 

relevanta fakta liksom metoder för sökningen av rättskällematerial, t.ex. bruket av digitala hjälpmedel.”23  

 

För mig handlar juridisk metod om att hantera rättskällorna på ett sådant sätt att slutresultat, 

d.v.s. gällande rätt, kan sägas ha framarbetats utifrån allmänt accepterade regler för juridisk 

argumentation. Metoden handlar t.ex. om att kunna förstå när uttalanden i förarbeten och i den 

juridiska litteraturen är överspelade p.g.a. lagändringar eller annat, när äldre förarbeten 

fortfarande kan användas vid tolkning av nyare lagstiftning, vilka slutsatser det går att dra från 

ett rättsfall från Högsta domstolen, hur konflikterande åsikter i den juridiska litteraturen ska 

                                                 
17 Sandgren, 2005, s. 650–651.  
18 Även definitionen av detta begrepp är föremål för oenighet och Sandgren beskriver begreppet som ”en 

undflyende företeelse med skiftande innebörder”, se Sandgren, 2005, s. 651.  
19 Strömholm ifrågasätter användandet av begreppet juridisk metod för att känneteckna juristens arbetsmetoder, 

se Strömholm, 1996, s. 411.  
20 Se Sandgren, 2005, s. 651.  
21 Kleineman, 2013, s. 27. 
22 Att tala om den juridiska metoden för logiskt med sig att det endast skulle finnas en sådan. Jag talar därför om 

en (av kanske flera) juridiska metoder.   
23 Sandgren, 2007, s. 38.  
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hanteras osv. Vidare handlar metoden om att kunna avgränsa det material som är relevant för 

att nå fram till gällande rätt. Genom att hantera rättskällorna i enlighet med den juridiska metod 

som jag har beskrivit har jag kommit fram till vad som, om man följer mitt arbetssätt, verkar 

utgöra gällande rätt.  

 

Den andra delen av uppsatsen utgörs i princip uteslutande av det femte och sista kapitlet. Det 

är i denna del av uppsatsen som jag diskuterar, analyserar och kritiserar vad jag i de tre 

föregående kapitlen har kommit fram till såsom utgörande gällande rätt. I denna del för jag ett 

de lege lata-resonemang utifrån vad som konstaterats utgöra gällande rätt, men jag för även en 

diskussion de lege ferenda beträffande förhållanden som visat sig mindre tillfredsställande i det 

som betecknas som gällande rätt. I denna del utför jag, med Jan Kleinemans etikettering, kritisk 

rättsdogmatisk forskning.24 Jag har försökt att upprätthålla en rågång mellan den rent 

deskriptiva delen av uppsatsen, i form av kapitlen två till och med fyra, och den analyserande, 

diskuterande och kritiserande delen i form av kapitel fem. Detta innebär att jag, i den mån det 

har varit möjligt, inte låtit mina egna åsikter och tankar komma till uttryck i den rent deskriptiva 

delen av uppsatsen.25 I den andra delen av uppsatsen väljer jag att anlägga två olika perspektiv: 

ett borgenärsinriktat perspektiv och ett rättsekonomiskt sådant. Båda dessa perspektiv, och hur 

de får genomslag i detta arbete, kommer att behandlas nedan under avsnitt 1.3.2.  

 

1.3.2 Perspektiv som kommer att anläggas 

Som redan har nämnts kommer jag att i detta arbete anlägga två kompletterande perspektiv, 

ett borgenärsinriktat och ett rättsekonomiskt. I det följande kommer jag att presentera vad 

dessa perspektiv innebär, hur de kommer att användas i det följande arbetet samt på vilket sätt 

dessa kommer att påverka uppsatsen. 

 

1.3.2.1 Ett borgenärsinriktat perspektiv 

Beträffande det borgenärsinriktade perspektivet kan sägas att detta arbete, redan genom 

syftesformuleringen, är borgenärsinriktat. Eftersom syftet är att utröna gällande rätt i frågan hur 

en viss borgenärsgrupp ska uppnå skydd för sin fordran, ligger det i sakens natur att detta får 

genomslag i uppsatsen. Att jag anlägger ett borgenärsinriktat perspektiv kommer i detta arbete 

innebära att jag i den andra delen diskuterar vad som har framkommit i den första delen av 

                                                 
24 Kleineman, 2013, s. 39.  
25 Detta har åtminstone varit min målsättning. Därmed inte sagt att mina åsikter rent subtilt kan ha fått 

genomslag i den deskriptiva delen av uppsatsen, exempelvis i form av det material jag väljer att använda (och 

inte använda).   
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uppsatsen, d.v.s. gällande rätt, utifrån en borgenärs synvinkel. Det handlar egentligen inte om 

borgenärer i stort, utan mer specifikt kommer jag att diskutera gällande rätt från en 

hypoteksinnehavares perspektiv. En hypoteksinnehavares enda, eller åtminstone största, 

intresse torde vara att få betalt för sin fordring. Genom att anta ett borgenärsinriktat perspektiv 

diskuterar jag hur den gällande rätten kan vara behäftad med eventuella brister sett ur en 

hypoteksinnehavares synvinkel, d.v.s. något som gör denna borgenärsgrupps intresse att få fullt 

betalt för sin fordring inte tillgodoses. Hur dessa brister kan åtgärdas diskuteras sedan med 

utgångspunkten att det är hypoteksinnehavarens intresse av full betalning för sin fordring som 

ska tillgodoses. Perspektivet bygger inte på några direkta källor eller andra teorier, utan det 

följer snarare som en naturlig konsekvens av det syfte detta arbete söker uppfylla.  

 

1.3.2.2 Ett rättsekonomiskt perspektiv på det borgenärsinriktade perspektivet 

Utöver ett borgenärsinriktat perspektiv på gällande rätt kommer jag att i den andra delen av 

uppsatsen även att anta ett s.k. rättsekonomiskt perspektiv och föra en diskussion utifrån ett 

sådant.26 Detta perspektiv kommer egentligen att komplettera det borgenärsinriktade 

perspektivet så till vida att den rättsekonomiska analysen kommer att fokusera på de 

ekonomiska för- och nackdelar som vissa aspekter på gällande rätt för med sig för 

borgenärerna. Det borgenärsinriktade perspektivet kan således sägas gjuta grunden för den 

rättsekonomiska analysen. Min förhoppning är att med detta kunna sätta saker och ting i ett 

annat (ekonomiskt) ljus och lyfta fram väsentligheter som inte framkommer vid en ”vanlig” 

analys. Det studerade ämnet lämpar sig också särskilt väl för en rättsekonomisk analys.27 

 

Av rena utrymmeshänsyn är någon genomgripande rättsekonomisk analys inte möjlig att 

genomföra i detta arbete. Den rättsekonomiska analysen kommer därför främst att kretsa kring 

begreppen transaktionskostnader och riskkostnader. Vad dessa begreppet innebär och hur de 

kommer att få genomslag i uppsatsen kommer att presenteras i det följande. Först krävs dock 

en kortare introduktion till ämnet. 

 

                                                 
26 Att anlägga ett rättsekonomiskt perspektiv på rätten innebär att man anlägger ett s.k. extern perspektiv, se t.ex. 

Bastidas Venegas, 2013, s. 182. Det innebär också att jag i uppsatsen inte alls anlägger något internt 

perspektiv, d.v.s. ett rättstillämparperspektiv, eftersom diskussionen tar sin utgångspunkt i andra än 

rättstillämparens behov, nämligen borgenärernas, se Olsen, 2004, s. 113 och s. 122. 
27 Se Henriksson, 2009, s. 257. Ordet ekonomi härleds från grekiskans oikonomia och betyder just hushållning, 

se Örn, 2012, s. 17, och vad handlar befattar sig inte insolvensrätten med om inte just hushållning med 

knappa resurser.   
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Genom rättsekonomin studeras rättsordningens konsekvenser för det ekonomiska systemet28 

och genom detta görs ett försök att sätta in och förstå juridiken i ett större samhälleligt 

sammanhang.29 Rättsekonomi som vetenskap är således studiet av rätten utifrån ett 

nationalekonomiskt perspektiv.30 Nationalekonomi klassificeras vanligen som studiet av 

”rationella val i en värld där resurserna är begränsade i förhållande till människans efterfrågan 

av dessa resurser”31 och ett grundantagande inom denna del av samhällsvetenskapen är att 

människor har oändliga behov men endast ändliga resurser för att tillgodose dessa behov.32 

Fram till och med 1960-talet användes nationalekonomiska teorier i princip uteslutande för 

studier på konkurrens- och skatterättens områden. Rättsekonomin, eller the economic analysis 

of law33, kom dock efter hand att expandera till alltfler ”traditionella” rättsområden som 

avtalsrätt, skadeståndsrätt och straffrätt.34 Inom rättsekonomin ställs t.ex. frågor som hur en 

straffskärpning för ett brott påverkar brottsligheten och hur civilrättsliga kontraktsbrott 

sanktioneras på det mest effektiva sättet. 

 

Utöver antaganden om resursernas knapphet i förhållande till människans behov utgör 

ytterligare ett grundantagande i ekonomiska modeller att alla aktörer35 agerar för att maximera 

den egna nyttan. Aktörerna är med andra ord rationella nyttomaximerare och deras val styrs 

således av detta.36 En individ som i en valsituation uppfyller de tre kriterierna fullständighet, 

reflexivitet och transitivitet sägs agera rationellt.37 En annan grundsats inom nationalekonomin 

är att konkurrens mellan företag driver marknaden mot ett s.k. långsiktigt jämviktstillstånd där 

företagen som överlevt när detta jämviktstillstånd uppnåtts producerar sina varor och tjänster 

till minsta rörliga kostnad.38 På vägen mot detta långsiktiga jämviktstillstånd kommer 

ineffektiva företag, t.ex. företag som använder obsoleta tillverkningsmetoder eller producerar 

                                                 
28 Hydén, 1992, s. 93.  
29 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 10.  
30 Bastidas Venegas, 2013, s. 175. 
31 Posner, 1992, s. 3. Min översättning.  
32 Schäfer & Ott, 2004, s. 50.  
33 En annan benämning är law and economics.  
34 Cooter & Ulen, 2014, s. 1. Den ”moderna rättsekonomin” sägs härstamma ifrån Ronald H. Coase och Guido 

Calabresi, som 1960 respektive 1961 publicerade två artiklar på området.  
35 Inom mikroekonomin utgörs dessa aktörer av individer och företag.  
36 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 16. I det verkliga livet är det knappast så att alla aktörer agerar 

rationellt, men ett sådant antagande är nödvändigt för modellen. En stor del av kritiken mot rättsekonomin 

bygger också på att det går att ifrågasätta att alla individer agerar på ett ekonomiskt rationellt sätt, se Bastidas 

Venegas, 2013, s. 194.  
37 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 19. Jag kommer inte här att fördjupa mig närmare i den närmare 

innebörden av dessa begrepp, utan den intresserade läsaren hänvisas till notad litteratur.  
38 Schäfer & Ott, 2004, s. 78–83.  
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varor som det inte finns en efterfrågan för, att elimineras.39 Denna elimineringsprocess sker 

oftast inom ramen för ett lands insolvensrättsordning. I den svenska insolvensrättsordningen 

kan företag, som har sagts i introduktionen ovan, hamna under två alternativa förfaranden. En 

hörnsten i en effektiv insolvensrättsordning är dess förmåga att främja rekonstruktion av 

livsdugliga företag och likvidation, genom konkurs, av företag som inte har fortsatta 

förutsättningar för överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Härvid krävs att en svår 

balansgång görs i lagstiftningen. Å ena sidan kommer en lagstiftning som är tillåtande mot 

fallerande företag att medföra att dessa överlever trots att företagen ifråga inte bör överleva. Å 

andra sidan kommer en insolvensrättsordning där likvidation av företag genom konkurs 

premieras att medföra att livsdugliga företag, d.v.s. företag med förutsättningar att överleva på 

en konkurrensutsatt marknad, avvecklas.40 I enlighet med ekonomisk teori ska därmed en 

fullständigt effektiv insolvensrättsordning endast tillåta att livsdugliga företag rekonstrueras 

och att endast livsodugliga företag likvideras.  

 

När det kommer till transaktionskostnader är detta helt enkelt de kostnader som följer av att en 

transaktion mellan två parter kommer till stånd. En ömsesidigt gynnande transaktion är alltid 

förbunden med kostnader av olika slag – som inte behöver vara rent pekuniära utan kan 

exempelvis bestå i tidsmässiga ”kostnader” – och dessa kostnader kan ibland vara så pass höga 

att transaktionen inte lönar sig.41 Höga transaktionskostnader hindrar alltså att ekonomisk 

effektivitet uppnås genom att transaktioner, som skulle ha blivit av om transaktionskostnaderna 

inte fanns eller var lägre, inte blir av. I situationer där transaktionskostnaderna överstiger nyttan 

av transaktionen som sådan är det rent ekonomiskt rationella valet för båda parter att inte ens 

försöka att få transaktionen genomförd.42 Transaktionskostnader delas vanligen in i tre typer: 

kostnader associerade med kontakt, kostnader associerade med kontrakt samt kostnader 

associerade med kontroll.43 Transaktionskostnader följer med att komma i kontakt med en 

medkontrahent, att sedan förhandla fram ett bindande avtal med den sålunda funna 

medkontrahenten och till sist för att tillse att avtalet fullföljs. Överförs konceptet till kontexten 

för uppsatsen ämne märks att transaktionskostnader t.ex. följer vid ackordsförhandlingar och 

vid försäljning av hypoteksunderlag. 

 

                                                 
39 White, 1989, s. 129.  
40 Giné & Love, 2010, s. 834.  
41 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 84.  
42 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 85.  
43 Cooter & Ulen, 2014, s. 74.  
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Riskkostnader är sådana kostnader som en avtalspart har för risken att parten ifråga inte kommer 

att få ta del av den andra partens prestation.44 Den totala riskkostnaden som en avtalspart möter 

kan delas in i flera delkostnader. Två av dessa delkostnader utgörs dels av kostnader som är 

förenade med den rättsliga risken, dels av kostnader som är förenade med förändringar i pantsatt 

egendom. Den rättsliga risken hänför sig till de risker som är förenade med ”det juridiska 

systemets eventuella brister i struktur och uppbyggnad.”45 Rent konkret utgör den rättsliga 

risken i kontexten för detta arbete frågan huruvida det är möjligt för hypotekshavaren att få 

förmånsrätt i kassa- och bankmedel som har influtit under företagsrekonstruktionen och som 

härrör från sådan egendom som utgjorde underlag för företagshypoteket. Det finns även 

riskkostnader förenade med eventuella förändringar i den pantsatta egendomen. Risken för 

förändringar i den pantsatta egendomen innefattar inom ramen för detta arbete den risk en 

kreditgivare möter att hypoteksegendom omvandlas till kassa- och bankmedel. För en 

innehavare av företagshypotek kommer således risken för förändringar i egendomen ”före” de 

rättsliga riskerna – hypotekshavaren måste först beakta risken att hypoteksegendom försvinner 

från hypoteksunderlaget och sedan bedöma sannolikheten för att förmånsrätten är bevarad i de 

eventuella kassa- och bankmedel som ersätter den ifrågavarande hypoteksegendomen. En 

ekonomiskt rationell kreditgivare som avser att som säkerhet för sin fordran acceptera 

företagshypotek måste beakta båda dessa typer av risker samt de kostnader som följer med 

dessa vid kreditgivning.  

 

1.3.3 Material 

Det material som har använts för att uppnå syftet har bestått i princip uteslutande av lagar, 

förarbeten, rättspraxis samt juridisk litteratur – allt i enlighet med den rättskällelära som har 

beskrivits ovan. Även annan litteratur än juridisk sådan har fått utrymme här, främst den 

litteratur som behandlar rättsekonomi. Primärkällor har använts i största möjliga utsträckning 

och det är endast i fråga om äldre eller utländsk litteratur som sekundärkällor har använts. Jag 

har även använt mig av en modell till ett s.k. administrationsavtal framtagen av Svenska 

Bankföreningen i syfte att det ska användas under företagsrekonstruktioner. Med ett 

administrationsavtal förstås i denna kontext ett avtal ingånget mellan rekonstruktören utsedd i 

företagsrekonstruktionen, rekonstruktionsgäldenären och innehavaren av företagshypotek, 

vilket ofta är en bank. Kort beskrivet syftar ett administrationsavtal till att begränsa 

rekonstruktionsgäldenärens rådighet över kassa- och bankmedel under 

                                                 
44 Henriksson, 2009, s. 280.  
45 Henriksson, 2009, s. 281.  
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företagsrekonstruktionen på sådant sätt att hypotekshavarens förmånsrätt i medlen, i den mån 

medlen härrör från sådant som utgjorde hypoteksunderlag, inte går förlorad. Det 

administrationsavtal som används i detta arbete utgör inte en rättskälla med den innebörd 

begreppet har i detta arbete, men modellavtalet kommer ändå troligen att påverka det praktiska 

rättslivet i den mån det används bland landets rekonstruktörer. Modellavtalet har inte använts 

som en del i redogörelsen för gällande rätt utan har använts i den andra delen av arbetet.   

 

Vad gäller lagar är det främst lagen om företagsrekonstruktion, konkurslagen, 

förmånsrättslagen samt lagen (2008:990) om företagshypotek som har använts. Vad gäller 

lagen om företagshypotek har denna varit föremål för ett flertal ändringar under åren. De nu 

gällande reglerna i lagen om företagshypotek överensstämmer i princip med 1984 års regler för 

samma institut, och äldre rättskällor har därför ansetts kunna användas utan problem vid 

tolkning av den nu gällande lagen och reglerna däri.46 

 

Beträffande lagförarbeten följer det naturligt att det är förarbetena till nämnda lagar som i allra 

största utsträckning har använts, men även t.ex. utredningen Ett samlat insolvensförfarande 

(SOU 2010:2), som aldrig ledde till någon lagstiftning, har också i viss mån använts. Vad gäller 

rättspraxis handlar detta uteslutande om rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna. Det är 

främst tre avgöranden från Högsta domstolen som är av direkt relevans för utredningen kring 

gällande rätt och dessa rättsfall behandlas ingående i arbetet. Andra rättsfall nämns också, men 

då mest i förbigående, i anknytning till att en viss fråga behandlas.   

 

I det material som jag har använt ingår även de två dokument vilka återfinns bilagda till detta 

arbete. Bilagering har gjorts av den anledningen att dokumenten är svåra att komma över för 

läsaren, och bilageringen syftar i första hand till att ge läsaren en möjlighet att kontrollera dessa 

två källor. Den första bilagan är det förslag till modell för administrationsavtal som nämndes 

tidigare. Modellavtalet är framarbetat av Svenska Bankföreningen47 och har skickats på remiss 

till bl.a. Ackordscentralen i syfte att det ska användas under företagsrekonstruktioner. Den 

andra bilagan är en uppsats författad av professor Mikael Möller inför konferensen 

                                                 
46 Se prop. 2007/08:161, s. 41 och s. 50–51.  
47 Svenska Bankföreningen företräder Sveriges banker och ”skapar förutsättningar så att de kan erbjuda 

attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag.” Svenska 

Bankföreningen har bl.a. till uppgift att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och 

välfärd i samhället. Svenska Bankföreningen bedriver även aktivt lobbyarbete rörande den svenska 

banksektorns viktiga frågor. Svenska Bankföreningen [www.swedishbankers.se]. Informationen hämtad 

2014-11-19.  
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Insolvensrättsligt forum48 2013 där han behandlar frågan om ett administrationsavtal är 

nödvändigt för att medel på administrationskonto ska ingå i hypoteksunderlaget. Uppsatsen 

kommer att ingå i den bok som dokumenterar 2013 års Insolvensrättsligt forum och publiceras 

under våren 2015 och har tagits med som en bilaga i detta arbete med godkännande av 

upphovsrättshavaren. Uppsatsen, som är att klassificera som juridisk litteratur och som således 

utgör en rättskälla, redogör för gällande rätt i den aktuella frågan och kommer därför att ingå i 

detta arbetes båda delar.  

 

De källor som jag har använt bedömer jag som högst tillförlitliga. Merparten av mina källor 

utgörs som sagt av lagar, lagförarbeten, rättspraxis samt juridisk litteratur. Det finns ingen 

anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i de första tre typerna av källor. Den juridiska 

litteraturen härrör från stora utgivare av juridisk litteratur, exempel Norstedts Juridik AB och 

Iustus Förlag, samt från erkända juridiska tidskrifter såsom Juridisk Tidskrift och Svensk 

Juristtidning skrivna av namnkunniga jurister. Mycket av den litteratur jag använder i denna 

uppsats är sådan litteratur som användes under den civilrättsliga delen av juristutbildningen och 

jag finner inte heller i denna del något som gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Därmed 

inte sagt att vad som faktiskt skrivits i dessa källor kan ifrågasättas och kritiseras; detta är dock 

en annan fråga.  

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats indelas i totalt fem kapitel. Detta första, inledande kapitel följs av en redogörelse 

för företagsrekonstruktion som insolvensrättsligt institut, där bl.a. institutets tillkomst, syfte och 

allmänna förutsättningar behandlas. Därefter följer ett kapitel som redogör för 

förmånsrättsordningen i allmänhet och företagshypoteket som säkerhetsrätt i synnerhet. Det 

fjärde kapitlet utgör en redogörelse för hur situationer likt den som är föremål för uppsatsens 

syfte har hanterats tidigare. Arbetet konkluderas i det femte kapitlet med analys och diskussion 

av det redogjorda materialet.   

                                                 
48 Stiftelsen Insolvensrättsligt forum är kopplad till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och har till syfte 

att ”främja insolvensrättslig debatt och forskning.” Stiftelsen arrangerar med regelbundenhet konferensen 

Insolvensrättsligt forum. Se Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet [www.jur.uu.se]. Informationen 

hämtad 2014-11-19.  
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2 Om företagsrekonstruktion 
 

2.1 Tillkomsten av och syftet med ett rekonstruktionsförfarande 

Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft i september 1996 och är därmed, i förhållande 

till konkurs, ett ungt insolvensrättsligt institut. Frågan om införandet av ett till konkurs 

alternativt insolvensrättsligt förfarande väcktes redan 1979. Företagsobeståndskommittén gav 

då ut ett delbetänkande49 vari bl.a. föreslogs en möjlighet för skattemyndigheten att i 

obeståndssituationer kunna agera på ett tidigt stadium för att på så sätt kunna ta hänsyn till 

sysselsättnings-, regional-, närings- samt försörjningspolitiska samhällsintressen.50 Det var 

dock först 1988 när den s.k. Insolvensutredningen tillsattes som arbetet med införandet av en 

möjlighet till rekonstruktion av svenska företag på riktigt inleddes. Insolvensutredningens 

slutbetänkande51 överlämnades i november 1992. Efter slutbetänkandets remissbehandling 

lämnade regeringen prop. 1995/96:5 med förslag till lag om företagsrekonstruktion, vilken i 

stort överensstämde med Insolvensutredningens förslag.52 Förslaget antogs av riksdagen i juni 

1996 och lagen om företagsrekonstruktion trädde formellt i kraft 1 september samma år. 

Samtidigt därmed antogs den anslutande förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion 

och ackordslagen (1970:847) upphävdes. Ackordslagen inkorporerades i princip i sin helhet i 3 

kap. lagen om företagsrekonstruktion och bestämmelserna däri motsvarar med vissa undantag 

den upphävda ackordslagen.53 

 

Ett av skälen till att frågan om införande av en ordning som tillåter rekonstruktion av företag 

var enligt Insolvensutredningen den kraftiga ökningen av antalet konkurser i landet. Syftet med 

lagens införande var också att möjliggöra vidtagande av åtgärder för att rekonstruera sådana 

företag i tillfällig kris som bedöms kunna göras lönsamma i framtiden, utan att en konkurs 

aktualiseras.54 Det viktigaste skälet bakom införandet av en ordning för rekonstruktion ansågs 

vara att det från både samhälls- och företagsekonomisk synvinkel ansågs viktigt att det fanns 

möjlighet för företag att på ett tidigt skede, genom omstrukturering, kunna återfå livskraften, 

utan att behöva aktualisera den värdeförstöring som en konkurs drar med sig.55 Ett annat skäl 

                                                 
49 SOU 1979:91.  
50 Se SOU 2010:2, s. 43.  
51 SOU 1992:113.  
52 Se SOU 2010:2, s. 44.   
53 Se SOU 2010:2, s. 273.  
54 Se prop. 1995/96:5, s. 53.  
55 Se prop. 1995/96:5, s. 54.  
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till införandet av lagen var att det behövdes ett förfarande som var “enklare, snabbare och mer 

flexibelt” 56 än konkurs.  

 

2.2 Förutsättningar för företagsrekonstruktion 

Det är i 1 kap. 1 § lagen om företagsrekonstruktion som den huvudsakligen innebörden av en 

företagsrekonstruktion framkommer. Av bestämmelsen framgår att en näringsidkare med 

betalningssvårigheter har rätt att, efter beslut av domstol, få till stånd ett 

rekonstruktionsförfarande avseende sin verksamhet. En grundläggande förutsättning för att en 

företagsrekonstruktion över huvud taget ska komma i fråga är därmed att gäldenären är att 

klassificera som näringsidkare. Av bestämmelsen framkommer även att en 

företagsrekonstruktion är ett i lag definierat förfarande. Detta ska enligt förarbetena hållas isär 

från resultatet av detta förfarande, d.v.s. att verksamheten rekonstrueras, antingen genom saklig 

eller finansiell rekonstruktion, eller genom en blandning.57  

 

Resultatet av en företagsrekonstruktion delas vanligen upp i saklig och finansiell 

företagsrekonstruktion.58 En rekonstruktion i sak innebär att företagets verksamhet ändras i 

något väsentlig hänseende, t.ex. genom att företaget eliminerar en olönsam produkt eller tjänst 

från sitt utbud.59 En finansiell rekonstruktion innefattar däremot en ekonomisk uppgörelse med 

borgenärerna, vilket kan ske genom s.k. underhandsackord eller genom offentligt ackord.60 Ett 

offentligt ackord är en formell uppgörelse, som regleras i 3 kap. lagen om 

företagsrekonstruktion, mellan gäldenären och dennes borgenärer.61 Underhandsackord är 

frivilliga och formlösa överenskommelser mellan gäldenären och de berörda borgenärerna.62  

 

För att ett beslut om företagsrekonstruktion ska kunna meddelas krävs att fyra förutsättningar 

är för handen. För det första krävs att gäldenären är att anse som näringsidkare. För det andra 

måste ansökan om företagsrekonstruktion göras av näringsidkaren eller av en borgenär. Görs 

ansökan av en borgenär krävs att näringsidkaren samtycker till ansökan. För det tredje krävs att 

näringsidkaren är illikvid eller att risk för sådan illikviditet föreligger.63 För det fjärde får det 

                                                 
56 Se prop. 1995/96:5, s. 55.  
57 Se prop. 1995/96:5, s. 57.  
58 Se Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 37 samt Hellners & Mellqvist, 2013, s. 16.  
59 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 37.  
60 Se SOU 1992:113, s. 123.  
61 Offentligt ackord reglerades tidigare i den numera upphävda ackordslagen.   
62 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 157.  
63 Det kan tilläggas att en eventuell insolvens på gäldenärens sida inte hindrar att ett beslut om 

företagsrekonstruktion meddelas enligt lagen om företagsrekonstruktion.  



18 

 

inte saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.64 

Rekvisiten och den närmare innebörden av dessa behandlas i det följande.  

 

2.2.1 Begreppet näringsidkare  

Vem kan utgöra en näringsidkare enligt lagen om företagsrekonstruktion? Vid utformningen 

av lagen hade lagstiftaren som mål att mindre företag inte skulle komma att falla utanför lagens 

tillämpningsområde.65 Lagen om företagsrekonstruktion begränsar därför inte tillgången till ett 

rekonstruktionsförfarande till vissa näringsidkare. Därför kan alla som är att anse som 

näringsidkare, oavsett art, storlek eller verksamhetstyp, komma i fråga för en rekonstruktion 

enligt lagen.66 Något vinstsyfte behöver inte heller föreligga.  

 

Termen näringsidkare ska fattas ”i vidsträckt mening” och ”omfattar varje fysisk eller juridisk 

person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas 

som yrkesmässig.”67 För att kunna klassas som en näringsidkare krävs att gäldenären utövar 

någon form av näringsverksamhet aktivt.68 Jämlikt 1 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion 

har dock uttryckligen undantagits vissa verksamheter från lagens tillämpningsområde. Enligt 

första stycket i bestämmelsen omfattas bl.a. bankaktiebolag, försäkringsföretag och 

värdepappersbolag inte av övriga bestämmelser i lagen om företagsrekonstruktion och kan 

därmed inte heller rekonstrueras i lagens mening. Andra stycket undantar även sådana 

gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en 

församling eller en kyrklig samfällighet har ”ett bestämmande inflytande”69. Bortsett från dessa 

uttryckliga undantag kommer i princip alla – såväl fysiska som juridiska personer – som aktivt 

driver någon form av yrkesmässig ekonomisk verksamhet att omfattas av lagens bestämmelser.    

 

                                                 
64 Welamson & Mellqvist, 2013, s. 291.  
65 Se prop. 1995/96:5, s. 63–64. Även om storleken på gäldenärsföretaget inte skulle spela någon roll framhölls 

det ligga ”i öppen dag” att en lagreglering om företagsrekonstruktion har sin största betydelse för ”något 

större företag”, se SOU 1992:113, s. 351. 
66 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 37 och Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 34.  
67 Se prop. 1984/85:110, s. 141, prop. 1989/90:89, s. 60 samt prop. 1995/96:5, s. 63.   
68 Se prop. 1995/96:5, s. 171. Se också RH 1998:79 för ett resonemang om kravet på aktivt bedriven 

näringsverksamhet.  
69 Uttrycket ”bestämmande inflytande” har i lagen om företagsrekonstruktion en överensstämmande betydelse 

med betydelsen begreppet hade i 1 kap. 5 § i 1975 års aktiebolagslag (jämför 21 kap. 1 § 5 aktiebolagslagen 

[2005:551]) och har i 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För ytterligare diskussion 

kring begreppet, se prop. 1995/96:5, s. 174–175 samt Hellers & Mellqvist, 2013, s. 47–49.  
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2.2.2 Domstolsansökan 

Ytterligare en förutsättning för inledande av ett rekonstruktionsförfarande är att hos domstol 

ansöka om detta. Ansökan70 ska enligt 2 kap. 1 § första stycket andra meningen lagen om 

företagsrekonstruktion göras hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår 

betalningsskyldighet i allmänhet. Är gäldenären en fysisk person utgör laga domstol tingsrätten 

i den ort där svaranden har sitt hemvist, d.v.s. den ort där svaranden var folkbokförd den 1 

november föregående år, se 10 kap. 1 § första och andra styckena rättegångsbalken. Om 

gäldenären är en juridisk person utgör istället enligt 10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken 

tingsrätten på den ort där styrelsen har sitt säte laga domstol. 

 

2.2.3 Illikviditet eller risk för illikviditet 

Vad som i 1 kap. 1 § lagen om företagsrekonstruktion vagt presenteras som ett krav på 

betalningssvårigheter preciseras i 2 kap. 6 § första stycket samma lag som att ”gäldenären inte 

kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort”. Det handlar alltså 

om ett krav på bekräftad eller inom kort befarad illikviditet71 på gäldenärens sida.72 Konstaterad 

illikviditet krävs därmed inte för att beslut om inledande av en företagsrekonstruktions ska 

kunna meddelas, utan även risk för sådan illikviditet inom den närmaste framtiden är nog.73 

Vad gäller bevisningen om illikviditet krävs endast att illikviditeten, eller det faktum att 

illikviditet inträder inom kort, kan antas.   

 

Illikvid är den gäldenär som ”inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel 

motsvarande de förfallna skuldernas belopp.”74 När kontanta medel och andra till kontanter 

lättrealiserade tillgångar inte räcker till för betalning av förfallna skulder är en gäldenär således 

att anse som illikvid.75 Såsom ”lättrealiserade tillgångar” definierar Hellners och Mellqvist 

tillgångar som kan omsättas omedelbart och som inte innebär att någon märkbar värdeförstöring 

avseende verksamheten sker.76 Illikviditet innebär alltså inte nödvändigtvis att gäldenären inte 

har andra tillgångar som kan användas för att betala av de förfallna skulderna på längre sikt.77  

 

                                                 
70 Enligt 1 § förordningen om företagsrekonstruktion ska ansökan tillsammans med handlingar som bifogas 

ansökan ges in i tre exemplar till tingsrätten. 
71 Se vidare om valet av insolvensrättsligt begrepp som förutsättning för företagsrekonstruktion prop. 1995/96:5, 

s. 60–61 samt SOU 1992:113, s. 100–101. 
72 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 40.  
73 Se bet. 1995/96:LU11, s. 14 och 100. 
74 Se prop. 1995/96:5, s. 61 och SOU 1970:75, s. 60. 
75 Se prop. 1995/96:5, s. 180.  
76 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 63.  
77 Se prop. 1995/96:5, s. 61.  
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2.2.4 Förvissande om företagsrekonstruktionens framgång 

I 2 kap. 6 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion uppställs som ytterligare en 

förutsättning för meddelande av ett positivt besked om företagsrekonstruktion att det finns 

skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Domstolen måste 

alltså göra en bedömning av utsikterna för att en företagsrekonstruktion kan komma att uppnå 

sitt syfte. Regeln syftar till att stoppa helt orealistiska ansökningar om rekonstruktion och avser 

att förhindra att förfarandet missbrukas.78 Beslut om företagsrekonstruktioner ska helt enkelt 

inte meddelas om det inte finns fog för att rekonstruktionen kan bli framgångsrik.79  

 

Det är det sökande gäldenärsföretaget som har bevisbördan i denna del, men beviskravet är 

relativt lågt ställt.80 Utsikterna för en lyckad företagsrekonstruktion får inte ”framstå som i det 

närmaste obefintliga”81 utan det krävs att någon form av framtidshopp återstår för företaget. 

Det är upp till gäldenären att i sin ansökan om företagsrekonstruktion bilägga den utredning 

kring utsikterna för en framgång av rekonstruktionen, som rätten sedan har att bedöma. 

Ansvaret ligger alltså på sökanden att prestera dels det material som är nödvändigt, dels en 

rimlig idé om hur rekonstruktionen ska kunna nå framgång.82  

 

2.3 Rekonstruktören under företagsrekonstruktion  

 

2.3.1 Att utse en rekonstruktör 

Om rätten bifaller gäldenärens ansökan om företagsrekonstruktion ska rätten enligt 2 kap. 10 § 

första stycket lagen om företagsrekonstruktion samtidigt med bifallsbeslutet utse en s.k. 

rekonstruktör. Såsom lagtexten är utformad lämnas inte något utrymme för att vänta med att 

utse rekonstruktör, utan detta ska ske i direkt samband med att beslutet om 

företagsrekonstruktion meddelas. Det är därmed omöjligt att besluta om företagsrekonstruktion 

utan att samtidigt med detta utse en rekonstruktör.83 Att en rekonstruktör utses direkt i och med 

beslutet om rekonstruktion är viktigt då många bestämmelser i lagen om företagsrekonstruktion 

kräver att gäldenären samråder med rekonstruktören eller inhämtar dennes samtycke.84  

 

                                                 
78 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 67.  
79 Se prop. 1995/96:5, s. 72.  
80 Se prop. 1995/96:5, s. 180, SOU 1992:113, s. 426 samt RH 2011:53. 
81 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 67.  
82 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 67. I rättspraxis har frågan behandlats i RH 2011:53. Rättsfallet refereras och 

kommenteras mycket utförligt i Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 56–66. 
83 Se prop. 1995/96:5, s. 184.  
84 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 79.  
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Gäldenären ska enligt 2 kap. 3 § 4 lagen om företagsrekonstruktion i sin ansökan om inledande 

av en rekonstruktion lämna ett förslag till rekonstruktör samt lämna de uppgifter som behövs 

för att rätten ska kunna bedöma om den föreslagne rekonstruktörens är lämplig för uppdraget. 

Den föreslagne rekonstruktören måste givetvis, även om detta inte framgår uttryckligen av 

lagtexten, förklara sig villig att åta uppdraget som rekonstruktör.85 Finner rätten den föreslagna 

rekonstruktören lämplig är det ofta denne som blir utsedd till rekonstruktör av rätten.86 Det är 

möjligt att utse fler än en rekonstruktör om det finns särskilda skäl till detta. Sådana särskilda 

skäl kan enligt förarbetena vara att gäldenärens verksamhet är av mycket stor omfattning eller 

av komplicerad art.87 I sammanhanget kan nämnas att den som är anställd vid domstol eller 

Kronofogdemyndigheten enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion är 

förhindrad att utses till rekonstruktör.   

 

2.3.2 Rekonstruktörens uppgifter och skyldigheter 

Ett av huvudsyftena med att utse en rekonstruktör är att denne ska tillföra gäldenärsföretaget 

särskild kompetens under rekonstruktionsförfarandet.88 Rekonstruktörens kunskaper ska 

utnyttjas för att enligt 1 kap. 2 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion undersöka om 

gäldenärens verksamhet kan fortsätta att bedrivas, helt eller delvis, och i så fall hur detta kan 

ske. Rekonstruktören ska även undersöka om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa 

ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer, antingen genom underhandsackord eller offentligt 

ackord.  

 

Av 1 kap. 2 § första stycket sista meningen lagen om företagsrekonstruktion uppställs ett krav 

på att rekonstruktören, när denne fullgör sitt uppdrag, verkar för att borgenärernas intressen inte 

åsidosätts. Rekonstruktören är alltså tvungen att samarbeta med såväl gäldenären som dennes 

borgenärer under företagsrekonstruktionen. Att rekonstruktören åtnjuter borgenärernas 

förtroende är också ett krav som uppställs i lagen, se 2 kap. 11 § första stycket lagen om 

företagsrekonstruktion.   

 

I 2 kap. 12 § första stycket första meningen lagen om företagsrekonstruktion preciseras 

rekonstruktörens uppgifter enligt 1 kap. 2 § första stycket samma lag.  När rekonstruktören 

                                                 
85 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 79.  
86 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 73.  
87 Se prop. 1995/96:5, s. 184.  
88 Se prop. 1995/96:5, s. 114.  
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fullgör dessa uppgifter ska han eller hon undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i 

samråd med gäldenären upprätta en s.k. rekonstruktionsplan. Att arbetet som rekonstruktör 

inleds med en företagsekonomisk bedömning av företaget och dess överlevnadsmöjligheter är 

självklart. Om rekonstruktören finner att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli 

uppnått kan denne enligt 4 kap. 7 § första stycket 4 lagen om företagsrekonstruktion begära att 

företagsrekonstruktionen ska upphöra. Rekonstruktörens primära uppgift kan därmed sägas 

vara att bedöma om den beslutade företagsrekonstruktionen ska fortsätta eller inte.89 

 

Finner rekonstruktören förutsättningar för en lyckad företagsrekonstruktion föreligga ska alltså 

rekonstruktören tillsammans med gäldenären upprätta en rekonstruktionsplan. Denna 

rekonstruktionsplan ska närmare redovisa hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås 

och är det instrument som i första hand ska användas under rekonstruktionen.90 Det finns inga 

krav på rekonstruktionsplanens fullständighet i rekonstruktionens inledningsskede, utan planen 

kan kompletteras under rekonstruktionens gång.91 Rekonstruktionsplanen är ofta slutlig först i 

och med företagsrekonstruktionens avslutande.92 Vad planen närmare ska innehålla regleras 

inte i lagtext. I förarbetena framhölls vikten av att rekonstruktionsplanens innehåll kunde 

anpassas till det enskilda företagets specifika behov, eftersom innebörden av en rekonstruktion 

är väsentligt olika bland olika företag.93 Några uppmaningar till rekonstruktören om 

rekonstruktionsplanens innehåll uttrycktes dock. Därvid framhölls att 

 

”[r]ekonstruktören bör kartlägga företagets ekonomiska svårigheter samt göra en analys och en bedömning 

av orsakerna till problemen. I planen bör givetvis också så noggrant som möjligt identifieras de åtgärder 

som måste vidtas för att man skall komma till rätta med företagets problem, vad gäller såväl verksamhetens 

resultat som dess finansiering. I samband därmed bör också anges en tidsplan för rekonstruktionens 

genomförande.”94 

 

Persson och Karlsson-Tuula rekommenderar att huvudpunkterna i planen bör inriktas på en 

kartläggning av företagets ekonomiska svårigheter, en bedömning av de ekonomiska problemen 

samt vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med problemen avseende dels 

verksamheten som sådan, dels verksamhetens finansiering.95 Den rekonstruktionsplan som 

                                                 
89 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 87.  
90 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 88.  
91 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 97.  
92 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 88. 
93 Se prop. 1995/96:5, s. 113.  
94 Se prop. 1995/96:5, s. 186.  
95 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 98. 
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framarbetas behöver inte fastställas i formell ordning, och domstolarna saknar avgörande 

inflytande i processen.96  

 

2.3.3 Kompetenskrav avseende rekonstruktören 

Den centrala roll som rekonstruktören intar under rekonstruktionsförfarandet medför att 

kompetenskraven avseende rekonstruktören är mycket högt ställda. Under den 

lagstiftningsprocess som ledde fram till lagen om företagsrekonstruktion framhöll såväl 

Insolvensutredningen97 som regeringen98 att rekonstruktörens kompetenskrav bör liknas vid de 

krav som ställs på en konkursförvaltare i och med den konkurslagsreform99 som trädde i kraft 

1980.  

 

Enligt konkurslagsreformen skulle primärt fyra krav ställas på en konkursförvaltare. Enligt 

denna skulle en konkursförvaltare i regel besitta först och främst goda juridiska kunskaper, men 

även företagsekonomiska insikter, kunskaper om bokföring och redovisning samt kännedom 

om och vana vid affärsjuridiska spörsmål.100 Detta krav återfinns i 7 kap. 1 § första stycket 

konkurslagen. Vidare framhölls att konkursförvaltaren bör förfoga över en sofistikerad 

kontorsorganisation som har både personal och resurser för bokföring och redovisning. Även 

insikter i straffrättsliga frågor, för att konkursförvaltaren på ett tillfredsställande sätt ska kunna 

undersöka om gäldenären kan misstänkas för brott, fördes fram som ett krav på 

konkursförvaltaren, se 7 kap. 16 § konkurslagen. Sist uttalades att konkursförvaltaren bör vara 

förtrogen med arbetsrättsliga och arbetsmarknadspolitiska frågor, eftersom sådana kunde 

aktualiseras i fall där konkursgäldenären drivit rörelse.101 

 

Den mest iögonenfallande skillnaden mellan konkursförvaltaren och rekonstruktören framhölls 

av lagstiftaren vara att ”förmågan att bedöma de rent affärsmässiga förutsättningarna för fortsatt 

drift” kommer i förgrunden vad gäller rekonstruktören.102 Rekonstruktörens främsta uppgift 

framhölls vara att bedöma huruvida gäldenärsföretaget återigen skulle kunna bringas i 

lönsamhet. För en sådan bedömning skulle krävas en rekonstruktör med ”goda insikter i 

                                                 
96 Karlsson-Tuula, 2006, s. 103.  
97 Se SOU 1992:113, s. 366–371. Påpekas bör att Insolvensutredningen kallade rekonstruktören för 

administrator.  
98 Se prop. 1995/96:5, s. 101–105.  
99 Se prop. 1978/79:105.  
100 Se prop. 1978/79:105, s. 157.  
101 Se prop. 1978/79:105, s. 157.  
102 Se prop. 1995/96:5, s. 102.  
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företagsekonomi, erfarenhet av företagande, affärssinne, förhandlingsvana och inte sällan 

branscherfarenhet.”103 Vad gäller rekonstruktörens kompetenskrav kan sägas att dessa 

motsvarar vad som ovan framhållits angående kraven på en konkursförvaltare, med undantag 

för kravet på insikter i straffrättsliga frågor.  

 

Det finns inget formellt krav, uppställt i lag eller annorstädes, på viss utbildning, examen eller 

annan auktorisation för att kunna utses till rekonstruktör och tanken på något sådant avvisades 

i förarbetena.104 Genom formuleringen, i 2 kap. 11 § första stycket lagen om 

företagsrekonstruktion, att rekonstruktören ska besitta ”den särskilda insikt och erfarenhet som 

uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget” 

lär dock möjligheten att finna en rekonstruktör utanför juristskrået kraftigt ha begränsats. 

Lagstiftaren har dessutom uttryckt att en advokat ur konkursförvaltarkretsen eller en högre 

tjänsteman vid ackordscentral bör förordnas till rekonstruktör ”när inte omständigheterna i det 

enskilda fallet motiverar annat.”105 Lagtexten i dess nuvarande utformning möjliggör dock att 

till rekonstruktör utse den som anses mest lämpad för uppdraget.106 Detta behöver givetvis inte 

alltid vara en jurist, även om empiriska studier visar att det faktiskt är jurister som utses i 

flertalet fall.107  

 

När en ansökan om företagsrekonstruktion har bifallits av rätten och en rekonstruktör har 

utsetts, ska denne inom en vecka från beslutet underrätta samtliga kända borgenärer om att en 

företagsrekonstruktion har inletts, se 2 kap. 13 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion. 

Det är således rekonstruktören som ensam har ansvaret att underrätta borgenärerna och denna 

underrättelseplikt är av stor betydelse för rekonstruktionens fortsatta förlopp.108 Domstolens 

enda uppgift efter att den beslutat om företagsrekonstruktion och utsett en rekonstruktör är att 

enligt 1 § förordningen om företagsrekonstruktion sända över beslutet om 

företagsrekonstruktion jämte en kopia av ansökningshandlingarna till rekonstruktören. Den 

korta fristen som rekonstruktören har för att underrätta borgenärerna hänger samman med det 

borgenärssammanträde som enligt 2 kap. 16 § lagen om företagsrekonstruktion ska äga rum 

                                                 
103 Se prop. 1995/96:5, s. 103.  
104 Se prop. 1995/96:5, s. 103–104.  
105 Se prop. 1995/96:5, s. 104.  
106 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 83.  
107 Se Persson & Karlsson-Tuula, 2000, s. 59, Karlsson-Tuula, 2006, s. 82–83 samt Persson & Karlsson-Tuula, 

2012, s. 81.  
108 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 90.  
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inför rätten inom tre veckor från beslutet om företagsrekonstruktion, se 2 kap. 10 § andra stycket 

samma lag.109 

 

2.3.4 Rekonstruktörens skadeståndsansvar 

I lagen om företagsrekonstruktion återfinns inga bestämmelser som reglerar rekonstruktörens 

skadeståndsansvar gentemot rekonstruktionsgäldenären, dennes borgenärer eller andra.110 

Frågan om rekonstruktörens skadeståndsansvar har alltså överlämnats till rättstillämpning och 

rättsläget är därvid oklart.111 Enligt Hellners och Mellqvist finns det anledning att tillämpa 

samma generella culpaansvar för en rekonstruktör som för en konkursförvaltare när det kommer 

till skador som drabbar borgenärerna och tredje man.112 Hellners och Mellqvist menar vidare 

att samma regler för skadeståndsansvar ska tillämpas beträffande rekonstruktörens ansvar 

gentemot gäldenären, trots att gäldenären behåller rådigheten över egendomen i verksamheten. 

Rekonstruktören torde alltså enligt åsikterna i den juridiska litteraturen kunna åläggas ett 

skadeståndsansvar för ekonomisk skada som drabbat någon part om rekonstruktören insett eller 

bort inse att ett visst beslut eller viss åtgärd kunde medföra ekonomisk skada för någon. Detta 

på samma sätt som en konkursförvaltare skadeståndsskyldighet för det fall denne agerat 

vårdslöst och därigenom åsidosatt en uttrycklig bestämmelse till skydd för tredje man.113 

 

2.4 Gäldenärens skyldigheter under rekonstruktionsförfarandet 

Under det att rekonstruktionsförfarandet pågår har gäldenären ålagts vissa skyldigheter 

gentemot rekonstruktören. Gäldenären har jämlikt 2 kap. 14 § lagen om företagsrekonstruktion 

dels en upplysningsplikt, dels en lydnadsplikt gentemot rekonstruktören. Vidare följer av 2 kap. 

15 § samma lag en skyldighet för gäldenären att inhämta rekonstruktörens samtycke till ”alla 

åtgärder av betydelse”114.  

 

De skyldigheter som gäldenären ålagts är inte sanktionerade, varken civil- eller straffrättsligt. 

Avtal som ingås av gäldenären med rekonstruktörens samtycke erhåller dock s.k. 

superförmånsrätt enligt 10 § 4 förmånsrättslagen jämförd med 15 § samma lag. Gäldenärens 

avtalspart ”bestraffas” således för att ingå avtal med gäldenären under en 

                                                 
109 Borgenärssammanträdet behandlas närmare nedan under avsnitt 2.5.1. 
110 I SOU 2010:2 lämnades dock förslag på att konkursförvaltarens skadeståndsansvar jämlikt 17 kap. 

konkurslagen även ska gälla för rekonstruktörer, se SOU 2010:2, s. 263–268. 
111 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 80.  
112 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 99.  
113 Se Millqvist, 1991, s. 4–5.  
114 Se prop. 1995/96:5, s. 189.  
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företagsrekonstruktion där rekonstruktören inte samtyckt till avtalet. Skulle en gäldenär trilskas 

och inte samarbeta med rekonstruktören kan denna underlåtenhet från gäldenärens sida medföra 

att det inte finns skäl för att rekonstruktionen ska fortgå. Rekonstruktören kan då enligt 4 kap. 

7 § 4 lagen om företagsrekonstruktion begära att rekonstruktionen ska upphöra. Gäldenärens 

illojalitet visavi rekonstruktören kan alltså leda till att företagsrekonstruktionen bringas till 

upphörande och företaget försätts i konkurs.115  

 

2.4.1 Gäldenärens upplysnings- och lydnadsplikt 

Av 2 kap. 14 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion följer en skyldighet för 

gäldenären att ”lämna rekonstruktören alla upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som 

är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten.” Gäldenären har alltså en vittgående 

upplysningsplikt gentemot rekonstruktören. Denna innebär att gäldenären efter anmodan från 

rekonstruktören är skyldig att ge denne tillgång till alla handlingar som behövs för att 

rekonstruktionen av verksamheten ska kunna genomföras. Det kan t.ex. handla om 

gäldenärsföretagets bokföring.116 Några tvångsmedel som rekonstruktören kan ta till om 

gäldenären inte går denne till handa har inte ansetts behövligt eftersom förfarandet förutsätter 

frivillighet från gäldenärens sida.117 Rekonstruktören är således i detta hänseende beroende av 

gäldenärens goda vilja. Att upplysningsplikten endast avser de ekonomiska förhållandena av 

betydelse ska inte tolkas i snäv mening. Upplysningsplikten ska således inte tolkas så att 

gäldenären inte är skyldig att lämna upplysningar om t.ex. produktionsmetoder, teknisk 

kapacitet, försäljningsstrategi m.m., utan under begreppet ekonomiska förhållanden ska snarare 

läsas in ”allt som rör företagets skötsel och drift.”118  

 

Gäldenären är vidare enligt 2 kap. 14 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion skyldig 

att följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas under 

rekonstruktionsförfarandet. Denna lydnadsplikt innebär i praktiken att rekonstruktionen ”ska 

ske på rekonstruktörens villkor”119. Det är med andra ord rekonstruktören som har att fatta för 

företaget avgörande beslut, t.ex. om att en viss del av gäldenärens verksamhet ska läggas ned.120 

Kan gäldenären inte acceptera dessa villkor är en rekonstruktion i praktiken inte möjlig att 

                                                 
115 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 96.  
116 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 85.  
117 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 85.  
118 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 96. 
119 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 97.  
120 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 84.  
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genomföra och rekonstruktören kan då begära att rekonstruktionen ska upphöra eftersom syftet 

med densamma i detta fall inte kan antas bli uppnått.  

 

2.4.2 Gäldenärens plikt att inhämta rekonstruktörens samtycke 

Gäldenären har i 2 kap. 15 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion ålagts vad som kan 

uttryckas som ett betalningsförbud, ett rättshandlings- eller kontraheringsförbud samt ett 

förfogandeförbud.121 Första stycket innehåller således de förbud som krävs för att 

utgångspunkten om att företagets tillgångar vid en beslutad företagsrekonstruktion ska 

”frysas”.122 Som tidigare nämnts hänger ett av huvudproblemen bakom frågan om hanteringen 

av likvida medel under företagsrekonstruktion samman med gäldenärsföretagets bibehållna 

rådighet under rekonstruktionsförfarandet. Ett beslut om företagsrekonstruktion medför 

nämligen inte någon formell inskränkning i gäldenärsföretagets rådighet över den egendom som 

ingår i verksamheten. Gäldenären har alltså möjlighet att förfoga över sin egendom och avtal 

som ingås under rekonstruktionsförfarandet är civilrättsligt bindande oavsett om 

rekonstruktören lämnat sitt samtycke.123 Detta trots att gäldenären har ålagts att inhämta 

rekonstruktörens samtycke vid bl.a. överlåtelse, pantsättning eller annan upplåtelse av rätt till 

egendom av väsentlig betydelse för gäldenärensverksamhet, se 2 kap. 15 § första stycket 3 lagen 

om företagsrekonstruktion. Att överträdelser av dessa ”förbud”124 inte är sanktionerade framgår 

av andra stycket. 

 

Betalningsförbudet i 2 kap. 15 § första stycket 1 lagen om företagsrekonstruktion innebär att 

gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke får betala de skulder som uppstått före tiden 

för beslutet om att rekonstruera företaget. Inte heller får säkerhet ställas för dessa skulder. Det 

finns dock ingenting som hindrar gäldenären från att fullgöra förpliktelser av annat slag, t.ex. 

”leverans av varor enligt avtal som träffats före betalningsinställelsen”125.  

 

Rättshandlingsförbudet i andra punkten hindrar gäldenären från att uppta nya skulder. Vad detta 

närmare innebär är att efter att rätten beslutat om företagsrekonstruktion ska alla prestationer 

som tillförs företaget som huvudregel betalas kontant och tillföra företaget ett 

                                                 
121 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 100.  
122 Se prop. 1995/96:5, s. 190.  
123 Se prop. 1995/96:5, s. 189.  
124 Det är svårt att tala om förbud i någon egentligen mening då överträdelser från gäldenärens sida, som sagt, 

inte är sanktionerade.   
125 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 101.  
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förmögenhetsvärde som minst står i paritet med den kontanta betalningen. Förbudet täcker in 

alla sorter av förpliktelser. Gäldenären kan alltså inte utan rekonstruktören samtycke t.ex. hyra 

nya lokaler eller anställa ytterligare personal.126  

 

Förfogandeförbudet i den tredje och sista punkten i 2 kap. 15 § första stycket lagen om 

företagsrekonstruktion förbjuder gäldenären att överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till 

egendom av väsentlig betydelse för företagets verksamhet. Detta gäller, som för övriga förbud, 

inte om rekonstruktören samtyckt härtill. Förbudet är generellt tillämpligt för all egendom som 

för verksamheten kan sägas vara av väsentlig betydelse. Vad som utgör sådan egendom beror 

givetvis på vilken typ av företag som är i färd med att rekonstrueras, men generellt gäller att all 

fast egendom utgör egendom av väsentlig betydelse.127 Även lokaler som hyrs eller ägs av 

gäldenärsföretaget, liksom lös egendom i form av maskiner, inventarier och varumärken, torde 

ofta vara av väsentlig betydelse för de flesta företag och om gäldenären avser att rättsligt 

disponera över sådan egendom krävs alltså rekonstruktörens samtycke.  

 

I princip alla transaktioner, små som stora, som faller under 2 kap. 15 § första stycket lagen om 

företagsrekonstruktion kräver rekonstruktörens samtycke.128 I förarbetena framhålls det dock 

att kravet på samtycke bör anpassas från fall till fall och att rekonstruktören och gäldenären bör 

kunna avtala om lämpliga arrangemang i det enskilda fallet.129 Det finns dessutom inget som 

hindrar att rekonstruktören i förväg eller i efterhand samtycker till vissa transaktioner.   

 

2.5 Något om borgenärssammanträde och borgenärskommitté   

När rätten bifaller en ansökan om företagsrekonstruktion ska den enligt 2 kap. 10 § andra 

stycket lagen om företagsrekonstruktion samtidigt därmed bestämma tidpunkt för ett s.k. 

borgenärssammanträde inför rätten. Borgenärssammanträdet ska äga rum inom tre veckor från 

beslutet om företagsrekonstruktion eller senare, om en längre tid än tre veckor efter beslutet är 

oundgängligen nödvändig. En längre tid än tre veckor kan vara oundgängligen nödvändig om 

det t.ex. rör sig om ett mycket stort företag med många borgenärer eller att rekonstruktören 

behöver längre tid att färdigställa det material som anges i 2 kap. 13 § lagen om 

                                                 
126 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 101.  
127 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 102.  
128 Se prop. 1995/96:5, s. 191. 
129 Se prop. 1995/96:5, s. 191. Som exempel på ett sådant ”lämpligt arrangemang” nämns att rekonstruktören och 

gäldenären kan avtala om att varje åtgärd inom den normala affärsverksamhetens ram inte ska fordra 

rekonstruktörens samtycke. 
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företagsrekonstruktion.130 Vid borgenärssammanträdet ska enligt 2 kap. 16 § första stycket 

samma lag borgenärerna beredas tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör 

fortsätta eller inte.  

 

Det obligatoriska borgenärssammanträdet inför rätten har införts för att förhindra missbruk från 

gäldenärens sida och är av stor betydelse för borgenärerna.131 Vid sammanträdet kan en 

borgenär t.ex. uttala sig om validiteten i de uppgifter som återfinns i gäldenärens ansökan om 

företagsrekonstruktion. En borgenär kan också lämna upplysningar som kan bidra till att 

situationer uppdagas där gäldenären missbrukar rekonstruktionsförfarandet för att uppnå syften 

som inte är avsedda.132 Eftersom det under en företagsrekonstruktion är borgenärerna som 

tvingas göra uppoffringar av diverse slag har de getts ett stort inflytande över 

rekonstruktionsförfarandet.133 Inflytandet gäller både i frågan om rekonstruktionen över huvud 

taget ska fortsätta samt i frågan om hur den närmare ska bedrivas. 

 

Av 2 kap. 16 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion framgår att en borgenärskommitté 

ska utses om någon borgenär under borgenärssammanträdet begär det. Borgenärskommittén är 

begränsad till att bestå av högst tre personer, men om det finns särskilda skäl kan ett högre antal 

ingå i densamma. Dessutom får en arbetstagarrepresentant ingå i kommittén om gäldenären 

under det senast förflutna räkenskapsåret sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare. Något 

minsta antal har inte angetts och därför kan det inte anses uteslutet att kommittén enbart består 

av en person.134 Detta kan vara fallet om gäldenärsföretaget har en borgenär med mycket stora 

fordringar och inga andra borgenärer eller andra borgenärer med endast små fordringar. I 

normalfallet torde dock borgenärskommittén bestå av två eller tre borgenärer. Enligt 

förarbetena torde borgenärskommittén ”ofta komma att bestå av en företrädare för gäldenärens 

största kreditgivare, en företrädare för staten samt en företrädare för någon av gäldenären 

leverantörer.”135  

 

                                                 
130 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 80. Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 96, nämner som exempel på när längre 

tid än tre veckor mellan beslutet om företagsrekonstruktion och borgenärssammanträdet är oundgängligen 

nödvändigt SAAB:s rekonstruktion. Där togs beslutet om att inleda en företagsrekonstruktion 21 september 

och det första borgenärssammanträdet sattes ut till 31 oktober.  
131 Se prop. 1995/96:5, s. 192.  
132 Se prop. 1995/96:5, s. 192.  
133 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 104.  
134 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 104. 
135 Se prop. 1995/96:5, s. 193.  
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Borgenärskommitténs främsta uppgift är att bevaka intressena för rekonstruktionsgäldenärens 

hela borgenärskollektiv.136 Rekonstruktören har enligt 2 kap. 16 § tredje stycket lagen om 

företagsrekonstruktion en skyldighet att samråda med borgenärskommittén i väsentliga frågor, 

om inte något hindrar ett sådant samråd. Sådana väsentliga frågor kan enligt förarbetena röra 

förändringar i verksamhetens omfattning, personalstyrkan, verksamhetsinriktningen eller 

finansieringen.137 Borgenärskommittén fyller en indirekt kontrollfunktion då rekonstruktörens 

samrådsplikt medför att borgenärerna kan kontrollera huruvida rekonstruktören fullgör sitt 

uppdrag, tillser att borgenärernas intressen tillvaratas samt kontrollera om gäldenären fullföljer 

sina skyldigheter.138 

 

De empiriska undersökningarna som Persson och Karlsson-Tuula har genomfört visar att 

borgenärskommittéer utses i väldigt få fall. Studien avseende perioden 1996–2001 visar att en 

borgenärskommitté utseddes i enbart cirka 7.9 % av de studerade fallen.139 För perioden 2002–

2004 uppgick motsvarande siffra till cirka 9.6 %.140 Persson och Karlsson-Tuula uttrycker 

förvåning över det låga antalet utsedda borgenärskommittéer.141 De omnämner en grupp som 

bör vara särskilt angelägen av att vara delaktig i en borgenärskommitté, nämligen de borgenärer 

som innehar säkerhet för sin fordran i företagshypotek. Denna grupp142 av borgenärer har, eller 

bör åtminstone ha, ett intresse av att rekonstruktören ger rapporter över rekonstruktionsläget 

och hur förfarandet i övrigt fortskrider.143 Eftersom gäldenären formellt sett behåller rådigheten 

över den i verksamheten ingående egendomen bör det vara aktuellt för borgenärer med säkerhet 

i företagshypotek att så tidigt som möjligt bli varse hur hypoteksunderlag hanteras i 

rekonstruktion av verksamheten. Att förhindra att gäldenären utan rekonstruktörens samtycke 

urholkar underlaget för företagshypoteket genom att avyttra hypoteksunderlag torde vara en 

angelägen fråga för innehavarna av hypoteket.   

 

Ett visst skydd för innehavarna av företagshypotek ges dock i 2 kap. 18 § lagen om 

företagsrekonstruktion. Finns det särskilda skäl att befara att gäldenären vidtar eller underlåter 

att vidta en viss åtgärder och därigenom sätter en borgenärs rätt i fara kan en borgenär påkalla 

                                                 
136 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 102.  
137 Se prop. 1995/96:5, s. 103.  
138 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 102.  
139 Persson & Karlsson-Tuula, 2000, s. 63.  
140 Karlsson-Tuula, 2006, s. 84–85.  
141 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 103.  
142 Det behöver givetvis inte vara flera borgenärer, utan det kan också handla om en ensam borgenär, t.ex. en 

bank, med säkerhet i företagshypotek.  
143 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 103 samt Karlsson-Tuula, 2006, s. 42.  
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att rätten beslutar om lämplig åtgärd för säkerställande av borgenärens rätt. Det skydd mot 

utmätning och andra verkställighetsåtgärder som gäldenären enligt 2 kap. 17 § lagen om 

företagsrekonstruktion åtnjuter kan därmed brytas igenom vid en tillämpning av 2 kap. 18 § i 

samma lag.  

 

För en tillämpning av 2 kap. 18 § lagen om företagsrekonstruktion krävs att en borgenärs rätt 

är i fara samt att denna fara ”har sin grund i en åtgärd som gäldenären – med eller utan 

rekonstruktörens samtycke – kan befaras vidta eller underlåta att vidta”144. Vilka åtgärder som 

sätter en borgenärs rätt i fara kan inte uttryckas entydigt, men enligt förarbetena kan det handla 

om att gäldenären ”i större omfattning” avhänder sig egendom som utgör 

företagshypoteksunderlag eller att denne står i begrepp att överlåta en maskin som innehas av 

gäldenären genom ett leasingavtal.145 Att uttrycket särskilda skäl används tyder på att en viss 

återhållsamhet är påkallad vid tillämpningen av regeln.146 Detta ska också ses mot bakgrund att 

huvudregeln faktiskt är att utmätning och andra verkställighetsåtgärder enligt utsökningsbalken 

inte får ske under den tid företagsrekonstruktionen pågår.  

 

Rätten har som sagt möjlighet att vidta ”lämpliga åtgärder” vid en tillämpning av 2 kap. 18 § 

lagen om företagsrekonstruktion. De åtgärder som är aktuella är av samma slag som 

säkerhetsåtgärderna av civilprocessuell karaktär som kan beslutas enligt 15 kap. 3 § 

rättegångsbalken. Det kan då handla om att rätten vid äventyr av vite förbjuder gäldenären att 

vidta en viss åtgärd eller att avstå från en tilltänkt åtgärd. Rätten kan också besluta att sätta 

egendom som gäldenären avser att avyttra under särskild förvaltning.147 Sätts egendom under 

särskild förvaltning framhålls det i förarbetena som lämpligt att ”rätten beslutar att 

förvaltningen handhas av rekonstruktören såsom god man. Rättens beslut kan då, liksom ett 

beslut enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken, ges det innehållet att gäldenären fråntas sin rådighet 

och rekonstruktören i motsvarande utsträckning ges en längre gående befogenhet än han annars 

har”148.  

 
 
 

                                                 
144 Se prop. 1995/96:5, s. 195.  
145 Se prop. 1995/96:5, s. 195.  
146 Hellners & Mellqvist, 2013, s. 109. 
147 Se prop. 1995/96:5, s. 195.  
148 Se prop. 1995/96:5, s. 195.  
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3 Om förmånsrättsordningen och säkerhetsrätter 
 

3.1 Allmänt om förmånsrätt och förmånsrättslagen 

Den nu gällande förmånsrättslagen reglerar den ordning i vilken fordringar ska betalas i 

utmätning och konkurs. Lagen ställer upp den prioritetsordning enligt vilken borgenärer 

erhåller betalning för sina fordringar i det fall då gäldenären inte kan tillgodose hela 

borgenärskollektivets krav på betalning. Lagen gäller enligt dess 1 § vid utmätning och konkurs, 

men har även betydelse vid tillämpning av bestämmelserna om ackord utom konkurs samt 

ackord under konkurs.149 Enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om företagsrekonstruktion deltar 

inte borgenärer vars fordringar är förenade med förmånsrätt i ackordsförhandlingen. I vilken 

ordning en borgenär får betalt bygger på vilken typ av förmånsrätt borgenären i fråga har. Den 

mest väsentliga uppdelningen av olika förmånsrätter som görs i förmånsrättslagen är den mellan 

särskilda och allmänna förmånsrätter. Särskilda förmånsrätter gäller såväl vid utmätning som 

vid konkurs och belastar endast bestämd egendom. Allmänna förmånsrätter är inte knuten till 

viss bestämd egendom utan gäller allmänt, men kan endast göras gällande i konkurs.150 

Förmånsrättslagen är tvingande i det att det inte är möjligt för en borgenär och en gäldenär att, 

med rättslig giltighet, avtala om att förmånsrätt ska följa med en fordran. Förmånsrätt 

tillkommer en fordran när förmånsrättslagen, med tillhörande lagstiftning, anger att så är 

fallet.151 

 

2003 reformerades152 förmånsrättslagen, med omfattande och betydelsefulla ändringar som 

följd.153 I förarbetena framhölls det att stora samhällsekonomiska förändringar skett sedan 

1970-talet, då förmånsrättslagen trädde i kraft, och att nya förutsättningar nu gällde, särskilt på 

kredit- och kapitalmarknaderna. I förarbetena framhölls särskilt den växande roll som små och 

medelstora företag kommit att få sedan 1970-talet.154 Utgångspunkten för utformningen av de 

nya förmånsrättsreglerna var att förmånsrättsordningen skulle ge så goda förutsättningar som 

möjligt för rekonstruktion av livskraftiga företag. Detta fick dock inte innebära en 

förmånsrättsordning utformad särskilt för krisdrabbade företag med tillhörande borgenärer.155 

Förmånsrättsordningen skulle istället utformas med hänsyn tagen till främjandet av en effektiv 

                                                 
149 Walin & Gregow, 2010, s. 16.  
150 Walin & Gregow, 2010, s. 16.  
151 Walin & Gregow, 2010, s. 19.  
152 SFS 2003:535. 
153 I SOU 1999:1 lade Förmånsrättskommittén fram sitt betänkande som ändringarna i förmånsrättslagen 

grundandes på. Se även prop. 2002/03:49 samt bet. 2002/03:LU17.  
154 Prop. 2002/03:49, s. 64–65.  
155 Prop. 2002/03:49, s. 65.  
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kreditgivning i allmänhet och med beaktande av behovet av både krediter med god säkerhet och 

krediter ”av mera riskfylld natur”156. 

 

2003 års nyordning av förmånsrättslagen innebar ett flertal ändringar. Den allmänna 

förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter avskaffades. Slopades gjordes även den 

allmänna förmånsrätten för hyra och arrende. Företagshypoteket ändrades från att ha varit 

förenad med särskild förmånsrätt till att utgöra en säkerhetsrätt förenad med allmän förmånsrätt 

på grund av företagsinteckning, som fick göras gällande i 55 % av boets värde efter det att bättre 

prioriterade fordringar hade betalats. Som en följdändring upphävdes 1984 års lag om 

företagshypotek och ersattes av en lag (2003:528) om företagsinteckning.157 I förarbetena 

framhölls att ändringen beträffande företagshypotek och företagsinteckning utgjorde den 

viktigaste delen av reformen, där lagen om företagsrekonstruktion hade stor betydelse för 

inriktningen.158 Redan den 1 januari 2009 ersattes dock företagsinteckningen med institutets 

föregångare företagshypoteket, som i och med ändringen återigen blev en säkerhetsrätt förenad 

med särskild förmånsrätt i lös egendom. Ändringen innebar i allt väsentligt en återgång till den 

ordning som gällde före 2003. Närmare bestämmelser kring upplåtande av företagshypotek, 

vilken egendom som ingår i denna och förfaranderegler för inskrivning återfinns i lagen om 

företagshypotek.159  

 

En av utgångspunkterna vid en gäldenärs konkurs är att alla borgenärer ska behandlas enligt 

den s.k. likabehandlingsprincipen eller principen om lika rätt; ingen borgenär ska ha företräde 

till betalning framför någon annan och om alla skulder inte kan betalas, vilket gäller så gott som 

alltid, ska borgenärerna bära förlusten gemensamt och proportionerligt.160 Ett kraftigt avsteg 

från denna likabehandlingsprincip görs dock i och med förmånsrättslagen och de förmånsrätter 

som där föreskrivs. Det är ofta endast en mindre del av tillgångarna i ett konkursbo som 

behandlas enligt likabehandlingsprincipen.161 Ett tillåtande av förmånsrätter i rättsordningen 

kräver därmed vägande skäl.162 Principen om lika rätt kommer till uttryck i 14 § 

förmånsrättslagen beträffande fordringar med allmän förmånsrätt och i 18 § samma lag 

avseende vanliga fordringar utan förmånsrätt.  

                                                 
156 Prop. 2002/03:49, s. 65.  
157 Walin & Gregow, 2010, s. 20.  
158 Prop. 2002/03:49, s. 94.  
159 Företagshypoteket behandlas särskilt nedan under avsnitt 3.2.   
160 Welamson & Mellqvist, 2013, s. 27.  
161 Prop. 2002/03:49, s. 63.  
162 Se t.ex. SOU 1969:5, s. 41.  
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Förmånsrättslagen är i princip ordnad så, att det är följden av lagens paragrafer som anger 

förhållandet mellan olika slags särskilda förmånsrätter, med vissa undantag för utmätning enligt 

9 § tredje och fjärde styckena förmånsrättslagen. Förhållandet mellan olika slags förmånsrätter 

inom varje paragraf bestäms av numreringen inom paragrafen, med undantag för 4 § 

förmånsrättslagen.163 När det kommer till den inbördes ordningen mellan allmänna 

förmånsrätter gäller att ordningen undantagslöst bestäms av paragrafernas följd enligt 10–13 

§§ förmånsrättslagen. För fordringar inom samma grupp, d.v.s. fordringar som regleras av 

samma paragraf, gäller sinsemellan lika rätt.  

 

Vad angår förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter gäller att fordringar med 

särskild förmånsrätt går före fordringar med allmän sådan. Ett undantag till detta är dock att 

allmän förmånsrätt för kostnader och fordringar som avses i 10 och 10 a § förmånsrättslagen 

kan gå före särskild förmånsrätt i vissa fall, se 15 § förmånsrättslagen. Beträffande det inbördes 

förhållandet mellan olika förmånsrätter gäller att borgenärer med samma förmånsrätt har lika 

rätt till betalning. Det gäller dock under förutsättning att det i lag eller avtal med borgenären 

inte följer något annat.164  

 

3.2 Särskilt om företagshypoteket 

Företagshypoteket utgör en s.k. hypotekarisk panträtt, eller underpant, d.v.s. den pantsatta 

egendomen kvarstannar i pantsättarens besittning.165 Underlaget för företagshypoteket utgörs 

enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen om företagshypotek av den upplåtande näringsidkarens 

lösa egendom i den mån denna egendom hör till den intecknade verksamheten. Med lös 

egendom avses ”[i] enlighet med sedvanligt juridiskt språkbruk”166 alla tillgångar av ekonomisk 

art som inte utgör fast egendom enligt 2 kap. 1 § första stycket jordabalken. Denna vida 

avfattning av egendom som kan ingå i företagshypoteket avgränsas dock genom ett antal 

undantag stadgade i 2 kap. 1 § andra stycket lagen om företagshypotek. I sammanhanget är 

undantaget för kassa- och bankmedel167 i 2 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag av särskilt 

intresse. Värt att uppmärksamma är att gäldenärens fordringar168 – som utgör lös egendom169 

                                                 
163 Walin & Gregow, 2010, s. 26.  
164 Walin & Gregow, 2010, s. 25.  
165 Walin, Millqvist & Persson, 2012, s. 22.  
166 Se prop. 1983/84: 128, s. 52 jämte prop. 2007/08:161, s. 52. 
167 Definitionen av kassa- och bankmedel diskuteras utförligare under avsnitt 3.2.3.2. 
168 I de flesta fall torde den största andelen av gäldenärens fordringar bestå av utestående kundfordringar.   
169 Angående en fordran som lös egendom hos borgenären, d.v.s. ägaren, se Håstad, 1996, s. 42.  
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– inte uppräknas bland undantagen och att sådana fordringar därmed ingår i underlaget för 

företagshypoteket.170  

 

3.2.1 Företagshypoteket och dess historia som säkerhetsrätt 

Företagshypoteket som säkerhetsrätt har vuxit fram i den svenska rättsordningen genom 

successiva lagstiftningsåtgärder. En rad särbestämmelser upphävdes i och med att lagen 

(1966:454) om företagsinteckning trädde i kraft. Den lagen krävde att skuldebrev utfärdades, 

som sedan intecknades, för att därefter bli förenade med förmånsrätt.171 I och med 

ikraftträdandet av 1984 års lag om företagshypotek upphävdes lagen om företagsinteckning och 

en ny systematik introducerades. Den nya systematiken, som fortfarande gäller, innebär att 

något skuldebrev inte behöver utfärdas. Istället utfärdar inskrivningsmyndigheten ett s.k. 

företagshypoteksbrev. Detta företagshypoteksbrev ska sedan överlämnas till borgenären som 

en symbol för dennes säkerhet i den intecknade näringsverksamheten.172 Som ovan nämnts har 

företagshypoteket varit föremål för två ytterligare lagändringar, både år 2003 och år 2009. I och 

med senaste ändringen är dock den ordning som gällde från 1984 i princip återställd.  

 

3.2.2 Förfaranderegler 

För att upplåta företagshypotek krävs först att den upplåtande näringsidkaren enligt 1 kap. 2 § 

första stycket lagen om företagshypotek erhåller ett företagsinteckningsbrev som bevis om 

inteckningen, som ska uppgå till visst belopp. Enligt andra stycket kan ett 

företagsinteckningsbrev utfärdas i både skriftlig form och genom registrering i 

inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Härvid 

utfärdas antingen ett skriftligt eller ett elektroniskt företagsinteckningsbevis. För att sedan 

upplåta företagshypoteket krävs att näringsidkaren överlämnar företagsinteckningsbrevet som 

säkerhet för en fordran, se 1 kap. 3 § första stycket lagen om företagshypotek. Här upprätthålls 

ett krav på tradition. Skulle företagsinteckningsbrevet finnas hos tredje man krävs istället för 

tradition s.k. denuntiation enligt lagen (1936:88)173 om pantsättning av lös egendom som 

innehaves av tredje man.174  

 

                                                 
170 En obetald fordran ingår därmed i företagshypoteksunderlaget emedan en (i kassa- eller bankmedel) betald 

sådan inte gör det.  
171 Walin, 1995, s. 11.  
172 Walin, 1995, s. 11.  
173 Lagen gäller enligt dess ordalydelse endast lös pant, men enligt Walin och Gregow har man ”utgått från att 

den skall tillämpas även beträffande säkerhet i företagshypotek”, se Walin & Gregow, 2010, s. 55–56.  
174 Walin & Gregow, 2010, s. 55.  
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3.2.3 Egendom i företagshypoteket 

 

3.2.3.1 Huvudregeln 

Företagshypoteket såsom det är utformat idag omfattar enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen om 

företagshypotek näringsidkarens lösa egendom i den mån egendomen hör till 

näringsverksamheten. Från företagshypoteket har dock, enligt 2 kap. 1 § andra stycket lagen 

om företagshypotek, undantagits kassa- och bankmedel, finansiella instrument avsedda för 

allmän omsättning, egendom som kan vara föremål för panträtt på grund av inteckning samt 

sådan egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs.  

 

Huvudregeln är således att näringsidkarens lösa egendom, i den mån egendomen hör till den 

intecknade näringsverksamheten, utgör hypoteksunderlag såvida egendomen inte är 

uttryckligen undantagen enligt 2 kap. 1 § andra stycket lagen om företagshypotek. För att 

egendom som ingår i näringsidkarens rörelse ska kunna utgöra hypoteksunderlag krävs alltså 

att det handlar om lös egendom som hör till den intecknade verksamheten och som också tillhör 

näringsidkaren.175 Lös egendom är jämlikt en motsatsvis tolkning av 1 kap. 1 § första stycket 

jordabalken sådan egendom som inte är fast. Det är således inte möjligt att utröna vad lös 

egendom är utan att först definiera vad som utgör fast egendom.176 Enligt samma regel utgör 

fast egendom jord, som i sin tur är indelad i fastigheter. Till fastigheter kan sedan enligt 2 kap. 

jordabalken höra vissa tillbehör. Sådana tillbehör till fastigheter kan vara antingen fysiska eller 

rättsliga.177 Tillbehören delas in i allmänna fastighetstillbehör (2 kap. 1 § jordabalken), 

byggnadstillbehör (2 kap. 2 § jordabalken) samt industritillbehör (2 kap. 3 § jordabalken). 

Allmänna fastighetstillbehör utgör enligt regeln i första hand byggnad, stängsel och annan 

anläggning som anbragts fastigheten för stadigvarande bruk. Till fastigheten räknas även 

tillbehör till byggnaden, som därigenom så att säga blir ett tillbehör till tillbehöret. 

Byggnadstillbehör utgör sådan fast inredning varmed en byggnad blivit försedd under 

förutsättning att det är ägnat till stadigvarande bruk för den ifrågavarande byggnaden.178 Till 

sådan fastighet som är inrättad för industriell verksamhet hör slutligen maskiner och annan 

utrustning som tillförts fastigheten i syfte att användas i den industriella verksamheten, s.k. 

industritillbehör.179 Märkas bör att fordon, kontorsutrustning och handverktyg aldrig utgör 

                                                 
175 Dahlgren & Rune, 1996, s. 34.  
176 Se prop. 1983/84:128, s. 53.  
177 Victorin & Hager, 2011, s. 63.  
178 Victorin & Hager, 2011, s. 68–70.  
179 Victorin & Hager, 2011, s. 72.  
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industritillbehör.180 Lös egendom är därför sådan egendom som enligt de nu nämnda reglerna 

inte är att se som antingen fastighet eller tillbehör till sådan fastighet.181  

 

Kravet att egendomen ifråga ska höra till den intecknade verksamheten för att kunna utgöra 

hypoteksunderlag innebär ett krav på att från den relevanta rörelseegendomen ”skilja dels sådan 

egendom som näringsidkaren har för privat bruk […] dels sådan egendom som han må ha i 

annan och ointecknad näringsverksamhet.”182 Att näringsidkarens privata egendom inte 

omfattas av företagshypotek och utgör underlag i detsamma får anses vara självklart, men 

gränsdragningsproblem kan i vissa fall tänkas uppstå.183 Därvid märks NJA 1990 s. 164, där 

Högsta domstolen förklarade att en fordran på återbetalning av överskjutande preliminärskatt, 

som inte hänförde sig till den intecknade verksamheten, inte heller omfattades av 

företagshypoteket i samma verksamhet. Det som Dahlgren och Rune nämner gällande egendom 

som hör till annan och ointecknad näringsverksamhet är överspelat i dagsläget. Enligt 3 kap. 1 

§ lagen om företagshypotek gäller att en företagsinteckning beviljas i all den näringsverksamhet 

som näringsidkaren vid varje tid utövar i Sverige. I 1984 års lag om företagshypotek fanns ett 

andra stycke i den nyssnämnda bestämmelsen som tillät att en inteckning fick begränsas till 

näringsverksamhet av viss art.184 Denna ordning återinfördes inte i den nu gällande lagen och 

det är således inte möjligt att inteckna en del av en verksamhet. Detta motiverades främst av att 

möjligheten utnyttjades mycket sparsamt då möjligheten fanns, men även av ”[i]ntresset av 

tydlighet och enhetlighet i inteckningsförhållandena”185. 

 

För att egendom ska kunna utgöra underlag för företagshypotek krävs slutligen att egendomen 

i fråga tillhör näringsidkaren och således ingår i dennes förmögenhetsmassa. Dahlgren och 

Rune anger att huruvida egendom tillhör näringsidkaren ”bestäms vid behov med beaktande av 

vanliga sakrättsliga grundsatser.”186 Detta ansåg författarna kunde härledas direkt ur lagtexten, 

då det i 2 kap. 1 § andra stycket 4 lagen om företagshypotek framgår att företagshypoteket inte 

omfattar egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs. Detta måste, enligt Dahlgren 

                                                 
180 Dahlgren & Rune, 1996, s. 34.  
181 Någon närmare redogörelse för de olika typerna av fastighetstillbehör låter sig inte göras i detta arbete, utan 

den intresserade hänvisas till t.ex. Victorin & Hager, 2011; Dahlgren & Rune, 1996, s. 36–38; Walin, 1995, s. 

66–73.  
182 Dahlgren & Rune, 1996, s. 36.  
183 Näringsidkaren kan t.ex. ha köpt egendom för privat bruk med medel tillhörande verksamheten. Walin, 1995, 

s. 66, uttrycker då att egendomen in dubio ska anses höra till verksamheten även om den använts utom 

verksamheten.  
184 Se prop. 1983/84:128, s. 61–62.  
185 Se prop. 2007/08:161, s. 42.  
186 Dahlgren & Rune, 1996, s. 38.  
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och Rune, underförstått uppfattas som att det är hos näringsidkaren som egendomen ska kunna 

utmätas respektive i näringsidkarens konkurs som egendomen ska kunna ingå.187 På det sättet 

skulle också den äldre lagen om företagsinteckning, enligt Torkel Nordström, tolkas.188 Walin 

uttrycker dock att det enligt honom saknar betydelse för frågan om egendomen utgör underlag 

i den företagsintecknade verksamheten huruvida näringsidkarens rätt är sakrättsligt skyddad 

eller inte.189 Han menar istället att även anspråk som inte åtnjuter sakrättsligt skydd, d.v.s. skydd 

mot en överlåtares borgenärer, utgör hypoteksunderlag. Skillnaden i författarnas åsikter är inte 

uppenbar men kan förtydligas med följande. I förarbetena till 1984 års lag om företagshypotek 

framhölls att om näringsidkaren köpt och betalt gods, men ännu inte fått godset levererat till 

sig, skulle rätten till godset ingå i hypoteksunderlaget som vilket gods som helst som är på väg 

in i näringsidkarens förmögenhetsmassa.190 Walin hävdar dock här att även näringsidkarens rätt 

till gods som inte har betalts ska ingå i hypoteksunderlaget.191 I förarbetena uttrycks kravet på 

att egendomen ska tillhöra näringsidkaren som att egendomen ”skall ingå i hans förmögenhet 

så att den är tillgänglig för hans borgenärer.”192  

 

3.2.3.2 Undantagen 

Huvudregeln är, som tidigare har nämnts, att näringsidkarens lösa egendom enligt 2 kap. 1 § 

första stycket lagen om företagshypotek ingår i företagshypoteket i den mån egendomen hör till 

den intecknade näringsverksamheten. Genom andra stycket modifieras detta med hänsyn till ett 

antal egendomsslag som annars skulle ha kunnat omfattas av företagshypoteket och härigenom 

undantas följaktligen kassa- och bankmedel, aktier och andra finansiella instrument avsedda för 

allmän omsättning, egendom som kan vara föremål för panträtt på grund av inteckning samt 

egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs. Undantaget för kassa- och bankmedel 

är det undantag som är relevant för detta arbete och kommer att behandlas ingående i det 

följande. Först bör dock kort något nämnas om de övriga undantagen. 

 

Andra punkten diskvalificerar som hypoteksunderlag aktier och andra finansiella instrument 

vilka är avsedda för allmän omsättning. Med finansiella instrument ska enligt förarbetena 

förstås detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om 

                                                 
187 Dahlgren & Rune, 1996, s. 38.  
188 Nordström, 1971, s. 35.  
189 Walin, 1995, s. 65.  
190 Se SOU 1981:76, s. 144.  
191 Walin, 1995, s. 64.  
192 Se prop. 1983/84:128, s. 53.  
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värdepappersmarknaden.193 Enligt den bestämmelsen ska med finansiella instrument förstås 

överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella 

derivatinstrument. Tredje punkten undantar sådan egendom som kan vara föremål för panträtt 

på grund av inteckning. Fastigheter är undantagna redan genom första stycket i bestämmelsen, 

och här tas istället sikte på sådan lös egendom för vilken det existerar något annat 

inteckningsinstitut. I förarbetena räknas tomträtt, skepp, skeppsbygge, luftfartyg och 

inteckningsbara reservdelar till luftfartyg upp.194 Även vattenfallsrätt är inteckningsbar och 

faller under undantagets tillämpningsområde.195 Slutligen undantas också egendom som varken 

kan utmätas eller ingå i konkurs från företagshypoteket. Generellt innebär detta undantag att 

varje tillgång som faller under 2 kap. 1 § första stycket lagen om företagshypotek och inte 

undantas enligt andra stycket utgör hypoteksunderlag med den premissen att egendomen 

antingen kan utmätas hos näringsidkaren eller ingå i näringsidkarens konkurs.196 Detta medför 

bl.a. att en gäldenärs s.k. beneficium enligt 5 kap. 1 § utsökningsbalken inte ingår i ett eventuellt 

företagshypotek i gäldenärens verksamhet.197 

 

Det för detta arbete intressanta undantaget från företagshypoteket är det för kassa- och 

bankmedel, vilket återfinns i 2 kap. 1 § andra stycket 1 lagen om företagshypotek. Enligt 1984 

års lag om företagshypotek gällde jämlikt dess 2 kap. 1 § att ”kassa- och banktillgodohavanden” 

inte ingick i hypoteksunderlaget. I den nu gällande lagen om företagshypotek gäller undantaget 

”kassa- och bankmedel”. Denna skillnad i terminologi har dock inte avsetts utgöra någon saklig 

förändring utan det handlar istället om en återgång till den ordning som gällde enligt 1984 års 

lag om företagshypotek.198 Motiven bakom undantaget är flera. I förarbetena till 1966 års lag 

om företagsinteckning uttrycks att det bl.a. var med hänsyn till ”företagarens personliga 

kreditvärdighet” som kassa- och bankmedel undantogs från den inteckningsbara egendomen.199 

Vidare har det inte ansetts förenligt med syftet bakom företagsinteckningsinstitutet att låta 

inteckningen omfatta all lös egendom hos näringsidkaren. Syftet med företagsinteckningen är 

nämligen att näringsidkaren som kreditunderlag ska kunna använda egendom som i annat fall 

                                                 
193 Se prop. 2007/08:161, s. 52.  
194 Se prop. 1983/84:128, s. 54.  
195 Walin, 1995, s. 86.  
196 Dahlgren & Rune, 1996, s. 44–45.  
197 Mycket av den egendom som räknas upp i bestämmelsen torde dock vara utesluten från ett eventuellt 

företagshypotek redan på den grunden att egendomen inte hör till den intecknade verksamheten, d.v.s. 

egendomen är sådan som näringsidkaren/gäldenären förvärvat för privat bruk. För en överblick av vilka typer 

av föremål som kan fredas från utmätning genom en tillämpning av regeln hänvisas till Walin, Gregow & 

Löfmarck, 1999, s. 208–216.  
198 Se prop. 2007/08:161, s. 41 och s. 52.  
199 Se SOU 1964:10, s. 77.  
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inte alls eller inte utan olägenhet skulle kunna användas för kreditändamål.200 Detta föranledde 

slutsatsen att ”kontanter och tillgångar, som snabbt kan förvandlas till reda pengar”201 inte 

skulle komma att omfattas av en företagsinteckning.  

 

I det lagstiftningsärende som föregick 1984 års lag om företagshypotek avvisades frågan om en 

utvidgning av hypoteksunderlaget till att omfatta även kassa- och bankmedel med motiveringen 

att det skulle leda till ”en viss försvagning av förmånsrätten för bl.a. skatter och allmänna 

avgifter samt löner och pensioner.”202 På denna punkt gick regeringen emot utredningens 

förslag, som hade föreslagit en utvidgning. Utredningen visade på flera svagheter med 

undantaget, bl.a. att kreditsäkerhetsläget för borgenärer med säkerhet i företagshypotek blev 

alltför slumpartat eftersom företagshypotekets storlek berodde på huruvida en fordran betalats 

innan eller efter näringsidkarens konkurs. Vidare kunde näringsidkare utöva inflytande över 

vilka borgenärer som ska få betalt ur vilken egendom genom att styra betalningsflödet för 

utestående fordringar.203 Utredningen ansåg det svårmotiverat att inkludera själva varan men 

inte betalningen för samma vara i underlaget för företagshypoteket, eftersom båda tillgångar ur 

kommersiell synpunkt framstår som identiska eller i det närmaste identiska.  

 

Ytterligare ett argument som framförts till stöd för undantaget för kassa- och bankmedel var att 

sämre prioriterade borgenärer och oprioriterade borgenärer skulle kunna få betalt ur kassa- och 

bankmedlen. Detta argument avvisades med argumentet att kassa- och bankmedel ofta redan är 

förbrukade när utmätning eller konkurs förestår204, varför sämre prioriterade eller oprioriterade 

borgenärer inte i någon större utsträckning skulle drabbas av en utvidgning av 

hypoteksunderlaget.205 Utredningens slutsats var att de praktiska hänsyn som kunde anföras för 

ett borttagande av undantaget vägde tyngre än de principiella skäl som låg bakom ordningen.206 

Någon väsentlig utvidgning i detta hänseende kom dock aldrig att föreslås av 

departementschefen. Vid den senaste ändringen av lagen om företagshypotek uttalades inte 

annat än att det inte fanns några möjligheter att göra större ändringar i förhållande till 1984 års 

                                                 
200 Se SOU 1981:76, s. 78.  
201 Se SOU 1964:10, s. 77.  
202 Se prop. 1983/84:128, s. 44.  
203 Se SOU 1981:76, s. 78.  
204 Se prop. 1966:23, s. 40. Se även prop. 1983/84:128, s. 87–88.  
205 Se SOU 1981:76, s. 78.  
206 Se SOU 1981:76, s. 78.  
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lag och att underlaget för företagshypoteket också skulle bestämmas på samma sätt som i den 

lagen, d.v.s. med undantagande av kassa- och bankmedel.207 

 

Hur begreppet kassa- och bankmedel, eller liknande uttryck som använts genom tiderna, ska 

tolkas ges det ingen ledning till i förarbetena. Håstad diskuterar i Sakrätt avseende lös egendom 

kring hur begreppet kassa- och bankmedel ska tolkas och anser sammanfattningsvis att det 

avgörande för huruvida något ska betraktas som likvida medel är om ”medlen är strax 

tillgängliga för lyftning och typiskt sett ingår i vad en gäldenär brukar betrakta som likvida 

medel.”208 Walin delar Håstads åsikt och anser vidare att det är ”orimligt att skilja på olika slags 

konton vilka fungerar på samma sätt”, med en hänvisning till dåvarande Nordbankens 

personkonton som fungerade som postgiro.209 Medel på post- och bankgiro ska enligt Walin 

anses utgöra kassamedel. Detta eftersom betalning per post- och bankgiro är ett helt ordinärt 

sätt att betala och att medel på sådana konton normalt hos företaget ses som den kassa som 

ifrågavarande företag har till sitt förfogande.210 I rättsfallet RH 1993:81 var frågan just huruvida 

medel på postgiro var att likställa med kassa- och bankmedel och därmed om medlem skulle 

ingå i hypoteksunderlaget eller inte. Härvid ansåg hovrätten att medel insatta på postgiro 

normalt ska anses som omedelbart tillgängliga för lyftning och att sådana medel typiskt sett 

ingår i vad en gäldenär brukar betrakta som likvida medel. I målet hade inte heller framkommit 

att gäldenären på något sätt skulle ha bundits av inskränkningar i rådigheten över medlen på 

postgirot och sammantaget ansåg hovrätten att medlen på postgirot skulle likställas med kassa- 

och bankmedel. Medlen kom därför inte företagshypoteksinnehavande bank tillgodo.211  

 

4 Kassa- och bankmedel under betalningsinställelse, 
ackordsförhandling och företagsrekonstruktion 

 

För att kunna besvara detta arbetes syfte krävs en fördjupning i hur hanteringen av likvida medel 

till skydd för hypoteksinnehavares förmånsrättsliga ställning har skett tidigare. Det handlar då 

främst om hanteringen av kassa- och bankmedel under betalningsinställelse och under 

ackordsförhandling. I avsnitt 4.1 kommer därför först att redogöras för betalningsinställelse och 

ackordsförhandling. Den redogörelsen följs av ett avsnitt om de olika metoder som vuxit fram 

                                                 
207 Se prop. 2007/08:161, s. 41.  
208 Håstad, 1996, s. 359.  
209 Walin, 1995, s. 83.  
210 Walin, 1995, s. 83–84.  
211 Se Zackariasson, 2003, s. 860–861, för en genomgång av rättsfallet.  
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under åren för att ge hypotekshavarna ett bibehållet skydd i kassa- och bankmedel och den 

rättspraxis som har utvecklats i anslutning härmed. Sist följer en redogörelse för hur en för 

hypotekshavarna ändamålsenlig hantering av kassa- och bankmedel ska ske under en 

företagsrekonstruktion. 

 

4.1 Betalningsinställelse och ackordsförhandling 

Ett företag i ekonomisk kris drar stora fördelar av att kunna få en s.k. nådatid. Under denna kan 

en kartläggning av den ekonomiska situationen ske och en utvärdering av möjliga vägar att gå 

för att överkomma krisen göras.212 För åstadkommande av ett sådant rådrum har under en lång 

tid, i vart fall sedan i början av 1900-talet, betalningsinställelse använts i praktiken.213 

Betalningsinställelse är inte något i lag reglerat insolvensrättsligt institut214, bortsett från att det 

i 2 kap. 8 § konkurslagen nämns att en förklaring från gäldenären att denne inställt sina 

betalningar medför en presumtion om insolvens på gäldenärens sida.215 En betalningsinställelse 

handlar istället om att gäldenären försöker förmå sina borgenärer att frivilligt medverka till att 

ett rådrum för utvärdering av det ekonomiska läget skapas. Det är vanligt, åtminstone tidigare, 

att en förklaring om betalningsinställelse åtföljs av ett försök att initiera 

ackordsförhandlingar.216 Detta är givetvis under förutsättning att det finns anledning att anta att 

eventuella ackordsförhandlingar kan komma att bli framgångsrika, d.v.s. att borgenärerna kan 

komma att gå med på en nedsättning av sina fordringar.217 

 

Två typer av betalningsinställelse finns: tyst betalningsinställelse och öppen 

betalningsinställelse.218 Att tyst ställa in betalningarna gör gäldenären genom att helt enkelt 

ställa in sina betalningar utan att ”öppet deklarera detta för leverantörer och övriga 

borgenärer.”219 En öppen betalningsinställelse är givetvis motsatsen till den tysta 

betalningsinställelsen, där gäldenären istället meddelar borgenärerna att de efter en angiven 

                                                 
212 Arnesdotter, 1982, s. 174.  
213 Arnesdotter, 1982, s. 175.  
214 Under slutet av 1970-talet gjordes dock försök för att åstadkomma lagstiftning på området, se Ds A 1979:7 

samt SOU 1979:91.  
215 Se SOU 1992:113, s. 116.  
216 Walin, 1995, s. 131. Ackord delas som bekant in i offentligt ackord och underhandsackord. Det offentliga 

ackordet är ett formellt förfarande fastlagt i lag, tidigare i ackordslagen men numera i 3 kap. lagen om 

företagsrekonstruktion. Betalningsinställelser kan givetvis fortfarande ske – det finns ju inga lagregler kring 

det – och det ackord som kommer i fråga under en sådan betalningsinställelse är således underhandsackord. 

Offentligt ackord kräver att en företagsrekonstruktion pågår – offentligt ackord är ett ”förfarande i 

förfarandet”. Se 3 kap. 1 § lagen om företagsrekonstruktion.  
217 Walin, 1988, s. 487.  
218 Se SOU 1992:113, s. 118.  
219 Se SOU 1992:113, s. 118.  
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tidpunkt inte ska förvänta sig att några skulder kommer att betalas av gäldenären. En 

betalningsinställelse behöver inte avse hela gäldenärens borgenärskollektiv utan kan vara riktad 

till en borgenär eller flera.220 

 

Innan ackordslagen upphävdes i och med ikraftträdandet av lagen om företagsrekonstruktion 

utsågs ofta en s.k. god man, vilken ofta var en tjänsteman vid en ackordscentral, vars uppgift 

var att biträda gäldenären i ackordsförhandlingarna. Det var gäldenären som enligt 2 § 

ackordslagen ansökte om att en god man skulle förordnas för att utreda och förhandla med 

gäldenärens borgenärer om ackord. Den gode mannen har i dagsläget ersatts av rekonstruktören, 

eftersom offentligt ackord numera sker inom ramen för rekonstruktionsförfarandet, men den 

fortsatta diskussionen är givetvis relevant även i förhållande till en rekonstruktör under en 

företagsrekonstruktion.  

 

Gäldenärens rörelse hålls på sparlåga under den tid vilken betalningsinställelsen gäller och 

eventuell ackordsförhandling pågår. Under denna tid kan givetvis gäldenären komma att få 

kontant betalning på utestående kundfordringar. Det är även troligt att gäldenären försöker 

omvandla varulagret till likvida medel för att på så sätt få in medel för att försöka rädda 

verksamheten. Ett minskat varulager och ett ökat innehav av kassa- och bankmedel medför att 

företagshypoteksinnehavarnas ställning försämras som en direkt följd av 2 kap. 1 § andra 

stycket 1 lagen om företagshypotek. Frågan som uppträder är om, och i så fall hur, det är möjligt 

att ge hypoteksinnehavarna en bibehållen nivå på sin säkerhet då en betalningsinställelse åtföljs 

av en konkurs.   

 

4.2 Förfaranden för att skydda företagshypoteksborgenärers ställning 

Gösta Walin redogör för tre möjliga tillvägagångssätt för att uppnå ett skydd från urholkning 

av hypoteksunderlaget under en betalningsinställelse och under en eventuell 

ackordsförhandling.221 Dessa förfaranden kommer att presenteras i det följande. 

 

                                                 
220 Se SOU 1992:113, s. 118. För att en förklaring om betalningsinställelse ska kunna godtas som 

insolvensindicium enligt 2 kap. 8 § konkurslagen bör dock krävas att förklaringen ”i princip framstå[r] som 

riktad till en större borgenärskrets”, se prop. 1975:6, s. 157. En sådan förklaring kan göras t.ex. genom att en 

s.k. cirkulärskrivelse utsänds till berörda borgenärer.  
221 Se Walin, 1995, s. 132–134.  
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4.2.1 Surrogation 

Ett alternativ är att sörja för att surrogation av delar av eller hela hypoteksunderlaget sker. 

Surrogation som rättsfigur utgör ett undantag från den s.k. specialitetsprincipen. 

Specialitetsprincipen innebär att separationsrätt endast kan göras gällande i ”specifik, 

identifierbar egendom som finns i behåll hos besittaren då kravet görs gällande.”222 Två krav 

uppställs därmed genom specialitetsprincipen, nämligen att äganderättsanspråket måste avse ett 

eller flera individuellt bestämda föremål samt att dessa ska kunna identifieras hos besittaren.223 

Surrogation utgör ett undantag till specialitetsprincipen såtillvida att det i lagstiftning224 och 

rättspraxis225 tillåtits att äganderättsanspråk gjorts gällande i annan egendom än den 

ursprungliga. I NJA 2009 s. 500 har surrogation t.o.m. accepterats utan uttryckligt lagstöd. 

Högsta domstolen uttalade att ”separationsrätt kan efter allmänna sakrättsliga principer om 

surrogation utsträckas till att gälla egendom som trätt i stället för egendom som omfattats av 

separationsrätt”226. Genom surrogation övergår alltså äganderätten till den egendom – det 

surrogat – som trätt i den ursprungliga egendomens ställe med följden att ägaren till den 

ursprungliga egendomen efter surrogation har utmätningsskydd och konkursskydd i 

surrogatet.227 Surrogationsprincipen är inte gränslös, och Walin anger att en gränsdragning 

lämpligast görs ”genom beaktande av kravet på åtminstone ekonomisk kontinuitet i 

förvandlingskedjan.”228 Walin menar att surrogation kan accepteras så länge som det är möjligt 

att härleda sambandet till det ursprungliga föremålet, detta till och med om surrogatet 

sammanblandats med gäldenärens egen förmögenhetsmassa.229 Håstad är försiktigare och 

sammanfattar surrogationsprincipen så, att ”separationsrätt godtas i ett surrogat åtminstone i 

vissa fall, när sambandet inte är komplicerat men utan att konkursgäldenären behöver ha gjort 

omvandlingen avsiktligt i ägarens intresse.”230 

 

                                                 
222 Millqvist, 2011, s. 91.  
223 Håstad, 1996, s. 164.  
224 Från lagstiftningshåll synes lagen (1944:181) om redovisningsmedel vara den viktigaste. Se även 9 kap. 35 § 

jordabalken som behandlar äganderätten till kreatur och redskap i vissa fall i arrendeförhållanden. Har ägaren 

till fastigheten lämnat kreatur eller redskap för användning på arrendestället, blir denne automatiskt ägare till 

ersättningsredskap, ersättningsboskap samt avel, d.v.s. i den ursprungliga egendomens surrogat. Även 12 

kap. 8 § ärvdabalken innehåller ett stadgande med liknande innebörd.   
225 Se t.ex. NJA 1941 s. 711 I och II, NJA 1963 s. 502, NJA 1963 s. 502 samt NJA 1971 s. 288.  
226 NJA 2009 s. 500, ref. s. 508.   
227 Rodhe, 1985, s. 199.   
228 Walin, 1950, s. 541.  
229 Walin, 1950, s. 541–542.  
230 Håstad, 1996, s. 166.  
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4.2.2 Pantförskrivning 

Ett andra tillvägagångssätt som Walin tar upp är det att hypoteksinnehavaren sluter ett avtal 

med gäldenären med innebörd att gäldenärens kundfordringar231 pantförskrivs till 

hypoteksinnehavaren. Detta kan modifieras på så sätt att all betalning som inflyter under tiden 

för betalningsinställelsen och ackordsförhandlingen riktas till ett särskilt konto och att 

behållningen på detta för ändamålet särskilt öppnade konto pantförskrivs till hypotekshavaren.  

 

Vid pantförskrivning av kundfordringarna krävs att hypoteksinnehavaren eller gäldenären, med 

vilken hypotekshavaren slutit pantavtal, ser till att pantförskrivningen fullbordas.232 

Pantförskrivning av kundfordringar och andra enkla skuldebrev sker genom denuntiation som 

i dessa fall ersätter den annars gällande traditionsprincipen som sakrättsligt moment.233 

Denuntiation sker genom att skuldebrevets gäldenär underrättas om överlåtelsen.234 Denna 

modifiering följer naturligt av det faktum att fordringar och andra enkla skuldebrev inte är 

”bärare av själva fordringsrätten” på det sätt som löpande skuldebrev är.235 Den rättsliga 

grunden för kravet på denuntiation följer av 31 § skuldebrevslagen jämförd med 10 § i samma 

lag samt av den rättspraxis236 där en analogivis tillämpning har skett.237 

 

En fördel med detta tillvägagångssätt, jämfört med förfarandet med surrogation, är att 

panthavaren själv kan realisera panten och att något bevakningsförfarande inte behöver iakttas 

för att erhålla betalning ur panten, se 9 kap. 5 § första stycket konkurslagen. Detta även om ett 

bevakningsförfarande har beslutats av rätten enligt 9 kap. 1 § samma lag. Vidare kommer en 

företagshypotekshavare med panträtt i t.ex. kundfordringar eller betalningen på dessa 

kundfordringar att ha en bibehållen panträtt oavsett hur gäldenärens framtid ter sig, d.v.s. om 

gäldenären får ackord och kan leva vidare eller försätts i konkurs. Är panträtten sakrättsligt 

giltig kommer borgenären att erhålla betalning så långt panträtten räcker. Borgenären kan 

dessutom, om ett realiserande av panträtten inte skulle räcka till full täckning av dennes fordran, 

                                                 
231 Walin talar endast om pantförskrivning av kundfordringar men även annan lös egendom kan givetvis göras 

föremål för en pantförskrivning.  
232 Walin, 1995, s. 133–134.  
233 Mellqvist & Persson, 2011, s. 191 och Walin, Millqvist & Persson, 2012, s. 78. 
234 Millqvist, 2011, s. 143.  
235 Se Walin, Millqvist & Persson, 2012, s. 140–141.  
236 Se t.ex. NJA 1949 s. 164 där genom en analogivis tillämpning av 31 § skuldebrevslagen en överlåtelse av 

lösöre som funnits hos tredje man erhållit sakrättsligt skydd genom denuntiation. En analogivis tillämpning 

av 31 § skuldebrevslagen på ”fordringar som ej äro grundande på skuldebrev eller annan skriftlig handling” 

förutsattes redan i motiven till nämnda lag, se SOU 1935:14, s. 117.  
237 Walin, Millqvist & Persson, 2012, s. 78.  
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bli tillgodosedd för mellanskillnaden genom borgenärens förmånsrätt i företagshypoteket, som 

även om pantförskrivning skett fortfarande gäller.238 

 

Förfarandet med pantförskrivning av t.ex. kundfordringar har ansetts onödigt betungande och 

negativt för kreditmarknaden; en borgenär med realsäkerhet ska inte i onödan belastas med 

onödiga former för bevarande av sin sakrätt.239 Walin framhåller också det besynnerliga i att 

”behöva tillgripa överlåtelse eller pantförskrivning till skydd för borgenärer som redan har 

säkerhet i form av företagshypotek och som inte önskar mer än att realiter förbli bibehållna vid 

det förmånsläge som de redan har.”240 Systemet med pantförskrivning av kundfordringar till de 

prioriterade borgenärerna beskrivs av Walin som ”onödigt komplicerat” och något som ”kan 

leda till obilliga konsekvenser.”241 Han pekar vidare på att särskilda svårigheter kan uppstå när 

det gäller försäljning av egendom som är föremål för företagshypotek och medel från sådan 

försäljning som inflyter under ackordsförhandlingarna.  

 

4.2.3 Administrationskonto 

Enligt det tredje alternativet dirigeras inflytande betalningar till ett särskilt s.k. 

administrationskonto som den gode mannen lägger upp under ackordsförhandlingen och som 

sedan undandras gäldenärens rådighet. Genom detta anses den gode mannen uppbära betalning 

för hypoteksinnehavarens räkning och medlen på kontot ska sedan redovisas direkt till 

hypoteksinnehavaren. Har istället konkurs utbrutit ska medlen istället lämpligen överlämnas till 

konkursförvaltaren. Användandet av administrationskonto har praktiserats sedan länge av 

yrkesverksamma insolvensrättsjurister.242 

 

Tillvägagångssättet med administrationskonton beskrivs av Walin som det naturligaste.243 Om 

administrationskonto används krävs ingen bevakning av de medel som inflyter under 

betalningsinställelsen och ackordsförhandlingarna från hypoteksinnehavarnas sida. För det fall 

att administrationskonto används till tryggande av företagshypoteksinnehavares rätt är det 

brukligt att i en s.k. instruktion, d.v.s. i ett avtal mellan den gode mannen och gäldenären, ange 

att medel som inflyter på kontot mottas i första hand för företagshypoteksinnehavarnas räkning 

                                                 
238 Walin, 1995, s. 139.  
239 Welamson & Mellqvist, 2013, s. 221.  
240 Walin, 1988, s. 488.  
241 Walin, 1988, s. 502.  
242 Håstad, 1989/90, s. 632.  
243 Walin, 1995, s. 134. Jfr SOU 1981:76, s. 77, där förfarandet beskrivs som avancerat och omständligt.   



47 

 

men också att medlen ”får användas för nödvändiga utgifter för att hålla rörelsen igång under 

ackordsförhandlingen.”244 Problemet med användning av administrationskonto hänger samman 

med de fall där det i administrationsavtalet ges en rätt till den gode mannen att ”i förhållande 

till hypotekshavarna … betala ackordsgäldenärens nödvändiga utgifter utan att någon 

begränsning uttryckts i förhållande till hypotekshavarnas fordran.”245 Att pengar kan användas 

under betalningsinställelsen och ackordsförhandlingen är förstås av yttersta vikt eftersom 

gäldenärsföretaget fortfarande är i drift, om än på sparlåga. Frågan är då om det krävs att den 

gode mannens rätt till betalning av nödvändiga utgifter begränsas så att den inte inkräktar på 

hypotekshavarens fordran, för att konstruktionen ska vara giltig.  

 

Walin har i förhållande till detta uttalat att den gode mannens rätt att betala gäldenärens 

nödvändiga utgifter inte inverkar på den sakrättsliga giltigheten. Han menar istället att 

gäldenären ”till en början gjort en klar uppoffring genom att lägga prövningen i [den gode 

mannens] händer” och att det ”[v]idare innebär … en klar uppoffring att företaget inte längre 

har någon del av medlen till fri rådighet.”246 Slutligen menar Walin också att det är förutsatt att 

den gode mannen inte handskas med medlen på ett sätt som gör att de prioriterade borgenärerna 

lider någon kännbar förlust för det fall gäldenären sätts i konkurs. Det viktiga i detta hänseende 

är enligt Walin att medlen inte ställts till gäldenärens fria rådighet; huruvida den gode mannen 

har fri rådighet över medlen är alltså inte av betydelse för giltigheten av hypotekshavarnas rätt 

till medlen på administrationskontot i en konkurs.247 Håstad har argumenterat för att den 

ifrågavarande konstruktionen bör underkännas i de fall då någon inskränkning i förhållande till 

gode mannens rätt att disponera över medel på kontot för att betala för nödvändiga utgifter inte 

har gjorts.248 

 

4.2.4 Skötselborgen som alternativ säkerhet 

I sammanhanget bör ytterligare ett sätt för hypoteksinnehavare att få skydda sin fordran nämnas. 

En hypotekshavare kan skydda sin fordran genom den typ av borgensåtagande som vanligen 

kallas för skötselborgen. Det rör sig därmed om ett borgensåtagande och inte en säkerhetsrätt i 

företagshypotek. En skötselborgen tar sig ofta formen av ett generellt borgensåtagande och 

innebär att ägaren till ett fåmansföretag går i borgen för det egna företaget. Skötselborgen är 

                                                 
244 Håstad, 1996, s. 359.  
245 Håstad, 1996, s. 360.  
246 Walin, 1988, s. 493.  
247 Walin, 1988, s. 493–494.  
248 Se Håstad, 1989/90, s. 632–634 samt Håstad, 1988, s. 250–251.  
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vanligast i fåmansföretag och förekommer relativt ofta.249 Ett generellt borgensåtagande avser 

ofta alla förpliktelser som åligger en viss gäldenär när borgensåtagandet utfärdas samt framtida 

förpliktelser gentemot en viss gäldenär.250 Åtagandet är ofta utformat som en s.k. 

proprieborgen, d.v.s. borgensmannen åtar sig ansvar såsom för egen skuld, och kan ibland vara 

beloppsbegränsad.251 En skötselborgen medför att även om ett företags medel har överförts till 

gäldenärens privatekonomi, t.ex. i strid med överlåtelsereglerna i lagen om 

företagsrekonstruktion, är dessa genom borgensåtagandet åtkomliga för borgenären. En 

skötselborgen anses också ge borgensmannen, d.v.s. ägaren till företaget, ett extra incitament 

att sköta företaget på bästa möjliga sätt.252  

 

Genom en skötselborgen kan alltså en borgenär, t.ex. en innehavare av företagshypotek, erhålla 

ytterligare säkerhet för sin fordring. Uppmärksammas bör dock att Finansinspektionen 

uttryckligen framhäver att generella borgensförbindelser utan beloppsbegränsning som ställs 

av fysiska personer endast bör användas i kommersiella förhållanden när borgensmannen har 

en god och löpande insyn i kredittagarens ekonomiska ställning och dennes kontakter med 

kreditgivaren.253 

 

4.2.5 Rättspraxis på området 

Innan rättsfallen presenteras kan det, för att underlätta läsningen, vara på sin plats att 

introducera ett antal förkortningar. När jag återger det väsentliga i rättsfallen kommer jag att 

låta B vara gäldenären, X vara den gode mannen och A vara företagshypoteksinnehavaren.254 

 

I NJA 1959 s. 128 var B arrendator av ett jordbruk. B sålde sitt inventariebestånd på auktion 

och större delen av det som skulle redovisas av auktionsförrättaren sattes in på ett för ändamålet 

öppnat administrationskonto hos banken A i B:s namn, på så sätt att någon sammanblandning 

med B:s övriga tillgångar inte skedde.  Kontot skulle disponeras av B och X – där den senare i 

detta fall var den blivande konkursförvaltaren i B:s konkurs – i gemenskap. A kom att göra 

                                                 
249 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 31.  
250 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 90.  
251 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 32.  
252 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 32.  
253 Se Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, FFFS 2014:11. 

Finansinspektionens allmänna råd är inte formellt bindande men ”är i realiteten starkt normativa”, se Walin 

& Ingvarsson, 2013, s. 32.  
254 Begreppsapparaten är lånad från Lindskog, 1991/92, s. 440.  



49 

 

gällande förmånsrätt på grund av innehav av inventarieinteckning enligt 6 § lagen (1932:171) 

om inteckning i jordbruksinventarier.  

 

Högsta domstolen konstaterade till att börja med att avsikten vid insättning av medlen från 

auktionen på administrationskontot måste ”antagas utgå från att banken skulle åtnjuta samma 

rätt med avseende å de på administrationskontot insatta medlen som banken hade i fråga om 

fordringen hos auktionsförrättaren.”  Högsta domstolen ansåg det ligga ”i öppen dag” att 

betrakta fordringen som B hade gentemot auktionsförrättaren som en utestående köpeskilling. 

Förmånsrätt skulle ha förelegat för A i en sådan fordring. Auktionsförrättaren hade dock 

inbetalat pengarna på administrationskontot hos A, men den omständigheten att B:s fordran hos 

auktionsförrättaren blev ersatt av en villkorad fordran hos banken kunde enligt Högsta 

domstolen inte föranleda att A blev sämre ställd än innan. Högsta domstolen slutsats blev att A 

hade samma förmånsrätt i B:s fordran hos A, som uppstått genom insättning på 

administrationskontot, som A skulle ha haft i en fordran A haft mot auktionsförrättaren, om 

denna alltjämt varit utestående vid tiden för egendomsavträdet.  

 

Justitierådet Hedfeldt var skiljaktig beträffande motiveringen och ansåg att köpeskillingen för 

de ifrågavarande inventarierna inte kunde anses som utestående, vilket omöjliggjorde 

förmånsrätt för A på denna grund. Däremot ansåg han att A gentemot B:s borgenärer vunnit 

rätt att ta del av det deponerade beloppet enligt 17 kap. 7 § handelsbalken. Han instämde därför 

i majoritetens slut.   

 

I NJA 1987 s. 105 hade B ställt in sina betalningar och X utsågs till god man. Innan 

betalningsinställelsen hade B med ett annat bolag träffat avtal med innebörden att B till det 

andra bolaget skulle sälja lager, inventarier samt hyresrätten till B:s rörelselokal. Vid tillfället 

för B:s deklaration om betalningsinställelse hade köpeskilling för detta ännu inte erlagts.  

 

Köpeskillingen inflöt i form av två checkar och på X:s direktiv sattes checkbeloppen in på ett 

administrationskonto. X hade rätt att använda innestående medel på kontot för att betala 

kostnader för bolagets drift under den tid ackordsförhandlingar pågick. Dessa förhandlingar 

misslyckades och B försattes ca tre månader efter betalningsinställelsen i konkurs. I samband 

med konkursbeslutet översände X behållningen på administrationskontot till 

konkursförvaltaren. A erhöll utdelning i konkursen med mindre än vad A:s fordran uppgick till 

och klandrade utdelningsbeslutet med yrkande om full utdelning. Som grund anförde A att 
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medlen på administrationskontot omfattades av företagshypoteket och att A således hade 

förmånsrätt i de medel som vid konkursutbrottet fanns innestående på kontot.  

 

Både tingsrätten och hovrätten fann att medlen, p.g.a. att X tillåtits förfoga över dessa under 

ackordsförhandlingarna, inte blivit tillräckligt avskilda från B:s tillgångar i övrigt och att någon 

förmånsrätt i enlighet med A:s yrkande inte förelåg. Högsta domstolen kom däremot till motsatt 

slut.  

 

Högsta domstolen började med att konstatera att omständigheterna i rättsfallet var ”sådana att 

det måste antas att berörda parter handlat med utgångspunkt i att köpeskillingen skulle 

disponeras så att [A] som prioriterad borgenär inte blev sämre ställd genom betalningen.”255 

Högsta domstolen gick även in på frågan vilken betydelse det hade att X hade rätt att använda 

de på administrationskontot innestående medlen för betalning av utgifter för bolagets drift som 

uppkom under den tid ackordsförhandlingar fortfarande pågick. Högsta domstolen uttalade i 

frågan följande: 

 

”Vid bedömningen av vilken betydelse detta förhållande har är först att märka att behållningen på 

redovisningskontot avsevärt översteg [A:s] fordran. Den marginal som fanns för att använda medel för 

eventuella utgifter i driften utan att inkräkta på [A:s] förmånsrätt måste ha tett sig helt betryggande. [X], 

som på grund av lag varit skyldig att övervaka att borgenärernas bästa iakttogs (4 § ackordslagen), måste 

anses ha varit förhindrad att utan [A:s] godkännande göra så omfattande uttag från redovisningskontot att 

medlen inte längre skulle räcka till för att täcka [A:s] fordran. I praktiken har därför situationen varit 

jämförlig med den som skulle ha rått för den händelse [X] hade öppnat ett särskilt redovisningskonto 

uteslutande avsett för likviden för den företagsintecknade egendomen. Och hade [X] handlat på det senast 

beskrivna sättet skulle [A:s] särskilda förmånsrätt i enlighet med rättsfallet NJA 1959 s 128 ha kvarstått 

orubbad.”256 

 

Sammanfattningsvis anförde Högsta domstolen att den ifrågavarande betalningen skett på 

sådant sätt att medlen aldrig kommit under B:s rådighet, utan ställdes till X:s disposition i A:s 

intresse. Under ackordsförhandlingarna förblev medlen undandragna B:s rådighet och kvarstod 

på redovisningskontot till konkursutbrottet, vilket enligt Högsta domstolen var nog för att anse 

att A:s förmånsrätt gällde i de medel som fanns på administrationskontot. Detta trots att medlen 

på kontot hade sammanblandats med andra medel som inte utgjorde köpeskilling för såld 

                                                 
255 NJA 1987 s. 105 ref. s. 114.  
256 NJA 1987 s. 105 ref. s. 114.  
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hypoteksegendom. Genom X:s bokföring kunde dock medlens ursprung enkelt urskiljas och 

Högsta domstolen tillerkände A förmånsrätt i de medel som härrörde från hypoteksegendom.   

 

I NJA 1989 s. 705 I inställde B sina betalningar och i samband därmed upprättades mellan B 

och en bank, Y, jämte X ett pantförskrivningsavtal. Genom detta pantsatte B sin 

redovisningsfordran mot X till Y varvid Y skulle äga rätt till panten intill det belopp och i den 

ordning som motsvarades av Y:s rätt enligt företagsinteckning. Avtalets innebörd var att Y, som 

villkor för att medverka till B:s avveckling av verksamheten utan konkurs, skulle bibehållas vid 

den förmånsrättsliga ställning som Y på grund av företagsinteckning innehade. 

 

Ett av villkoren i avtalet stipulerade att all försäljningen som skedde under den aktuella tiden 

skulle gå genom X och att X samtidigt med sådan försäljning skulle se till att betalningen inflöt 

på ett bankkonto som öppnats i X:s namn i banken Y. Utöver detta gavs X i avtalet rätt att från 

det i X:s namn öppnade kontot använda medel för betalning av vissa angivna ändamål. Y 

förbehöll sig dock rätten att pröva medelsbehovet vid varje tillfälle. Denna prövning skulle 

enligt avtalet gå till på så sätt att X till Y skulle överlämna en ”uppställning över för varje 

kalendermånad beräknat medelsbehov i rörelsen med översiktligt angivande av ändamålen, 

varefter banken lämnar [X] dispositionsrätt till erforderliga belopp.”257 

 

A gjorde efter en tid gällande förmånsrätt på grund av företagsinteckning i den 

redovisningsfordran som B hade gentemot X. Den första frågan av betydelse för att avgöra 

huruvida A hade förmånsrätt i redovisningsfordringen såsom för företagsinteckning var enligt 

Högsta domstolen om medlen på det ifrågavarande kontot och därmed även 

redovisningsfordringen hade undandragits B:s rådighet. Eftersom B inte hade omedelbar 

tillgång till medlen på kontot blev Högsta domstolens bedömning i denna fråga inriktad på att 

avgöra huruvida X:s befogenhet att använda medlen till utbetalning för B:s räkning medförde 

att kontot ändå skulle anses stå till B:s faktiska disposition. Högsta domstolen anförde att X:s 

befogenhet att göra uttag för sådana ändamål som beskrevs i administrationsavtalet fick anses 

vara begränsad på grund av att X hade en skyldighet att iaktta A:s, och även andra 

inteckningshavares, intressen. Att denna begränsning inte fått någon ”beloppsmässigt fixerad 

innebörd” spelade ingen roll, utan det godtogs att begränsningen ”blev beroende av de 

                                                 
257 NJA 1989 s. 705 I ref. s. 706.  
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avvägningar som gjordes utifrån den vid varje tillfälle gällande ekonomiska situationen.”258 

Sammanfattningsvis anförde Högsta domstolen följande: 

 

”Vid nu angivna förhållanden får [B] genom administrationsavtalet anses ha blivit på sådant sätt 

[avskuren] från rådigheten över medlen på kontot, att den häremot svarande redovisningsfordringen 

ingick i den företagsintecknade egendomen i den mån medlen motsvarade vederlag för fordringar som 

före betalningen omfattades av inteckningarna. Den omständigheten att även andra medel influtit på 

kontot kan inte föranleda till någon annan bedömningen. Det har inte framkommit annat än att de 

överföringar eller andra uttag från kontot som gjorts stått i överensstämmelse med avtalets syfte. [A:s] 

förmånsrätt omfattar till följd härav den ifrågavarande redovisningsfordringen.”
259

 

 

Justitierådet Lambe var skiljaktig och ansåg att banken i och med administrationsavtalet, där 

den förbundit sig att medge uttag för vissa angivna ändamål, fick anses ha avhänt sig 

möjligheten att vägra utbetalning i de fall där B kunde visa sig ha ett medelsbehov av i avtalet 

angivet slag. Detta gjorde enligt Lambe att B inte saknat möjlighet att disponera över 

kontomedlen och följaktligen att B inte varit avskuren rådigheten över kontot.  

 

I rättsfallet NJA 1991 s. 550 inställde B betalningarna och samma dag som detta träffade B och 

en bank, Y, ett avtal med innebörden att B skulle öppna ett konto hos Y dit de dagskassor som 

flöt in som betalning för försäljning av inneliggande varulager skulle sättas in. B och Y var 

överens om att uttag av medel fick ske på kontot för att betala de utgifter som var oundgängligen 

nödvändiga för den fortsatta driften av B:s verksamhet. Den fordran B hade gentemot Y 

pantsattes till A. X utsågs till att leda ackordsförhandlingarna för B:s räkning, men B försattes 

kort tid därefter i konkurs på egen begäran. Efter att konkursförvaltaren upprättat ett 

utdelningsförslag klandrades detta av A. A yrkade att ett nytt utdelningsförslag skulle upprättas 

med beaktande av att A hade förmånsrätt alternativt separationsrätt till medel på ett konto som 

B innehade. Som grund åberopade A i första hand att medlen på bankkontot pantförskrivits till 

A och i andra hand att medlen utgjorde substitut för egendomen som omfattades av 

företagshypotek.  

 

Högsta domstolen började med att konstatera att någon giltig pantsättning inte förelåg, eftersom 

de ifrågavarande bankmedlen inte hade undandragits B:s rådighet. Högsta domstolen ansåg inte 

heller att B blivit avskuren rådigheten till kontot dit medlen från försäljning styrts på sätt som 

                                                 
258 NJA 1989 s. 705 I ref. s. 725.  
259 NJA 1989 s. 705 I ref. s. 725. Min kursivering.   
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gjorde att förmånsrätten för A bevarades i medlen. Detta eftersom det var B, och inte X, som 

disponerade bankkontot. Högsta domstolen framhöll dock att ”[e]tt konto i konkursgäldenärens 

eget namn torde ha kunnat förses med sådana effektiva uttagsbegränsningar att situation blev 

jämförbar med vad som gällde i de tidigare avgörandena260 (jfr NJA 1959 s. 128).”261  

 

De rättsfall som nyss har redogjorts för är alltså de för ämnet relevanta rättsfallen. Rättsfallen 

är som synes relativt till åren komna och något rättsfall som behandlar frågan i kontexten för 

en företagsrekonstruktion existerar mig veterligen inte. Utifrån NJA 1991 s. 550 bör den 

slutsatsen kunna dras, att om gäldenärsföretaget i eget namn öppnar ett konto dit medel från 

försäljning av hypoteksegendom styrs, detta inte är tillräckligt för att förmånsrätten ska 

bibehållas hypotekshavarna. Walin uttrycker dock att det är tänkbart ”att [gäldenärs]företaget 

skulle kunna åta sig att ta emot betalning för hypotekshavares räkning och genom att hålla 

medlen avskilda enligt lagen om redovisningsmedel åstadkomma att hypotekshavaren fick 

separationsrätt till medlen.”262 Detta utgör dock, enligt honom, en mycket vansklig och osäker 

metod. Högsta domstolen öppnar dock upp för den möjligheten att ett konto öppnat i 

gäldenärens namn torde kunna förses med ”sådana effektiva uttagsbegränsningar” att 

hypoteksinnehavaren ges förmånsrätt i medlen på kontot.  

 

Det förfarande som sålunda verkar accepteras är det, att den gode mannen öppnar ett konto i 

sitt eller sin arbetsgivares namn, dit inflytande medel – som tillhör gäldenären – styrs. 

Gäldenären får då en s.k. redovisningsfordring mot den gode mannen, som i sin tur är 

innehavare av fordringen gentemot banken. Detta ger upphov till frågan, hur fordringen rättsligt 

ska uppfattas i denna kontext. De medel som inflyter på administrationskontot tillhör som sagt 

fortfarande gäldenären och gäldenären har därmed en redovisningsfordran gentemot den gode 

mannen. Som tidigare har nämnts ingår alla fordringar, utom sådana som avser kassa- och 

bankmedel, i hypoteksunderlag enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § första stycket lagen om 

företagshypotek. En redovisningsfordring är rent strikt inte att anse som en fordring avseende 

bankmedel och problemet skulle alltså redan här kunna vara löst. Håstad uttrycker saken på 

följande sätt: ”Att ackordsgäldenären har ett annat slags fordran än en utestående kundfordran 

hos den gode mannen och att ackordsgäldenären kan kräva betalning från den gode mannen är 

                                                 
260 Med ”de tidigare avgörande” torde Högsta domstolen avse NJA 1987 s. 105 samt NJA 1989 s. 705 I. Min 

anmärkning.   
261 NJA 1991 s. 550 ref. s. 558.  
262 Walin, 1995, s. 135.  
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alltså inte längre något att bråka om.”263 Resultatet, d.v.s. om redovisningsfordringen ska anses 

ingå i hypoteksunderlaget eller inte, blir dock enligt honom beroende på hur den gode mannens 

insättning av medel på administrationskontot betraktas. Ser man den gode mannen som 

hypoteksgäldenärens ombud och ”ser igenom” den gode mannen skulle insättningen av medlen 

ses som kassa- och bankmedel och således falla utanför hypoteksunderlaget.264  

 

Håstad menar dock att det efter NJA 1987 s. 105 och NJA 1989 s. 705 är rimligt att utgå ifrån 

att den gode mannen ska ses som hypotekshavarnas representant. Detta medför att man inte 

”ser igenom” den gode mannen och att gäldenären då har en redovisningsfordring mot den gode 

mannen som, enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § första stycket lagen om företagshypotek, ingår i 

hypoteksunderlaget. Om den gode mannen i ett konkret fall inte skulle ”behöva i första hand 

beakta hypotekshavarnas intresse, bör [dock] tillgången betraktas som ackordsgäldenärens 

bankmedel och vara undantaget hypoteksunderlaget.”265 

 

4.3 Hur uppnås skydd under en företagsrekonstruktion? 

Efter NJA 1991 s. 550 bör det stå klart att en konstruktion där gäldenären under 

företagsrekonstruktionen i eget namn öppnar ett konto avsett uteslutande för medel som härrör 

från hypoteksegendom inte ger hypotekshavarna skydd i dessa medel i en efterföljande konkurs. 

Ett minimikrav för ett bibehållet skydd torde således vara att det är rekonstruktören som i sitt 

eller i sin arbetsgivares namn öppnar kontot avsett för företagshypoteksmedlen. Om det ovan 

förda resonemanget av Håstad kan utsträckas till rekonstruktören ska alltså denne jämlikt 1987 

och 1989 års fall ses som hypotekshavarnas representant och därmed kan man inte ”se igenom” 

rekonstruktören, utan gäldenären har vid ett sådant synsätt en redovisningsfordring gentemot 

rekonstruktören och denna ingår då, som en vanlig utestående kundfordring, i 

hypoteksunderlaget. Detta synsätt följer av ett kommissionsresonemang som Håstad266 för och 

Möller267 förtydligar detta i sin uppsats. Det är nämligen så att i det fall rekonstruktören skulle 

styra medel till ett i rekonstruktörens eller rekonstruktörens arbetsgivares namn öppnat konto 

uppbär rekonstruktören dessa medel för rekonstruktionsgäldenärens räkning. Rekonstruktören 

uppträder i detta fall som en kommissionär, och denne innehar kontofordringen mot banken i 

eget namn men för gäldenärens räkning. Av 23 § kommissionslagen (2009:865) gäller i ett 

                                                 
263 Håstad, 1996, s. 361.  
264 Håstad, 1996, s. 361–362.  
265 Håstad, 1996, s. 362.  
266 Håstad, 1996, s. 361–362.  
267 Se bilaga 2.  
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sådant fall att gäldenären förblir sakrättslig ägare till den fordring som rekonstruktören har mot 

banken. Gäldenären har också enligt 27 § kommissionslagen rätt att ta över rekonstruktörens 

anspråk mot banken. Eftersom medel på ett sådant konto onekligen utgör kassa- och bankmedel 

i lagens om företagshypotek mening så talar detta enligt Möller för att medlen faller utanför 

hypoteksunderlaget. 

 

Enligt ovan anser dock Håstad att det efter 1987 och 1989 års fall är rimligt att se den gode 

mannen – resonemanget kan rimligen utsträckas till att gälla även rekonstruktören – som 

hypotekshavarnas representant och att det ovan presenterade kommissionsrättsliga 

resonemanget inte gäller. Möller menar här att Håstad utgått ifrån att detta gäller under 

förutsättning att ett administrationsavtal ingåtts med hypotekshavaren eller att rekonstruktören 

på annat sätt meddelat eller gett hypotekshavaren anledning att tro att medlen kommer att 

hanteras med beaktande av hypotekshavarens intresse. Möller pekar här på 1987 och 1989 års 

fall från Högsta domstolen. I NJA 1987 s. 105 hade nämligen den gode mannen uttryckligen 

underrättat inteckningshavaren att dennes rätt var skyddad. I NJA 1989 s. 705 hade ett 

administrationsavtal ingåtts med en av hypoteksinnehavarna. Med detta pekar Möller på att det 

i båda dessa fall har funnits en grund, som visserligen erkänns såsom varande ”ganska svag”, 

för Högsta domstolen att se den gode mannen som en uppdragstagare åt primärt 

hypotekshavarna. Skulle det inte gå att finna någon sådan grund, bör medlen på 

administrationskontot enligt Möller betraktas som rekonstruktionsgäldenärens bankmedel och 

följaktligen falla utanför hypoteksunderlaget, d.v.s. utan en sådan grund skulle man ”se 

igenom” rekonstruktören.  

 

Möller instämmer med Håstad och tar sin utgångpunkt i det faktum att företagshypoteket 

omfattar i princip alla fordringar utom just sådana som gäldenären har mot banken, d.v.s. 

fordringar avseende kassa- och bankmedel.268 Möller menar vidare att undantaget för kassa- 

och bankmedel måste tolkas utifrån undantagets ”ändamål och olika tolkningsresultats 

förenlighet med rekonstruktions- och insolvensrättsliga grundprinciper”269. Möller anser att 

undantaget för kassa- och bankmedel inte bör kunna kringgås så enkelt som att ”skjuta in” en 

uppdragstagare mellan rekonstruktionsgäldenären och den bank dit medlen styrs, så att 

rekonstruktionsgäldenären får en fordring mot rekonstruktören som i sin tur har en fordring mot 

banken. Han framhåller att rekonstruktionsgäldenären, genom det kommissionsrättsliga 

                                                 
268 Den som innehar medel på ett bankkonto har ju i realiteten en fordran mot banken att utfå dessa medel.  
269 Se bilaga 2.    
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resonemanget som presenterats ovan, lika gärna kan ses som ägare till fordringen med rätt att 

separera denna i rekonstruktörens konkurs. Saken kan således ses på flera sätt, men 

hypoteksinnehavarna torde självklart vara angelägna om att rekonstruktionsgäldenärens 

redovisningsfordring mot rekonstruktören ingår i hypoteksunderlaget.  

 

Möller menar vidare att det med ”sakligt fog” går att hävda att medel som inflyter på 

rekonstruktörens administrationskonto under företagsrekonstruktionen har karaktären av kassa- 

och bankmedel i undantagets mening. Medlen ska under rekonstruktionsförfarandet fortfarande 

användas för att betala löpande kostnader, precis på samma sätt som innan beslutet om att inleda 

rekonstruktionen meddelades. För att rekonstruktionen över huvud taget ska kunna fortgå blir 

rekonstruktören i praktiken ”tvungen att förse gäldenären med de driftsmedel som behövs, 

varvid gäldenären under normala förhållanden kan räkna med att han har tillgång till sina 

bankmedel som tidigare.”270 Detta är enligt Möller ett förhållande som talar för att medel på ett 

administrationskonto faller utanför hypoteksunderlaget. Det faktum att ett av ändamålen med 

undantaget för kassa- och bankmedel är att skapa visst utrymme för borgenärer med lägre 

prioritetsordning talar också för att medel på administrationskonto som utgångspunkt ska 

omfattas av undantaget, menar Möller. Att borgenärer med sämre prioritet än 

företagshypotekshavare ska bli sämre ställda än innan företagsrekonstruktionens inledande, 

bara på grund av att rekonstruktören öppnat ett bankkonto i eget namn men för gäldenärens 

räkning, framstår enligt honom som ”särskilt tvivelaktigt” med tanke på att målsättningen är att 

borgenärernas inbördes rätt inte ska förskjutas i någon riktning under ett 

rekonstruktionsförfarande. Skulle rekonstruktören öppna ett konto särskilt avsett för medel som 

härrör endast från sådant som var hypoteksegendom skulle dock saken komma i ett annat läge, 

eftersom ingen förskjutning av borgenärernas inbördes rätt då sker.271 Han sammanfattar detta 

med att om hela saldot på ett konto som öppnats specifikt för rekonstruktionen i allmänhet 

tillfaller innehavare av företagshypotek så sätts principen om att ingen väsentlig omfördelning 

ska ske under rekonstruktionsförfarandet ur spel.272 Detta faktum är enligt honom något som 

starkt talar för att medel på ett sådant konto faller under undantagsregeln för kassa- och 

bankmedel.  

 

                                                 
270 Se bilaga 2.   
271 I ett sådant läge ställer sig dock Möller frågande om rekonstruktören inte också bör öppna motsvarande 

konton för att skydda andra borgenärer än innehavare av företagshypotek.  
272 Här går det dock att diskutera om en väsentlig omfördelning ändå faktiskt sker i praktiken i de fall där 

pantsättning och skötselborgen används. 
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Det sammanfattande svaret på frågan om det krävs administrationsavtal för att medel på ett 

administrationskonto ska omfattas av företagshypoteket uttrycker Möller på följande sätt: 

 

”Sammantaget förefaller övervägande skäl tala för att innestående medel på ett administrationskonto, som en 

rekonstruktör öppnat utan stöd av ett administrationsavtal, faller under hypotekslagens undantag för 

bankmedel. Utan sådant avtal finns ingen grund för att anse att rekonstruktören särskilt kommer att beakta 

just hypotekshavarnas intressen. Att rekonstruktören öppnar ett nytt konto dit alla betalningar under 

rekonstruktionen styrs, och varifrån gäldenären kan vara hänvisad att begära ut medel till den löpande driften, 

antyder inget sådant. Därmed torde pengarna på kontot inte omfattas av hypoteket.”273 

 

Detta verkar dock enligt Möller inte gälla om rekonstruktören i enlighet med den praxis från 

Högsta domstolen som har presenterats i detta arbete gentemot hypotekshavaren ”åtagit sig, 

meddelat eller på annat sett [sic!] gett [hypotekshavaren] fog att utgå från att inflytande medel 

för hypoteksegendom kommer att hanteras med särskilt beaktande av hypotekshavarens 

intresse.”274 

 

5 Diskussion och analys 
 

Syftet för denna uppsats har varit att utröna gällande rätt i frågan hur medel som inflyter under 

en företagsrekonstruktion och som härrör från egendom som utgjorde hypoteksunderlag ska 

hanteras för att hypotekshavaren ska förbli vid det förmånsläge som denne hade vid 

företagsrekonstruktionens inledande. Detta kan, som har visats ovan, uppnås genom 

surrogation, pantförskrivning eller användande av administrationskonto. Det finns anledning 

att diskutera alla tre. 

 

5.1 Metoderna för att skydda hypoteksunderlaget från att urholkas 

5.1.1 Surrogation 

En väg att skydda hypotekshavarna från att deras säkerhetsrätt urholkas är att sörja för att 

surrogation sker. Walin verkar mena att surrogation sker genom att ”tillse att kundfordringar i 

och med att betalning sker ersätts av en fordran som kan godtas som ett surrogat.”275 För egen 

del har jag svårt att se hur detta skulle gå till. Utestående kundfordringar omfattas av 

företagshypoteket, men betalningen – åtminstone om denna sker i vad som kan anses utgöra 

kassa- och bankmedel – faller utanför. Walin måste därför mena att surrogation är en möjlig 

                                                 
273 Se bilaga 2.   
274 Se bilaga 2.  
275 Walin, 1995, s. 132. Min kursivering.  
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väg att gå under förutsättning att rekonstruktionsgäldenären och dennes gäldenärer 

överenskommer att betalningen ska ske i något som inte kan anses utgöra kassa- och 

bankmedel. Om vi enligt Håstads definition276 godtar att kassa- och bankmedel (eller likvida 

medel) utgörs av medel som är strax tillgängliga för lyftning och typiskt sett ingår i vad en 

gäldenär brukar betrakta som likvida medel måste betalningen, för att surrogation ska skydda 

hypotekshavaren, ske i något som inte kan subsumeras under denna definition av kassa- och 

bankmedel. Betalning måste alltså ske i något som inte är strax tillgängligt för lyftning och inte 

typiskt sett ingår i vad en gäldenär betraktar som likvida medel. Här går det att tänka sig 

betalning i annan lös egendom, exempelvis i motorcyklar (se NJA 2010 s. 154). Betalning i lös 

egendom skulle dock medföra att betalningen ingick i hypoteksunderlaget redan enligt 

huvudregeln i 2 kap. 1 § första stycket lagen om företagshypotek. Betalning i sådan typ av lös 

egendom innebär inte heller att en fordring ersätts av en annan. Vilken typ av fordringar, som 

inte är kundfordringar, uppfyller då Walins krav? Enligt Håstad rör det sig knappast om 

checkar, eftersom dessa med stor sannolikhet är att hänföra till kassa- och bankmedel.277 En typ 

av fordring som skulle kunna passa in är just den redovisningsfordring som en 

rekonstruktionsgäldenär har mot rekonstruktören i de fall där rekonstruktören uppbär betalning 

för rekonstruktionsgäldenärens räkning. Detta verkar vara en korrekt tolkning av Walins 

uttalande, sett till att Håstad uttalar att surrogation ”är en god beskrivning på rättsföljden 

(fordran hos gode mannen ingår i hypoteksunderlaget eller ger samma förmånsrätt som 

tidigare) men intetsägande vad gäller motiveringen.”278 Som vi har sett, och som kommer att 

tas upp nedan, är det dock på intet sätt säkert att en sådan redovisningsfordring utan vidare ingår 

i hypoteksunderlaget.  

 

Om jag har tolkat Walin rätt i hur han menar att surrogation ska gå till finns en del att invända 

mot detta tillvägagångssätt. Det råder ingen tvekan om att rekonstruktionsgäldenären, i de fall 

denne låter rekonstruktören uppbära inflytande medel för rekonstruktionsgäldenärens räkning, 

har en redovisningsfordring gentemot rekonstruktören. Det är dock som redan antytts osäkert 

om en sådan redovisningsfordring ingår i hypoteksunderlaget. Sett till vad Håstad och Möller 

uttalat i frågan blir denna fråga beroende på hur man ser på rekonstruktören och i vilkas intresse 

denne uppbär medlen. Jag instämmer förvisso med Möller i det att det inte ska vara möjligt att 

                                                 
276 Se ovan under avsnitt 3.2.3.2.  
277 Se Håstad, 1996, s. 359, där han menar att eftersom lagen om företagshypotek inte befattar sig med begreppet 

kontanter, både checkar och anvisningar på kontokortsföretag är att hänföra till det undantagna området, 

d.v.s. dessa faller under begreppet kassa- och bankmedel.  
278 Håstad, 1996, s. 360. Min kursivering.  
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kringgå undantaget för kassa- och bankmedel genom att helt enkelt skjuta in en uppdragstagare 

mellan rekonstruktionsgäldenären och kontoförande bank. Detta särskilt under 

företagsrekonstruktion då en sådan ”uppdragstagare”, d.v.s. rekonstruktören, utgör en 

förutsättning för rekonstruktionens inledande och rekonstruktören finns så att säga alltid med i 

bilden. Rekonstruktören torde i många fall uppbära medel för rekonstruktionsgäldenärens 

räkning och om den redovisningsfordring som gäldenären i det läget får mot rekonstruktören 

skulle anses ingå i hypoteksunderlaget skulle den problematik som denna uppsats bygger på 

inte finnas.  

 

Det verkar dessutom råda meningsskiljaktigheter beträffande innebörden och användningen av 

termen surrogation i dessa sammanhang. Att en kundfordring betalas innebär rent språkligt att 

betalningen, vilken ofta torde ske i vad som är att beteckna som kassa- och bankmedel, utgör 

ett surrogat279 för samma kundfordring. Stefan Lindskog å sin sida menar att ”talet om 

surrogation i samband med företagshypoteks- och administrationskonto är missvisande.”280 

Lindskog har i sin diskussion utgått från Walins definition av surrogation, nämligen "att viss 

egendom, till vilken någon har separationsrätt, ersatts av annan egendom på sådant sätt att 

anspråket på separationsrätt under samma förutsättningar kan göras gällande beträffande 

sistnämnda egendom.”281 Han framhåller att en innehavare av säkerhet i företagshypotek inte 

har någon separationsrätt, utan en förmånsrätt. Vad Lindskog tycks mena är att någon 

utvidgning av den egendom som kan ingå i företagshypoteket inte är möjlig att få till stånd. 

Istället upplåter rekonstruktionsgäldenären en panträtt i sådan egendom som trätt i stället för 

hypoteksegendom, d.v.s. i surrogatet, eller kompensationsegendomen med Lindskogs 

terminologi, som blir skyddad genom ett rådighetsavskärande i företagshypoteksborgenärens 

intresse.282 Lindskog menar att en bättre benämning på den diskuterade företeelsen skulle vara 

kompensationspantsättning. ”Kompensationselementet” ligger enligt honom i det att 

borgenären endast blir kvar vid den förmånsrättsnivå denne tidigare hade, utan att detta är till 

någon annan borgenärs nackdel.283 Lindskog kritiserar Walin i det att den sistnämnde använder 

termen surrogation när han diskuterar bl.a. NJA 1987 s. 105.284 Walin konstaterar i sin 

                                                 
279 I Svenska Akademiens ordlista anges ”sämre ersättning” som synonym till termen surrogat. I det fall en 

kundfordring betalas med kassa- eller bankmedel torde det dock vara få som anser att det senare utgör en 

sämre ersättning för det förra.  
280 Lindskog, 1991/92, s. 450.  
281 Lindskog, 1991/92, s. 441. Beträffande citatet se Walin, 1975, s. 162.  
282 Lindskog, 1991/92, s. 450.  
283 Att någon borgenär inte blir sämre ställd genom förfarandet är avgörande eftersom något annat kan grunda 

förutsättningar för återvinning enligt 4 kap. konkurslagen.  
284 Lindskog, 1991/92, s. 442. Walin diskuterar rättsfallet, bland andra, i Walin, 1988, s. 487–504.  
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diskussion att Högsta domstolen tillämpat surrogation för att tillerkänna hypoteksborgenären 

förmånsrätt i medel som härrör från hypoteksegendom. Lindskog menar att det är helt riktigt 

att benämna detta som surrogation i det att hypoteksborgenären gavs samma förmånsrätt i de 

kassa- och bankmedel som härrörde från den sålda hypoteksegendomen som den förmånsrätt 

som samma borgenär hade haft i egendomen, om den inte hade sålts före konkursutbrottet. 

Lindskog menar dock att man istället lika gärna kan se detta så, att hypoteksborgenären 

säkerställdes genom ett slags pantsättning.285  

 

Om jag har förstått Lindskog rätt – vilket inte alls är säkert – vill han alltså mena att det som 

Walin uttrycker som surrogation egentligen är en form av pantsättning, eftersom det i fall med 

hypoteksegendom inte blir fråga om surrogation med den innebörd begreppet ”normalt” har. 

Det är svårt att se hur denna terminologiska fråga får någon praktisk betydelse; det väsentliga 

torde vara att hypotekshavaren är bibehållen sin förmånsrätt i samma utsträckning oavsett om 

sättet det görs på kallas för surrogation, kompensationspantsättning eller något liknande. Det 

finns inte utrymme att tränga djupare in i denna terminologiska diskussion än vad som redan 

har gjorts, men det kan konstateras att de meningsskiljaktigheter som presenterats enligt mig 

tyder på att det råder stor osäkerhet kring vad som faktiskt gäller.286 

 

5.1.2 Pantförskrivning 

Mycket talar enligt min mening mot användandet av surrogation i syfte att skydda 

hypotekshavarens förmånsrätt i kassa- och bankmedel. Det främsta argumentet är enligt mig 

den osäkerhet som råder kring frågan om surrogation faktiskt ger hypoteksinnehavare 

förmånsrätt i surrogatet. Det finns enligt mig anledning att välja mer säkra tillvägagångssätt för 

att skydda hypoteksunderlaget från urholkning. Ett sådant sätt är som sagt att tillgripa 

pantförskrivning. I denna kontext innebär pantförskrivning att hypotekshavaren sluter avtal 

med rekonstruktionsgäldenären med den innebörden att rekonstruktionsgäldenärens 

kundfordringar pantförskrivs till hypoteksinnehavaren. Alternativt kan betalningen på sådana 

kundfordringar och betalning från försäljning av annan hypoteksegendom styras till ett särskilt 

konto, där kontot ifråga pantförskrivs till hypotekshavaren. Som redan har framhållits ovan 

under avsnitt 4.2.2 kommer en företagshypotekshavare med panträtt i t.ex. kundfordringar eller 

i betalningen på dessa kundfordringar att ha en bibehållen panträtt oavsett hur 

rekonstruktionsgäldenärens framtid ter sig, d.v.s. oavsett om rekonstruktionen lyckas eller om 

                                                 
285 Lindskog, 1991/92, s. 442.   
286 Se också SOU 1992:113, s. 401.  
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den åtföljs av en konkurs. Är panträtten sakrättsligt giltig kommer borgenären att erhålla 

betalning intill panträttens belopp. Att tillgripa pantförskrivning är således en säker metod men 

enligt mig är metoden onödigt betungande och i allmänhet negativ för kreditgivningen. Det är 

knappast en önskvärd ordning att kräva att hypotekshavaren tillgriper en säkerhetsrätt för att 

bibehålla en annan säkerhetsrätt vid dess ursprungliga förmånsrättsvärde. Att behöva 

genomföra en sakrättsligt giltig pantsättning drar givetvis med sig transaktionskostnader, vilka 

i detta fall går utöver de transaktionskostnader som var förknippade med den ursprungliga 

pantsättningen av företagshypoteket. De transaktionskostnader som är förenade med att behöva 

tillgripa denna ytterligare pantförskrivning kan ses som en riskkostnad som kreditgivande bank 

måste ta med i kalkylen vid kreditgivningen. Hade företagshypoteksinstitutet varit utformat på 

ett sådant sätt att kassa- och bankmedel inte undantogs skulle sådana kostnader undvikas, vilket 

i förlängningen troligtvis innebär en billigare kreditgivning.  

 

5.1.3 Administrationskonto jämte administrationsavtal 

Sett till osäkerheten kring surrogation och sett till den olägenhet och de kostnader 

pantförskrivningsalternativet för med sig torde användningen av administrationskonto till 

skydd för urholkning vara det allra mest effektiva tillvägagångssättet. Att använda 

administrationskonto beskrivs också av Walin som det naturligaste. Enligt min uppfattning 

verkar det också vara det tillvägagångssätt som oftast används av de som är praktiskt 

verksamma inom insolvensrätt.287 För att konstruktionen över huvud taget ska kunna användas 

på ett sätt som ger hypotekshavarna ett skydd för medlen på kontot torde dock, efter NJA 1991 

s. 550, krävas att administrationskontot öppnas i rekonstruktörens eller i rekonstruktörens 

arbetsgivares namn. Märkas bör dock att Högsta domstolen öppnade upp för att giltigheten av 

konstruktionen kan bestå även i fall där kontot öppnas i rekonstruktionsgäldenärens namn; då 

krävs att kontot ”förses med sådana effektiva uttagsbegränsningar att situationen [blir] 

jämförbar med vad som gällde i de tidigare avgörandena.”288 Trots att det således finns 

möjlighet för både rekonstruktionsgäldenären och rekonstruktören att öppna ett 

administrationskonto finns det enligt mig ingen mening att låta någon annan än rekonstruktören 

öppna detsamma. Ett bifall av gäldenärens ansökan om rekonstruktion kräver, enligt 2 kap. 10 

§ lagen om företagsrekonstruktion, att en rekonstruktör utses samtidigt därmed. 

Rekonstruktionsgäldenären får så att säga rekonstruktören ”på köpet” och det torde därmed inte 

                                                 
287 Se t.ex. Lindskog, 1991/92, s. 440, Håstad, 1996, s. 359, NJA 1987 s. 105 på ref. s. 108 och SOU 1992:113, s. 

399.  
288 NJA 1991 s. 550 ref. s. 558.  
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finnas några väsentliga kostnader för gäldenären associerade med att finna en rekonstruktör289 

och inte heller för att låta rekonstruktören öppna ett bankkonto i dennes namn. Detta, 

tillsammans med gäldenärens lydnadsplikt gentemot rekonstruktören, medför enligt mig att det 

inte finns någon som helst anledning att låta någon annan än rekonstruktören öppna 

administrationskontot i eget (eller sin arbetsgivares) namn, trots att hypotekshavarnas rätt kan 

vara bibehållen i de medel som finns på kontot för det fall rekonstruktionsgäldenären öppnar 

kontot. Att öppna kontot i gäldenärens namn utgör i detta sammanhang en onödig chansning av 

rekonstruktören som kan leda till att betydande värde i rekonstruktionsgäldenärens eventuella 

konkursbo undandras hypotekshavarna. Det finns även en risk att rekonstruktören ådrar sig 

skadeståndsskyldighet gentemot hypotekshavarna om dessa förlorat sin förmånsrätt p.g.a. att 

rekonstruktionsgäldenären, istället för rekonstruktören, var den som öppnade kontot.   

 

Hypotekshavarnas rätt verkar dock inte vara bevarad i medel på sådant administrationskonto 

endast genom att helt enkelt låta rekonstruktören uppbära rekonstruktionsgäldenärens medel 

som härrör från hypoteksegendom på ett konto öppnat i rekonstruktörens eller rekonstruktörens 

arbetsgivares namn. Den valda konstruktionen ger rekonstruktionsgäldenären en 

redovisningsfordring gentemot rekonstruktören, som i sin tur har en fordring gentemot 

kontoförande bank. Om denna redovisningsfordring inte anses falla under 2 kap. 1 § andra 

stycket 1 lagen om företagshypotek ingår den i hypoteksunderlaget och något problem existerar 

inte. Det är dock tveksamt om en sådan redovisningsfordring anses ingå i hypoteksunderlaget. 

Håstad uttrycker att det efter NJA 1987 s. 105 och NJA 1989 s. 705 I finns anledning att utgå 

från att den gode mannen ska betraktas som hypotekshavarnas representant och genom detta 

skulle en sådan redovisningsfordring ingå i hypoteksunderlaget. Om det i det enskilda fallet 

skulle vara så att den gode mannen inte skulle ”i första hand [behöva] beakta hypotekshavarnas 

intresse”290 bör dock redovisningsfordringen inte anses ingå i hypoteksunderlaget. Kan detta 

resonemang utsträckas till att gälla rekonstruktören, d.v.s. har rekonstruktören ett krav att i 

första hand beakta hypotekshavarnas intresse? Enligt 1 kap. 2 § första stycket sista meningen 

lagen om företagsrekonstruktion har rekonstruktören en skyldighet att verka för att 

borgenärernas intressen inte åsidosätts när rekonstruktören fullgör sitt uppdrag. Vidare 

uppställs i 2 kap. 11 § första stycket samma lag ett krav på att rekonstruktören åtnjuter 

                                                 
289 Rekonstruktionsgäldenären har dock, som också framhållits tidigare i arbetet, en skyldighet att i sin ansökan 

om inledande av företagsrekonstruktion lämna ett förslag till rekonstruktören. Rekonstruktionsgäldenären 

kan i detta skede givetvis ha haft kostnader för att finna en person som denne anser lämpligt att föreslå som 

rekonstruktör i rekonstruktionen.  
290 Håstad, 1996, s. 362. Min kursivering.  
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borgenärernas förtroende. Utifrån detta torde det enligt mig inte vara möjligt att dra slutsatsen 

att rekonstruktören är skyldig att beakta i första hand borgenärsgruppen hypotekshavare. 

Rekonstruktören är skyldig att beakta alla borgenärers intressen ”lika mycket” och får så att 

säga inte diskriminera någon borgenärsgrupp i det hänseendet. 

 

Håstads krav på ”förstahandsbevakning” av hypotekshavarnas intresse verkar således innebära 

ett krav på något mer än endast rekonstruktörens lagstadgade skyldighet att vid fullgörandet av 

sitt uppdrag beakta borgenärernas intressen för att hypotekshavarna ska anses ha förmånsrätt i 

medel som finns innestående på ett administrationskonto. Möller uttrycker att han uppfattar 

Håstads resonemang så, att det utgår från att rekonstruktören ingått ett administrationsavtal med 

berörda hypotekshavare eller annars meddelat eller gett dessa anledning att anta att värdet av 

hypoteksunderlaget kommer att skyddas. Detta skulle enligt Möller ge en grund för att anse att 

rekonstruktören ”hanterar inflytande medel under rekonstruktionen med särskilt beaktande av 

hypotekshavarens intresse.”291 Läser man mellan raderna verkar således Möller mena att den 

redovisningsfordring rekonstruktionsgäldenären har mot rekonstruktören ingår i 

hypoteksunderlaget om rekonstruktören särskilt beaktar hypotekshavarens intresse. Här 

framträder en subtil skillnad i uttryckssätt. Enligt Håstad måste det finnas en grund för att anse 

att rekonstruktören i första hand beaktar hypotekshavarnas intresse, medan det med Möllers 

uttryckssätt ”endast” krävs att rekonstruktören särskilt beaktar hypotekshavarens intresse. 

Enligt min mening är det utifrån 1 kap. 2 § första stycket andra meningen lagen 

företagsrekonstruktion möjligt att hävda att rekonstruktören är skyldig att särskilt beakta, men 

inte skyldig att i första hand beakta, hypotekshavarnas intresse.292 Denna hårfina skillnad i 

uttryckssätt behöver dock inte vara av materiell betydelse i sammanhanget; sannolikt är istället 

att de båda försöker uttrycka samma sak: det behövs en annan grund än det allmänna stadgandet 

i lagen om företagsrekonstruktion för att anse att pengar på administrationskontot hanteras till 

skydd för företagshypotekshavarna och således tillfaller dessa vid gäldenärens eventuella 

konkurs. Något rättsligt avgörande där formuleringen har ställts på sin spets finns dock att tillgå 

och frågan kommer därför att lämnas därhän.   

 

                                                 
291 Se bilaga 2.  
292 Att ”verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätt” kan enligt mig sägas utgöra ett uttryck för att 

borgenärernas intresse särskilt ska beaktas under företagsrekonstruktionen. Eftersom innehavare av 

företagshypotek utgör en borgenärsgrupp följer det logiskt att hypotekshavarnas intresse särskilt ska beaktas 

under rekonstruktionen.  
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Om stadgandet i 1 kap. 2 § första stycket andra meningen lagen om företagsrekonstruktion inte 

är nog för att anse att rekonstruktören särskilt/i första hand beaktar hypotekshavarnas intresse, 

vad krävs då? I NJA 1987 s. 105 uttalade Högsta domstolen att omständigheterna i rättsfallet 

var ”sådana att det måste antas att berörda parter handlat med utgångspunkt i att köpeskillingen 

skulle disponeras så att [A] som prioriterad borgenär inte blev sämre ställd genom 

betalningen.”293 Detta hängde samman med att den i fallet aktuelle gode mannen i en 

rundskrivning meddelat hypotekshavaren att några handlingar inte behövde insändas och att 

inte heller några andra åtgärder behövde vidtas för att hypotekshavaren skulle säkra sin rätt. I 

NJA 1989 s. 705 I hade ett formligt administrationsavtal ingåtts mellan gäldenären, den gode 

mannen och (en av) hypotekshavarna. Högsta domstolen ansåg att det med hänsyn till 

administrationsavtalets syfte och innehåll stod klart att den gode mannen hade haft att beakta 

intresset inte enbart för den hypotekshavare som deltagit i administrationsavtalet utan även för 

ytterligare en hypotekshavare.  

 

Att rekonstruktören gör hypotekshavarna uppmärksamma på att deras rätt särskilt kommer att 

beaktas vid hanteringen av kassa- eller bankmedel som trätt i stället för hypoteksegendom 

verkar alltså vara ett definitivt krav för att säkerhetsrätten ska vara bibehållen hypotekshavarna 

i sådana medel. Att rekonstruktören har en lagstadgad skyldighet att tillse att borgenärernas 

intressen inte åsidosätt eller att rekonstruktören med gäldenären överenskommer att 

rekonstruktören hanterar medel som härrör från hypoteksunderlag på ett särskilt i 

rekonstruktörens namn öppnat konto till skydd för hypoteksinnehavare verkar inte vara nog. 

Det synes, som vi har sett, utöver detta krävas att rekonstruktören ingått administrationsavtal 

med hypotekshavarna eller på annat sätt gjort dessa särskilt uppmärksamma på att medel som 

härrör från hypoteksegendom kommer att hanteras med hypotekshavarnas intresse i beaktande. 

Frågan jag ställer mig är: varför detta krav? Hypotekshavarna torde alltid vara mån om att allt 

i gäldenärens verksamhet hanteras med deras intresse i beaktande, vilket för övrigt knappast är 

något unik för borgenärsgruppen hypotekshavare utan gäller för alla borgenärer. Vilken skillnad 

gör egentligen ett administrationsavtal eller ett uppmärksammande från rekonstruktörens sida 

om att rekonstruktören kommer att förfara på ett sätt som hypotekshavarna antagligen redan 

förväntar sig att rekonstruktören ska göra? Om rättsordningen accepterar att hypotekshavarnas 

säkerhetsrätt också kan utsträckas till att gälla i kassa- och bankmedel som härrör från 

hypoteksegendom – vilket den uppenbarligen gör – varför ska detta behäftas med ytterligare 

                                                 
293 NJA 1987 s. 105 ref. s. 114.  
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krav som för hypotekshavarna ökar osäkerheten i värdet på deras säkerhetsrätt? Det är ju inte 

så att sämre prioriterade borgenärer kan klandra eller på annat sätt sätta sig emot ett 

administrationsavtal.294 I mina ögon finns inget att vinna på att uppställa ett krav på att 

uppmärksamma hypotekshavarna på något som de redan i många fall förutsätter, nämligen att 

hanteringen av medel som härrör från hypoteksegendom hanteras med beaktande av deras 

intresse av förmånsrätt i dessa medel. Ett sådant krav för med sig stor osäkerhet; när har 

rekonstruktören gett hypotekshavarna tillräckligt med ”fog att tro” att hypoteket kommer att 

skyddas? 

 

Sett till Möllers utlåtande i frågan talar enligt honom vägande skäl för att medel på 

administrationskonto faller under undantaget för kassa- och bankmedel om det inte finns något 

administrationsavtal. Om vi sålunda accepterar att det krävs ett administrationsavtal för att 

hypotekshavarna ska vara skyddade, vilka krav ställs då på utformningen av detta avtal? Högsta 

domstolen har när den bedömt huruvida hypotekshavaren ansetts ha förmånsrätt i medel på 

administrationskonto främst kommit att inrikta sig på att avgöra i vilken mån gäldenären kan 

anses vara avskuren rådigheten från kontot samt hur det faktum att den gode mannen har getts 

en rätt att disponera medlen för att betala nödvändiga utgifter för driften av gäldenärens 

verksamhet har inverkat på bedömningen av gäldenärens rådighet.  

 

I både NJA 1987 s. 105 och NJA 1989 s. 705 I har Högsta domstolen godtagit konstruktionen 

med administrationskonto. I båda fallen ansåg Högsta domstolen att gäldenären varit avskuren 

från rådigheten över medlen på kontot.295 Vad gäller den gode mannens dispositionsrätt 

godkändes i 1987 års fall att den gode mannen disponerade över medlen på kontot. Högsta 

domstolen tolkade, med stöd av då gällande 4 § ackordslagen, den gode mannens uppdrag så 

att denne inte gavs någon rätt att disponera över så mycket av medlen på administrationskontot 

att detta inkräktade på den fordring som inteckningshavarna hade. Det egendomliga med denna 

tolkning är dock att den gode mannen hela tiden ansett sig vara berättigad att göra större uttag 

än så och att uttagen inte var så stora att de inkräktade på inteckningshavarens fordran tedde sig 

                                                 
294 I enlighet med reglerna i 4 kap. konkurslagen kan dock återvinning bli aktuell i vissa fall, men det torde inte 

gälla i de fall det handlar om kassa- och bankmedel från sådan egendom som utgjorde hypoteksegendom. I 

dessa fall har ingen borgenär ”otillbörligen gynnats”.  
295 En fråga som av utrymmesskäl inte kan tas upp i detta arbete är om frågan om tillräckligt rådighetsavskärande 

har förändrats i och med senare praxis från Högsta domstolen, främst NJA 2007 s. 413 och NJA 2008 s. 684. 

Högsta domstolen modifierade i dessa rättsfall traditionsprincipen, se vidare Millqvist, 2011, s. 126–130 samt 

s. 177–183. Även frågan om det är möjligt att besitta medel på bankkonto har aktualiserats, men inte 

slutligen avgjorts, i NJA 2011 s. 524. Se om en diskussion kring besittning av medel på bankkonto Wallin-

Norman i JT 2012-13 s. 107–126.   
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närmast som en slump. Frågan är om det utifrån det rättsfallet går att dra några större slutsatser 

gällande rekonstruktörens dispositionsrätt. Om rekonstruktören så att säga inkräktar på 

hypotekshavarnas förmånsrätt genom att disponera över medel så att hypotekshavarnas fordring 

inte täcks fullt ut, faller då hela förmånsrätten till medlen på kontot? En sådan tolkning verkar 

enligt mig underlig; hypotekshavaren torde rimligen vara intresserad att komma i åtnjutande av 

alla de medel som denne kan få tag i, även om fordringen inte täcks fullt ut. Att rekonstruktören 

tillåts disponera över medel under rekonstruktionen är dessutom avgörande för att det över 

huvud taget ska finnas en chans att syftet med företagsrekonstruktionen uppnås. Eftersom 

företagshypoteket upplåts i vad som ofta utgör en mycket stor andel av gäldenärens tillgångar 

är det naturligt att mycket av de medel som används under en företagsrekonstruktion kommer 

att härröra från sådant som utgjorde hypoteksegendom. Om de medel som härrör från 

hypoteksegendom inte kan användas utan att hypotekshavarnas rätt till (kvarvarande) medel på 

administrationskontot påverkas kan, som jag ser det, två alternativa scenarier utspela sig.  

 

Rekonstruktören kan antingen bortse från beloppsbegränsningen så till vida att denne använder 

medel på kontot för att betala löpande utgifterna som uppstår i gäldenärens verksamhet, trots 

att detta inkräktar på hypotekshavarens fordring. Då kan för det första sättas i fråga om 

rekonstruktören i enlighet med 1 kap. 2 § andra stycket andra meningen lagen om 

företagsrekonstruktion verkar för att borgenärernas intressen inte åsidosätts. Här kan nog 

hävdas att rekonstruktören, genom att disponera över medlen så att dessa understiger 

hypotekshavarens fordring, inte verkar för att hypotekshavarens intressen tillgodoses. 

Dessutom bör det enligt mig kunna hävdas att rekonstruktören i ett sådant läge agerar i strid 

med en uttrycklig bestämmelse som skyddar tredje man, nämligen hypoteksinnehavaren, och 

detta skulle alltså kunna grunda skadeståndsskyldighet på rekonstruktörens sida enligt vad som 

framgått ovan under avsnitt 2.3.4. Genom att försöka återigen bringa liv i gäldenärens 

verksamhet kan det framhållas att rekonstruktören verkar för att övriga, åtminstone sämre 

prioriterade, borgenärers intresse inte åsidosätts genom att försöka rädda verksamheten från 

konkurs. Innehavaren av företagshypoteket torde dock oftast vara den största borgenären vad 

gäller fordringsbelopp och dennes förtroende, som rekonstruktören enligt 2 kap. 11 § första 

stycket lagen om företagsrekonstruktion måste åtnjuta, kan vara svårt att bortse ifrån. Om 

rekonstruktören systematiskt bortser från att täckning av hypotekshavarens fordring finns kan 

det i förlängningen finnas en risk att förtroendet för hela institutet företagsrekonstruktion 

raseras. Utöver detta har rekonstruktören även ett potentiellt skadeståndsansvar att ta med i 
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beräkning vid sådan användning av medel på administrationskonto att hypotekshavarens 

fordring saknar täckning.   

 

Det andra tänkbara scenariot är att rekonstruktören helt enkelt respekterar hypotekshavarens 

fordring och aldrig låter behållningen på administrationskontot understiga vad 

hypotekshavarens fordring uppgår till. Att upprätthålla en sådan begränsning samtidigt som det 

ska finnas en chans att syftet med företagsrekonstruktionen lyckas beror helt på hur stor 

hypotekshavarens fordring är i förhållande till gäldenärens totala tillgångar. Hypotekshavaren 

torde, som sagt, ofta vara den största borgenären och den fordring som hypotekshavaren innehar 

utgör antagligen i många fall en betydande andel av gäldenärens totala tillgångar. Att 

upprätthålla en sådan begränsning torde därför i många fall omöjliggöra att syftet med 

rekonstruktion kan uppnås.  

 

Båda de nu redovisade scenarierna skulle alltså troligtvis starkt begränsa möjligheterna för 

företagsrekonstruktioner att nå framgång. Att komma ihåg är att det är oklart hur stora växlar 

det går att dra på 1987 års fall. I 1989 års fall behandlas också frågan om den gode mannens 

rätt att disponera över medel på administrationskontot. Det går dock knappast att säga att 

Högsta domstolen klargjorde kraven på administrationsavtalets utformning i detta hänseende 

särskilt mycket. Högsta domstolen uttrycker här att det i förhållande till den gode mannens rätt 

att disponera över medel på administrationskontot för löpande utgifter inte gick att 

beloppsmässigt fixera någon begränsning. Den gode mannen hade istället att ta tillvara 

inteckningshavarnas intresse och tillse att dessa i händelse av konkurs inte skulle åsamkas 

någon ”väsentlig förlust”. Storleken på begränsningen av beloppet ansågs ”beroende av de 

avvägningar som gjordes utifrån den vid varje tillfälle gällande ekonomiska situationen”. Hur 

ska detta tolkas i förhållande till rekonstruktörens rätt att disponera medel under en 

företagsrekonstruktion? Är hypotekshavarna bibehållna vid sin förmånsrätt i medlen trots att 

rekonstruktören så att säga inkräktat på hypotekshavarens fordring? Enligt Håstad tyder detta 

uttalande från Högsta domstolen på ”att inteckningshavarnas säkerhet i annat 

inteckningsunderlag och framtida inbetalningar också skall beaktas.”296 Högsta domstolen 

verkar alltså ha gått från att kräva ett strikt upprätthållande av täckning av hypotekshavarnas 

fordringar till att tillåta en mer nyanserad bedömning, där förväntade inbetalningar och 

                                                 
296 Håstad, 1996, s. 361.  
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hypotekshavarnas möjlighet att få sina fordringar tillgodosedda genom annat hypoteksunderlag 

kan tas med.  

 

Jag ser inte att Högsta domstolens uttalande i 1989 års fall kan tolkas på annat sätt än det som 

föreslagits av Håstad. Detta ställer dock ytterligare krav på rekonstruktören, som redan i 

utgångsläget har höga krav på sig. Rekonstruktören måste vid varje tillfälle som denne betalar 

löpande utgifter, eller låter rekonstruktionsgäldenären göra detta efter bedömning av 

medelsbehovet, bedöma huruvida hypotekshavarnas fordringar kommer att vara täcka efter det 

att ifrågavarande utgifter har betalats. Om rekonstruktören i ett sådant läge finner att så inte är 

fallet, krävs en ytterligare bedömning om värdet av annan hypoteksegendom förslår för att täcka 

hypotekshavarnas fordringar samt om någon större inbetalning från någon av 

rekonstruktionsgäldenärens gäldenärer kan tänkas inflyta inom kort. Detta torde försvåra ett 

redan svårt uppdrag för rekonstruktören, nämligen att försöka åter bringa liv i gäldenärens 

verksamhet samtidigt som borgenärerna i någon mån känner sig nöjda med hur detta mål 

uppnås. Till detta ska tilläggas att rekonstruktionsgäldenären fortfarande har fri rådighet, om 

inte över administrationskontot så i alla fall ofta över annan hypoteksegendom. 

Rekonstruktionsgäldenären kan ha sålt sådant hypoteksunderlag som rekonstruktören tagit med 

i beräkningen av täckningen av hypotekshavarnas fordringar när denne använde medel på 

administrationskontot för att betala verksamhetens löpande utgifter. I ett sådant läge torde det 

dock vara angeläget för rekonstruktören att enligt 4 kap. 7 § första stycket 4 lagen om 

företagsrekonstruktion påkalla att rekonstruktionen ska upphöra. Rekonstruktionsgäldenärens 

disposition med hypoteksegendomen kan dock redan i ett sådant läge ha lett till att 

hypotekshavarnas förmånsrätt i medlen på administrationskontot gått förlorade.   

 

Som här har presenterats krävs det antagligen ett administrationsavtal för att hypotekshavares 

förmånsrätt ska gälla för medel på administrationskonto. Svenska Bankföreningen har arbetat 

fram en modell till administrationsavtal under företagsrekonstruktion, se bilaga 1. Syftet med 

avtalet är att reglera rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet avseende 

bolagets bankmedel samt att tillgodose företagshypoteksinnehavares intresse och skydda 

företagshypoteksinnehavares förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Avtalet sluts mellan 

rekonstruktionsgäldenären, hypotekshavande bank och rekonstruktören. Avtalet innebär att 

rekonstruktionsgäldenärens samtliga bankräkningar spärras, avstäms och ett eventuellt 

överskott överförs sedan till ett administrationskonto. Detta administrationskonto öppnas i 

rekonstruktörens arbetsgivares namn och tecknas ensamt av rekonstruktören. Alla medel som 
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inflyter under rekonstruktionen styrs till administrationskontot och rekonstruktören ges genom 

avtalet rätt att disponera behållningen på kontot för ”nödvändiga varuinköp och andra 

kostnaden hänförliga till rörelsen, jämte kostnader för eget arvode och utlägg.” I avtalet 

stipuleras även att rekonstruktionsgäldenären är avskuren all rådighet över 

administrationskontot, vilket torde vara en upplysning till rekonstruktionsgäldenären och 

rekonstruktören mer än något annat. Ett sakrättsligt giltigt rådighetsavskärande kan nämligen 

inte uppnås endast genom ett avtal därom.  

 

Utöver administrationskontot öppnas ett s.k. rörelsekonto i rekonstruktionsgäldenärens namn 

och som även tecknas av rekonstruktionsgäldenären. Enligt avtalet ska 

rekonstruktionsgäldenären vid behov av betalning av löpande utgifter hos rekonstruktören 

skriftligen begära att överföring från administrationskontot till rörelsekontot sker med ett så 

stort belopp som behövs för den ifrågavarande betalningen. Rekonstruktionsgäldenären är 

också tvungen att kort motivera begäran om överföring. Rekonstruktören åläggs vidare en 

redovisningsskyldighet för medlen på administrationskontot. Att märka är dock att det i 

modellavtalet inte uppställs någon begränsning i rekonstruktörens dispositionsrätt över medlen 

på administrationskontot. Det kan dock vara svårt uppställa någon ”beloppsfixerad” 

begränsning och med hänsyn till Högsta domstolens praxis behöver inte heller detta vara en 

nödvändighet. Något rättsligt avgörande torde dock inte finnas där avtalets inverkan på 

hypotekshavarens förmånsrätt i medel på administrationskonto har prövats. Möjligtvis följer 

det implicit av det faktum att rekonstruktören har att godkänna rekonstruktionsgäldenärens krav 

på medel till betalning av löpande utgifter en begränsning i rekonstruktörens möjligheter att 

disponera över medel på administrationskontot. Rekonstruktören har möjlighet att vid 

bedömningen av rekonstruktionsgäldenärens medelsbehov även avgöra huruvida täckning 

kommer att finnas för hypotekshavarnas fordringar. Skulle rekonstruktören vid en sådan 

bedömning finna att täckning för hypotekshavarnas fordringar saknas skulle denne kunna vägra 

att ge rekonstruktionsgäldenären tillgång till några medel. Det är dock enligt min mening oklart 

om detta vid en domstolsprövning skulle godtas som en giltig begränsning i rekonstruktörens 

förfoganderätt. För att i största möjliga mån undvika osäkerhet i frågan huruvida 

hypotekshavarna har rätt till medlen på kontot bör dock någon form av explicit 

beloppsbegränsning tas med i det modellavtal som precis har diskuterats.  

 

Det går också att diskutera förhållandet mellan rekonstruktören och rekonstruktionsgäldenären 

i och med att ett administrationsavtal tecknas med hypoteksinnehavaren. Ett 
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rekonstruktionsförfarande kräver, som har framhållits ovan under avsnitt 2.3.2, att 

rekonstruktören åtnjuter både gäldenärens och dennes borgenärers förtroende.297 Ett 

administrationsavtal syftar som bekant till att skydda från urholkning av den säkerhetsrätt som 

hypotekshavarna har vid en eventuell, efter företagsrekonstruktionens avslutande, efterföljande 

konkurs. Att rekonstruktören ingår ett administrationsavtal med hypotekshavaren skulle således 

kunna sända signaler till rekonstruktionsgäldenären att rekonstruktören inte tror att 

rekonstruktionen kan nå framgång och att denne därför förbereder inför en förestående konkurs. 

Om rekonstruktionsgäldenären, som ofta torde vara angelägen att rädda sitt företag298, 

misstänker att rekonstruktören sätter hypotekshavarens rätt i främsta rummet kan detta skapa 

samarbetsproblem mellan gäldenären och rekonstruktören. Ett bristfälligt förtroende mellan 

rekonstruktören och gäldenären torde leda till att rekonstruktionen väsentligen försvåras, vilket 

i slutändan ofta leder till att densamma bringas att upphöra. Vi har då att göra med något slags 

självuppfyllande profetia. Om det verkligen förhåller sig på detta sätt är givetvis svårt att 

belägga, men situationen är åtminstone tänkbar och problematisk.  

 

5.1.4 Förekomsten av s.k. skötselborgen 

Ovan under avsnitt 4.2.4 har presenterats vad som vanligen kallas för skötselborgen, d.v.s. att 

gäldenären går i borgen för det egna företaget, och att dessa typer av borgensåtaganden inte är 

ovanliga bland ägare till fåmansföretag. Detta förfarande har givetvis inte med 

företagshypoteket per se att göra och berör inte heller frågan hur hypoteksinnehavare ska 

skydda sig mot att hypoteksegendom omvandlas till kassa- eller bankmedel. Det finns dock 

anledning att kort diskutera fenomenet. 

 

En skötselborgen torde ge borgensmannen, d.v.s. ägaren av företaget, ett starkt incitament att 

sköta företaget på bästa möjliga sätt. Men det är knappast ovanligt att även företag som sköts 

på ett oklanderligt sätt kan komma att hamna i ekonomiskt trångmål och att borgensåtagandet 

följaktligen aktualiseras. Ett beloppsobegränsat personligt ansvar kan i dessa fall te sig oskäligt 

från borgensmannens perspektiv. För borgenären med rätt att göra borgensåtagandet gällande 

lägger dock en skötselborgen till ett extra lager av säkerhet för fordringen mot gäldenären. Från 

en borgenärs synvinkel är en skötselborgen således något positivt. I ett större samhälleligt 

perspektiv är det dock problematiskt om undantaget för kassa- och bankmedel ger upphov till 

                                                 
297 Se även prop. 1995/96:5, s. 178.  
298 Detta gäller särskilt om rekonstruktionsgäldenären har ett borgensåtagande gentemot det egna företaget, se 

ovan under avsnitt 4.2.4. 
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ett krav på skötselsborgen från kreditgivarnas sida.299 Att kreditgivare kategoriskt jämte 

säkerhet i företagshypotek också kräver en skötselborgen kommer troligtvis att hämma viljan 

att starta nya företag. Det finns många yttre faktorer som kan driva även den mest skicklige 

företagaren i ekonomiskt trångmål och således aktualisera ett borgensåtagande. En 

skötselborgen innebär ett stort risktagande som många inte är villiga att ta – och det med rätta 

– eftersom en sådan typ av borgensåtagande förtar den fördel som följer med att bedriva 

verksamhet i aktiebolagsform, nämligen det begränsade personliga ansvaret.  

 

I sammanhanget kan även nämnas Nystartsutredningens betänkande300 om F-skuldsanering. 

Utredningen föreslår att företagare med personligt ansvar för skulder som uppkommit i 

näringsverksamhet ges en utvidgad möjlighet till skuldsanering. Förslaget syftar till att ”minska 

riskerna för ansvarsfullt företagande” och kommer i form av en skuldsanering för företagare 

kallad F-skuldsanering som ska ge s.k. seriösa företagare en andra chans.301 Skulle förslaget till 

att införa en s.k. F-skuldsanering bli verklighet kan detta leda till ökad riskaptit bland seriösa 

företagare. Märkas bör dock att utredningen föreslår att fordringar som är förenade med 

företagshypotek inte ska omfattas av en F-skuldsanering, d.v.s. hypotekshavare skulle inte 

direkt påverkas av en F-skuldsanering.302 En F-skuldsanering skulle alltså inte påverka 

företagshypoteket som förmånsrättsligt institut eller innehavare av fodringar med säkerhet i 

företagshypotek negativt.  

 

5.1.5 Sammanfattning 

Här har presenterats de tre metoder som finns att tillgå för att ge hypotekshavare förmånsrätt i 

medel på administrationskonto som härrör från hypoteksegendom. Enligt min mening torde 

övervägande skäl tala för användandet av administrationskonto jämte administrationsavtal över 

någon av de andra två tillvägagångssätten.. För det första verkar, som har visats, 

tillvägagångssättet med administrationskonto vara vida tillämpat bland landets 

insolvensrättsjurister. För det andra är det vidare osäkert om medel på administrationskonto 

kommer hypotekshavarna tillgodo utan att något administrationsavtal ingåtts mellan parterna i 

rekonstruktionen. Denna fråga är åtminstone föremål för diskussion och osäkerheten kan enkelt 

undvikas genom att ett administrationsavtal ingås av berörda parter. Att ingå ett sådant 

                                                 
299 Att så verkligen är fallet finns mig veterligen inga belägg för. För detta krävs kvantitativa empiriska 

undersökningar, se nedan under avsnitt 5.3.  
300 SOU 2014:44 
301 Se SOU 2014:44, s. 19.  
302 Se SOU 2014:44, s. 228.  
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administrationsavtal torde numera inte alls vara förenat med särskilt höga 

transaktionskostnader. Detta med tanke på den modell till administrationsavtal som har 

framarbetats av Svenska Bankföreningen. Landets banker, vilka allt som oftast är de som är 

hypoteksinnehavare, torde känna till modellavtalet väl och vara intresserade av att det används, 

särskilt eftersom det är utformat i bankernas intresse. Rekonstruktören, som vid fullgörandet av 

sitt uppdrag har att verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts, torde inte heller ha 

några invändningar mot att använda avtalet.  

 

5.2 Angående undantaget för kassa- och bankmedel 

Hela denna uppsats och den problematik som presenterats och diskuterats här bygger i mångt 

och mycket på stadgandet i 2 kap. 1 § andra stycket 1 lagen om företagshypotek. En första fråga 

är varför undantaget över huvud taget existerar, givet de problem som undantaget kan ge 

upphov till. Det är inte givet att företagshypotek måste undanta kassa- och bankmedel från dess 

underlag. Som vi har sett har företagshypoteket tidigare, senast från 2003 och fram till att den 

nu gällande lagen om företagshypotek trädde i kraft, varit utformad så att det löpte med 

förmånsrätt i 55 % av konkursboets värde efter det att prioriterade fordringar hade betalats.303 

Att från hypoteksunderlaget undanta kassa- och bankmedel verkar alltså inte vara något som är 

så djupt rotat i den svenska ”själen” för hypoteksinstitutet att en ändring i detta hänseende inte 

är möjlig att genomföra. Undantaget kan enkelt slopas och jag menar att så bör ske när 

argumenten talar härför. Som har visats ovan under avsnitt 3.2.3.2 har ett av argumenten för att 

undanta kassa- och bankmedel från hypoteksunderlaget varit att det inte ansågs förenligt med 

syftet bakom företagshypoteksinstitutet att låta all gäldenärens egendom ingå i 

hypoteksunderlaget. Detta skulle strida mot syftet att endast sådan egendom som inte alls eller 

inte utan olägenhet kan användas för kreditändamål ska ingå i underlaget för säkerheten. Jag 

har svårt att se någon egentlig bärkraft i detta argument. Att undanta sådan egendom som kan 

vara föremål för individuell pantsättning är givetvis invändningsfritt, eftersom någon annan 

ordning skulle kunna ge upphov till stor osäkerhet. Kassa- och bankmedel, däremot, kan inte 

utgöra föremål för individuell pantsättning som sådan. Varför kan inte kassa- och bankmedel – 

åtminstone sådan som härrör från egendom som kan utgöra underlag för företagshypoteket – 

redan genom lagstiftning intas i underlaget? Företagshypoteket utgör en fundamental del i den 

svenska företagsfinansieringen och det är av avgörande betydelse att kreditgivarna i 

fortsättningen är villiga att acceptera säkerhet för sin fordring i företagshypotek.    

                                                 
303 Se ovan under avsnitt 3.1.  
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Ytterligare ett argument som framhållits för att undanta kassa- och bankmedel är att undantaget 

ger sämre prioriterade och oprioriterade borgenärer möjlighet till utdelning i konkurser. Detta 

argument avvisades i SOU 1981:76 på den grunden att kassa- och bankmedel ofta redan är 

förbrukade när en konkurs är förestående, varför sämre prioriterade eller oprioriterade 

borgenärer inte skulle drabbas nämnvärt av en utvidgning.304 Detta var då och det vore av värde 

att utföra en uppdaterad empirisk undersökning för att faktiskt se hur mycket dessa sämre 

prioriterade och oprioriterade borgenärer erhåller i en konkurs. En sådan undersökning skulle 

kunna sätta spiken i kistan på ett av de argument som i dagsläget uppbär undantaget för kassa- 

och bankmedel.  

 

Hur det än står till med sämre prioriterade och oprioriterade borgenärers chanser till utdelning 

efter en konkurs så presenterar Håstad en enkel och elegant lösning på problemet i Sakrätt 

avseende lös egendom. Han föreslår nämligen att helt enkelt inkludera kassa- och bankmedel i 

hypoteksunderlaget men att begränsa det sålunda utökade hypoteksunderlaget till en viss andel, 

så att den ”fria sektorn” för övriga, sämre prioriterade borgenärer blir lika stor som förut.305 

Lösningen är, som sagt, enkel och elegant. Detta skulle helt eliminera de slumpmoment som i 

dag kan påverka storleken av säkerhetsrätten i företagshypoteket och samtidigt ge kreditgivare 

en bättre förutsebarhet i sin kreditgivning, vilket skulle bidra till att minska de riskkostnader 

som är associerade med kreditgivning mot säkerhet i företagshypotek. Den främsta 

invändningen mot förslaget, och som lämnas obesvarad av Håstad, är hur stor andel av kassa- 

och bankmedlen som ska ingå i hypoteksunderlaget. Håstad nämner att andelen ska vara sådan 

så att ”den fria sektorn blir lika stor som förut”306. Det är inte möjligt att godtyckligt bestämma 

denna andel, utan detta måste bygga på empiriska undersökningar. De statistiska uppgifter som 

fordras för genomförande av sådana undersökningar kan förvisso vara svår att komma över, 

men det är knappast någon omöjlighet. Kan dessa undersökningar genomföras och en gräns för 

den andel av kassa- och bankmedlen som ska ingå i hypoteksunderlaget utifrån detta bestämmas 

finns det enligt mig inget att förlora på att införa just det förslag som Håstad förespråkar.  

 

Håstad har också föreslagit, som en möjlig väg att undvika att behöva göra, som Högsta 

domstolen i NJA 1989 s. 705 I uttrycker det, ”avvägningar … utifrån den vid varje tillfälle 

                                                 
304 Se ovan under avsnitt 3.2.3.2.  
305 Håstad, 1996, s. 362.  
306 Håstad, 1996, s. 362.  
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föreliggande ekonomiska situationen” att den kritiska tidpunkten för bedömningen av vad som 

ska anses ingå i hypoteksunderlaget inte ska vara dagen för konkursansökan ”utan dagen för 

inledning av ackordsförhandling, när försöket misslyckas och följs av konkurs.”307 

Insolvensutredningen tog till sig detta förslag och föreslog att det skulle bli verklighet, vilket vi 

vet inte blev av. Även om det går att göra vissa invändningar mot Håstads förslag308, är det ändå 

enligt mig en möjlig väg att gå för att komma tillrätta med de problem som har behandlats i 

detta arbete.  

 

Ett ytterligare argument mot undantaget för kassa- och bankmedel är det att hypotekshavare 

kan vara obenägna att i någon större mån bidra till att företagsrekonstruktionen når framgång 

för det fall att hypotekshavaren kan få full täckning för sin fordring i en konkurs. Det är då inte 

ekonomiskt rationellt för hypotekshavare att gå med på exempelvis ackord eller att låta en 

rekonstruktion fortgå med risk för att den misslyckas. En företagsrekonstruktion, även om den 

misslyckas, kan dra med sig betydande kostnader vilket givetvis kan minska hypotekshavarnas 

möjlighet till full utdelning i en eventuell efterföljande konkurs. En företagsrekonstruktion kan 

således sägas innefatta en riskkostnad för hypotekshavarna. I dessa fall skulle denna utgöras av 

skillnaden mellan den utdelning som hypotekshavaren skulle få om konkursbeslut fattades 

omedelbart och den förväntade mindre utdelning samma hypotekshavare skulle få om 

rekonstruktionsgäldenärens föregicks av ett försök att rekonstruera företaget.309 Det är 

uppenbart att denna skillnad kan vara betydande och bör rimligtvis också påverka 

hypotekshavarnas benägenhet att så att säga hjälpa till under företagets rekonstruktion. Detta 

kan också leda till ”onödiga konkurser”310 i de fall där hypotekshavarna inte vill riskera att 

deras säkerhetsrätt urholkas men där det samtidigt finns utsikter för företagsrekonstruktionen 

att lyckas311, d.v.s. företagsrekonstruktionen hade kunnat nå framgång men hypotekshavarnas 

ovilja att medverka tvingade istället företaget i konkurs. Undantaget för kassa- och bankmedel 

leder således i dessa fall till att betydande värdeförstöring, istället för värdeskapande, sker.   

 

                                                 
307 Håstad, 1996, s. 362.  
308 För en diskussion kring detta, se SOU 1992:113, s. 402–403.  
309 Det går givetvis också att tänka sig att rekonstruktionsgäldenärens tillgångar även efter en 

företagsrekonstruktion som följs av en konkurs förslår för full täckning av hypotekshavarens fordring. I dessa 

fall torde hypotekshavarna, rent ekonomiskt, vara likgiltiga beträffande huruvida konkursbeslut meddelas 

omgående eller om en konkurs föregås av ett försök till rekonstruktion av företaget.  
310 Se SOU 1981:76, s. 77–78.  
311 Utsikter för att en företagsrekonstruktion ska lyckas torde för övrigt finnas i varje fall där en domstol har 

meddelat ett positivt beslut om företagsrekonstruktion; det krävs ju att det finns skälig anledning att anta att 

syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås för att över huvud taget kunna inleda en 

företagsrekonstruktion, se 2 kap. 6 § andra stycket lagen om företagsrekonstruktion.  
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Ett större intresse för att utse borgenärskommitté från hypotekshavarnas sida kanske hade 

kunnat komma tillrätta med den osäkerhet som råder inför huruvida en företagsrekonstruktion 

kan komma att bli framgångsrik. Här kan hypotekshavarna också utöva inflytande över 

rekonstruktionens fortsatta gång och, om de skulle anse att någon framgångsrik rekonstruktion 

av gäldenärens verksamhet inte är trolig, begära att densamma ska upphöra. I de empiriska 

undersökningarna genomförda av Persson och Karlsson-Tuula, som har presenterats ovan, 

utsågs borgenärskommittéer i mindre än en tiondel av antalet studerade 

företagsrekonstruktioner. Möjligheten är alltså kraftigt underutnyttjad och i mina ögon finns 

det bara fördelar med ett större deltagande i borgenärskommittéer.  

 

Företagshypoteket är en fundamental del i företags finansieringsverksamhet och det är viktigt 

att förtroendet, d.v.s. möjligheten att få betalt ur säkerheten, för systemet upprätthålls. 

Företagshypoteket som det ser ut idag kan ges alternativa utformningar som stärker 

hypotekshavarnas säkerhetsrätt och gör densamma mer förutsägbar, utan att fördenskull försätta 

sämre prioriterade borgenärer i ett sämre läge med än mindre utsikt för utdelning i konkurs.  

 

5.3 Avslutande sammanfattning 

Intresset för företagsrekonstruktion som alternativ till konkurs ökar bland det svenska 

näringsidkarkollektivet.312 Detta är inte heller förvånande; en lyckad företagsrekonstruktion 

leder till att det rekonstruerade företaget kan leva vidare och fortsätta att skapa mervärde, både 

för ägarna och för samhället. En företagsrekonstruktion som inleds i ett tidigt skede kan därmed 

rädda ett företag från en värdeförstörande konkurs. För att nå framgång med en 

företagsrekonstruktion krävs dock ofta medverkan från rekonstruktionsgäldenärens borgenärer, 

där den största ofta är innehavare av företagshypotek. För att hypotekshavande borgenärer ska 

ha ett incitament att medverka i rekonstruktionen och låta den fortgå är det viktigt att 

hypoteksinnehavarna kan känna sig trygga i sin säkerhetsrätt.  

 

Även om rekonstruktionsgäldenären behåller rådigheten över den egendom som ingår i dennes 

verksamhet är reglerna i 2 kap. 15 § lagen om företagsrekonstruktion jämte 3 kap. 3 och 8 §§ 

samma lag tänkt att förhindra att den inbördes förmånsrätt som gäller mellan borgenärerna inte 

rubbas under rekonstruktionsförfarandet.313 Att sådana rubbningar trots detta kan ske under ett 

                                                 
312 Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 25.  
313 Se SOU 2010:2, s. 154.  
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rekonstruktionsförfarande har redan visats. En ekonomiskt rationell kreditgivare måste beakta 

att sådana förskjutningar kan komma att ske, och ta detta i beaktande vid kreditgivning. Risken 

för förskjutningar i förmånsrätt kan därmed sägas utgöra en riskkostnad som kreditgivaren, som 

avser att acceptera företagshypotek som säkerhet för sin fordring, måste beakta. Denna 

riskkostnad är givetvis komplicerad att kvantifiera eftersom det krävs att hänsyn tas till en 

mängd svårbedömda faktorer. Om detta är något som kreditgivarna faktiskt gör vet jag inte.  

 

Som har visats i denna uppsats finns det rättsliga åtgärder som hypotekshavarna kan ta till för 

att så att säga utsträcka förmånsrätten till att även omfatta sådana kassa- och bankmedel som 

härrör från hypoteksegendom. Som också har visats är vissa av metoderna osäkra medan andra, 

förvisso relativt rättsligt säkra, är omständliga. Det finns enligt mig anledning att se över 

huruvida företagshypoteksinstitutet även framgent ska utformas med undantagande av kassa- 

och bankmedel från hypoteksunderlaget. Förändringar i detta hänseende bör dock enligt mig 

föregås av empiriska undersökningar – i den mån dessa är möjliga att genomföra på ett relevant 

sätt – för att med konkreta fakta underbygga sagda ändringar. Det har i denna uppsats 

presenterats åtminstone två alternativa utformningar. Företagsrekonstruktion som 

insolvensrättsligt institut är värdefullt eftersom det, som tidigare nämnts, kan hindra 

värdeförstörande konkurser bland företag som faktiskt har möjligheter att överleva, även om de 

momentant har hamnat i ekonomiska svårigheter och det är viktigt att institutet respekteras 

bland borgenärerna. Strävan bör vara att utforma en effektiv insolvensrättslig ordning, d.v.s. en 

ordning där livsdugliga företag rekonstrueras och tillåts leva vidare och där företag utan utsikt 

för överlevnad avvecklas genom konkurs. Även om det enligt min mening är en veritabel utopi 

att en fullständigt effektiv insolvensrättsordning någonsin kommer att finnas är det en 

eftersträvansvärd målsättning som borde genomsyra insolvensrätten och annan lagstiftning som 

har bäring på densamma.   
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Bilaga 1 – Bankföreningens modell för administrationsavtal  
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Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion 

 

Xs tingsrätt har den ... meddelat beslut om företagsrekonstruktion för Y, org.nr (Bolaget), 

samt till rekonstruktör utsett Z (Rekonstruktören). Bolaget har hos B (Banken) krediter till 

säkerhet för vilka bland annat pantsatts företagsinteckningar fastställda i Bolagets egendom. 

Med anledning av ovanstående har Bolaget, Rekonstruktören och Banken träffat följande 

avtal, vars syfte är att reglera Rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet 

avseende Bolagets bankmedel samt att tillgodose företagshypoteksinnehavares intresse och 

skydda företagshypoteksinnehavares förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. 

 

1. Samtliga Bolagets bankräkningar spärras, såvida inte annat framgår av punkt 5 

nedan, och ska avstämmas per dagen för företagsrekonstruktionens inledande och 

får därefter inte användas. Eventuellt överskott överförs till nedanstående 

klientmedelskonto, om Rekonstruktören inte anvisar annat.  

 

2. Genom Rekonstruktörens försorg öppnas två nya konton i Banken;  

a) ett klientmedelskonto i det bolagets namn där rekonstruktören är anställd 

(Administrationskontot), vilket endast tecknas av Rekonstruktören. Till detta konto 

styrs samtliga inflytande medel under rekonstruktionen. Rekonstruktören äger rätt 

att disponera behållningen på kontot för nödvändiga varuinköp och andra 

kostnader hänförliga till rörelsen, jämte kostnader för eget arvode och utlägg. 

Bolaget är avskuret all rådighet från Administrationskontot. 

b) ett rörelsekonto, i Bolagets namn (Rörelsekontot), vilket tecknas av Bolaget. 

 

3. Vid behov av löpande betalningar under rekonstruktionen ska Bolaget hos 

Rekonstruktören, skriftligen per telefax eller mail, begära att överföring sker av så 

stort belopp som behövs för den aktuella betalningen. Vid sådan begäran ska en 

kortfattad uppgift om vad överförda medel ska användas till lämnas. När 

Rekonstruktören har ombesörjt sådan överföring, från Administrationskontot till 

Rörelsekontot, ombesörjer Bolaget den aktuella betalningen. 

 

4. Bankgirot ska av Banken kopplas till Administrationskontot.  

Kommentar: Observera att Bankgirot har interna instruktioner om hur bankerna ska 

hantera bolagsförändringar och/eller ett byte av bankgironummer som är mottagare av 

autogirobetalningar. När en ny juridisk person tar över ett befintligt bankgironummer 

måste den nya betalningsmottagaren bland annat informera betalarna som har lämnat 

ett autogiromedgivande. Rutinen är inte anpassad till en situation då en rekonstruktör 

tillfälligt går in och agerar i företagets ställe och ett administrationskonto ska kopplas till 

bankgirot. Bankgirot ser över frågan om eventuellt behov av att komplettera 

instruktionen föreligger.  

 



 

5. Plusgirot förblir ospärrat, och medel som inflyter på detta och som härrör från 

egendom som omfattas av företagshypoteket, ska av Bolaget fortlöpande överföras 

till Administrationskontot.  

Kommentar: Kontrollera om det finns en kredit på Plusgirokontot. För det fall att Bolaget 

innehar kredit på Plusgirokontot kan andra lösningar bli aktuella gällande denna punkt 

och samråd bör i dessa fall ske med Nordea Bank AB (publ).  

 

6. Eventuella autogireringar från Bankgirot ska spärras av Banken. Eventuella övriga 

automatiska överföringar ska spärras av Bolaget. 

 

7. Rekonstruktören är redovisningsskyldig för influtna medel och betalningar på 

Administrationskontot. Redovisningsskyldigheten ska fullgöras efter att 

rekonstruktionen upphört eller rekonstruktören har avträtt sitt uppdrag.  

 

Om rekonstruktören entledigas av rätten och ny rekonstruktör utses ska medlen på 

Administrationskontot redovisas till nytt administrationskonto som öppnats i det bolag 

där den nya rekonstruktören är anställd. 

 

Om rekonstruktionen uppnår sitt syfte ska redovisning ske till Bolaget. 

 

Om rekonstruktionen upphör genom konkurs ska redovisning ske till 

konkursförvaltaren.  

 

Om rekonstruktionen upphör på annan grund än konkurs och rekonstruktionen ej har 

uppnått sitt syfte, ska Rekonstruktören inom 10 dagar från upphörandet eller 

avträdandet redovisa på administrationskontot innestående medel till berörd 

förmånsrättshavare, om denne så begär, på villkor att denne åtar sig att beakta 

borgenärernas inbördes rätt enligt förmånsrättslagen.  

 

Ort/datum 

 

……………………………………… 

Rekonstruktör 

 

Ort/datum 

 

Bolaget 

………………………………………. 

Firmatecknare för Bolaget 

 

Ort/datum 

 

Banken 

 

………………………………………. 

Firmatecknare för Banken 
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Behövs ett administrationsavtal för att medel på ett 

administrationskonto ska omfattas av företagshypotek? 

 
1    Frågan 

 

I denna promemoria utreds frågan om det krävs ett särskilt administrationsavtal, med det 

typinnehåll som anges i vidhäftade bilaga,1 för att medel på ett administrationskonto, som 

rekonstruktören i eget namn öppnat för inflytande betalningar under en 

företagsrekonstruktion, ska omfattas av företagshypotek i gäldenärens konkurs.2 

 

2    Bakgrunden till användningen av administrationsavtal3 

 

Användningen av administrationsavtal vid rekonstruktioner enligt 1970 års ackords- lag och 

1996 års lag om företagsrekonstruktion har sin grund i reglerna om vad som omfattades av 

företagsinteckning enligt 1966 års lag därom. För fordringar framgick av 4 § första stycket 

sjätte punkten att i princip endast fordringar på vederlag för överlåtelse eller upplåtelse av 

sådan egendom som uppräknades i paragrafens före- gående punkter (lösöre, byggnad eller 

anläggning på annans mark samt utmätnings- bara nyttjanderätter och immaterialrätter) 

omfattades av inteckningen. Det innebar att bl.a. lånefordringar, flertalet 

redovisningsfordringar, kontofordringar, skatteåterkrav, fordringar för utförda tjänster och 

fordringar för sålda fastigheter föll utanför. I ljuset av detta var administrationsavtalen tänkta 

att ge inteckningshavare en skyddad rätt också till fordringar på rekonstruktörens konto vilka 

trätt i stället för det slags egendom som omfattades av inteckningen när förfarandet inleddes. 

 

Högsta domstolen (HD) drog i främst tre rättsfall – NJA 1987 s. 105, 1989 s. 705 och 1991 s. 

550 – upp linjerna för vad som krävdes för att administrationsavtal av aktuellt slag skulle ge 

inteckningshavare ett utökat skydd vid tillämpning av 1966 års lag. Ett avtal med det 

typinnehåll som anges i bilagan är utformat med beaktande av denna rättspraxis och uppfyller 

de – tämligen liberala – krav som där uppställts. 

 

3    Nuvarande hypoteksregler 

 

Den 1 januari 1986 började 1984 års lag om företagshypotek att gälla i stället för 1966 års lag. 

Enligt 2 kap. 1 § ingick nu i hypoteksunderlaget alla fordringar och annan lös egendom i den 

mån den hörde till den intecknade verksamheten, med undantag för bl.a. ”kassa- och 

                                                 
1 Vad som här sägs om administrationsavtal torde gälla även för någon annan av de rättshandlingar som, enligt 

vad sägs i not 16 nedan, i äldre rättspraxis har godtagits som grundval för att skydda företagshypoteket. 
2 Utöver styrning av inflytande betalningar till ett administrationskonto kan olika mer eller mindre omfattande 

instruktioner eller rutiner användas för att ytterligare begränsa gäldenärens möjligheter att råda över 

tillgångar och skulder under rekonstruktionen. Den allmänna utgångspunkten för diskussionen är dock den 

som anges i löptexten. 
3 Se för detta avsnitt främst Walin, Om företagshypotek (1995) s. 132 ff och Håstad, Sakrätt avseende lös 

egendom (6 uppl. 1996) s. 359 ff. 



 

banktillgodohavanden”. 

 

I den nuvarande lagen om företagshypotek från 2008 ges motsvarande regler i 2 kap. 1 §. De 

har så gott som samma lydelse som i 1984 års lag. Enligt propositionen är avsikten också att 

underlaget för hypoteket ska motsvara vad som gällde enligt den tidigare regleringen.4 Att 

ordet ”banktillgodohavanden” i 2008 års lag har om- formulerats till ”bankmedel” är således 

inte avsett att innebära någon saklig förändring, utan kan uppfattas som anpassning till den 

terminologi som i praxis kommit att användas i anslutning till undantagsregeln i 1984 års lag. 

 

4    Motiven bakom undantaget för ”bankmedel” 

 

Den ursprungliga tanken med undantaget för bl.a. kassa- och bankmedel var att tillgångar, 

som utgörs av eller snabbt kan förvandlas till reda pengar, inte bör ingå i 

säkerhetsunderlaget.5  Skälen bakom detta synes i sin tur ha varit att sådana tillgångar lätt kan 

”försvinna” eller användas till finansiering på annat sätt och att gäldenärens personliga 

kreditvärdighet förtjänar viss hänsyn. Det sistnämnda innefattar ett hänsynstagande till sämre 

prioriterade borgenärer, tidigare främst staten med fordringar avseende skatt och 

lönegarantiregress men numera främst oprioriterade borgenärer i allmänhet.6 Det har också 

påpekats att en hypotekshavande bank kan kvitta sin kreditfordran mot gäldenärens 

bankmedel och därmed ändå ha viss säkerhet.7 

 

5    Vad är allmänt sett att betrakta som ”bankmedel”? 

 

Lagmotiven berör inte vad som närmare bestämt ska anses som bankmedel. I litteraturen har 

Håstad menat att ”bankmedel” rimligen bör avse medel som är strax till- gängliga för lyftning 

och typiskt sett ingår i vad en gäldenär brukar betrakta som likvida medel.8  Walin har uttalat 

att det är orimligt att skilja på olika slags konton som fungerar på samma sätt och att medel på 

postgiro är att hänföra till kassamedel.9 

 

6    Den i huvudsak informella frysningen vid företagsrekonstruktion 

 

Till skillnad från vad som gäller i flera andra länder medför ett svenskt beslut om 

företagsrekonstruktion inte någon allmän legal frysning av underlaget för sak- och 

säkerhetsrätter.10  Om en rekonstruktion misslyckas och följs av konkurs betyder det att olika 

rättigheters sakrättsliga skydd och omfattning bestäms av egendomsläget vid konkursbeslutet 

och inte rekonstruktionsbeslutet. Denna ordning sammanhänger med att gäldenären under en 

                                                 
4 Se prop. 2007/08:161 s. 41 och 52. 
5 Se NJA II 1966 s. 131 f och Dahlgren & Rune, Företagshypotek m.m. (2 uppl. 1996) s. 42. 
6 Jfr prop. 1983/84:128 s. 44, där ett utredningsförslag om avskaffande av undantaget avvisas med hänvisning till 

bl.a. den försvagning det skulle föranleda för skatte- och löneförmånsrätten. 
7 Se t.ex. Walin, Materiell konkursrätt (2 uppl. 1987) s. 75 f och Dahlgren & Rune a.a. s. 43. 
8 Sakrätt avseende lös egendom (6 uppl. 1996) s. 359. 
9 Om företagshypotek (1995) s. 83 f. Samtliga angivna synpunkter tycks ha fått gehör i RH 1993:81 (jfr härtill 

Zackariasson i SvJT 2003 s. 860 f). 
10 Antar vi att rekonstruktörens värdering enligt 3 kap. 14 § FRekL ska avse den säkerhetsbelastade egendom 

som förelåg vid inledningen av rekonstruktionen (jfr Hellners/Mellqvist s. 195) och inte beakta senare 

inträffade egendomsförändringar, uppnås dock såvitt gäller ackordet en slags legal frysning som motsvarar 

vad som gäller för säkerhetshavares rätt till betalning vid konkurs enligt NJA 1973 s. 635 och 1982 s. 900. 

Att gäldenären i strid med 2 kap. 15 § FRekL men med full giltighet avhänt sig delar av säkerhetsunderlaget 

eller detta minskat i värde genom användning i rörelsen bör då inte påverka säkerhetshavarens 

ackordsrättsliga ställning. Motsvarande bör gälla för det fall säkerhetsunderlaget ”fylls på” fram till 

tidpunkten för ackordet. 



 

rekonstruktion behåller rådigheten över sina tillgångar parat med att gäldenärens brott mot 

reglerna i 2 kap. 15 § rekonstruktionslagen och rekonstruktörens instruktioner inte är 

sanktionerade med civilrättslig ogiltighet ens i förhållande till en motpart i ond tro. Samtidigt 

är grundtanken med 2 kap. 15 § ändå, i ljuset av ackordsreglerna i främst 3 kap. 3 och 8 §§ 

jämte konkursrättsliga principer, att gäldenärens tillgångar och skulder som ett slags ”soft 

law” ska frysas när förfarandet inleds och att alla prestationer som därefter mottas ska betalas 

kontant. Rekonstruktionsbeslutet är härigenom tänkt att få en effekt som liknar ett konkurs- 

beslut genom att borgenärernas inbördes rätt inte ska rubbas under förfarandet. Att sådana 

rubbningar inte sker är också avgörande för borgenärernas förtroende för förfarandet. Om 

inbördes förskjutning sker kan den som sakrättsligt förfördelas ha anledning att söka 

gäldenären i konkurs och påkalla återvinning.11 

 

Det sagda innebär att rekonstruktören bör se till att en viss eller vissa borgenärer inte får vare 

sig bättre eller sämre ställning under rekonstruktionen än vad de hade när rekonstruktionen 

inleddes. Tillämpliga rättsregler bör också vara sådana att dylika förskjutningar så långt 

möjligt undviks. Att surrogat för sådan egendom som vid rekonstruktionsinledningen 

omfattades av en viss säkerhetsrätt tillförs säkerhets- havaren kan i linje med detta försvaras, 

däremot i princip inte att en säkerhetshavare genom åtgärder vidtagna under rekonstruktionen 

tillförs värden som inte kommer från egendom som omfattades av säkerhetsrätten när 

rekonstruktionen inleddes. 

 

7    Uppfattningar om frågan i litteraturen 

 

Håstad 

 

Frågan för denna promemoria har några gånger berörts av Håstad under den tid då 1984 års 

hypotekslag och 1970 års ackordslag gällde. Eftersom varken 2008 års hypotekslag eller 1996 

års rekonstruktionslag medfört några relevanta skillnader, är denna diskussion fortfarande av 

intresse. 

 

Håstad skrev till en början 1986:12 

 

”Om betalningar strax före gäldenärens konkurs länkas in på ett konto som den 

gode mannen har i sitt namn, har gode mannen bankmedel, medan 

konkursgäldenären har en vanlig fordran på gode mannen. Och vanliga 

fordringar är som ovan framhållits numera underlag för företagshypoteket. 

Undantaget för bankmedel skulle alltså vara ineffektivt för att ge staten 

förmånsrätt i dessa administrationskonton. Det är emellertid också tänkbart att 

lagen bör tolkas så att man skall bör bortse från gode mannen, efter- som han 

delvis är en gäldenärens syssloman, och anse att bankfordringen i realiteten ägs 

av gäldenären.” 

 

Ett par år senare uttalade samme man följande:13 

 

”Vid tillämpning av den nya företagshypotekslagen från 1984 är det möjligt att 

hypotekshavarna har förmånsrätt i gäldenärens fordran mot gode mannen, 

eftersom det är den gode mannen och inte gäldenären som har en fordran hos 

                                                 
11 Jfr till det sagda SOU 2010:2 del 1 s. 154. 
12 Sakrätt avseende lös egendom (3 uppl. 1986) s. 271 (noter här utelämnade). 
13 SvJT 1988 s. 251 f. 



 

banken. En sådan rättstillämpning synes emellertid komma i konflikt med 

grundtanken bakom regeln, att kontanter och bankmedel inte skall ingå i 

hypoteksunderlaget, eftersom medlen på gode mannens bankkonto är avsedda 

att användas som gäldenärens bankmedel under ackordsutredningen och 

eftersom det annars inte blir någon fri sektor kvar för statens skatteförmånsrätt. 

Det är också förenat med stora betänkligheter att en hypotekshavare under 

ackordsutredningen före konkursen kan stärka sin ställning genom att få för- 

månsrätt i både gäldenärens transaktionsmedel och de nya varor som förvärvas 

under ackordsutredningen. Så är det ju varken före betalningsinställelsen eller 

efter ett kon- kursbeslut. Men eftersom gode mannen inte bara företräder 

gäldenären utan även är ett slags förtroendeman för borgenärerna, torde det vara 

svårt att se igenom gode mannen och betrakta bankkontot som 

ackordsgäldenärens vid tillämpning av 2 kap. 1 § före- tagshypotekslagen.” 

 

I senaste upplagan av boken Sakrätt från 1996 skriver Håstad slutligen:14 

 

”Att ackordsgäldenären har ett annat slags fordran än en utestående kundfordran 

hos den gode mannen och att ackordsgäldenären kan kräva betalning från gode 

mannen är alltså inte längre något att bråka om. Men den gode mannens 

insättning av medlen på bank skulle kunna undanta tillgången från 

hypoteksunderlaget, om man betraktar den gode mannen som 

hypoteksgäldenärens ombud och ’ser igenom’ den gode mannen; jämför en 

huvudmans rätt att själv kräva in sysslomannens fordringar enligt 57 § 

kommissionslagen15  och en i lagmotiven förd diskussion av huruvida 

huvudmannen eller kommissionären ’äger’ fordringen, NJA II 1914 s. 280 f. 

Efter HD-prejudikaten 1987 och 1989 kan man emellertid utgå från att den gode 

mannen skall betraktas som hypotekshavarnas representant. Därmed borde 

hypotekshavarna numera ha förmåns- rätt redan enligt grundregeln i 2:1 FHL. 

Skulle i ett konkret fall gode mannen inte behöva beakta i första hand 

hypotekshavarnas intresse, bör tillgången betraktas som ackordsgäldenärens 

bankmedel och vara undantagen hypoteksunderlaget.” 

 

Det anförda kommissionsresonemanget kan måhända förtjäna ett förtydligande: När 

rekonstruktören styr betalningsflödet till sig själv uppbär han medel för gäldenärens räkning, 

och vid öppnandet av administrationskontot hos banken uppträder han i eget namn. Såsom en 

kommissionär innehar rekonstruktören därmed kontofordringen på banken i eget namn men 

för annans (gäldenärens) räkning. Jämlikt 23 § tredje stycket 2009 års kommissionslag är 

gäldenären i detta läge sakrättslig ägare till fordringen på banken och har jämlikt 27 § samma 

lag rätt att ta över rekonstruktörens anspråk mot banken. Och eftersom de medel som inflyter 

på administrations- kontot otvivelaktigt utgör ”bankmedel” i hypotekslagens mening i och för 

sig, talar det för att gäldenärens fordran på innestående medel på kontot vid en konkurs faller 

utanför hypoteket. 

 

Tilläggas kan att jag uppfattar Håstads partiella avvisande av sitt eget resonemang med 

hänvisning till 1987 och 1989 års HD-fall så, att det utgår från att ett administrationsavtal 

ingåtts med hypotekshavaren eller att rekonstruktören på annat sätt meddelat hypotekshavaren 

(eller gett denne fog att tro) att hypoteket kommer att skyddas och att det således finns en 

grund för att anse att rekonstruktören hanterar inflytande medel under rekonstruktionen med 

                                                 
14 Sakrätt avseende lös egendom (6 uppl. 1996) s. 361 f. 
15 Se numera 27 § 2009 års kommissionslag; min anm. 



 

särskilt beaktande av hypotekshavarens intresse.16  Om sådan grund inte föreligger och 

rekonstruktören därmed inte behöver beakta i första hand hypotekshavarnas intresse, borde 

pengarna på rekonstruktörens konto följaktligen betraktas som gäldenärens bankmedel. 

 

Walin 

 

I sin monografi Om företagshypotek från 1995 diskuterar Walin ingående olika metoder för 

att skydda hypoteksunderlaget från urholkning vid betalningsinställelse och 

ackordsförhandling.17 Bland dessa metoder ingår att ett särskilt redovisnings- konto öppnas 

för hypotekshavarnas räkning på ett sätt som förefaller svara mot innehållet i 

administrationsavtalet enligt bilagan till denna promemoria. Walin utta- lar sig inte direkt i 

frågan om hur undantaget för bankmedel ska uppfattas i denna kontext, men tycks mena att 

något av de förfaringssätt han anvisar behövs för att skydda hypotekshavarna och att tidigare 

rättspraxis fortfarande är av intresse. 

 

8    Min bedömning av frågan 

 

Direkt ska sägas att jag i stora stycken ställer mig bakom den argumentation som Håstad fört 

fram i olika vändor. Utgångspunkten för diskussionen får sålunda tas i att företagshypoteket 

visserligen omfattar i princip alla fordringar utom sådana som avser ”bankmedel”, men vid 

tolkning av undantagsregeln bör dennas ändamål och olika tolkningsresultats förenlighet med 

rekonstruktions- och insolvensrättsliga grundprinciper beaktas. Redan synpunkten, att 

undantaget inte bör kunna kringgås så enkelt som att skjuta in en uppdragstagare mellan 

gäldenären och banken, talar för att man inte bör stanna vid att säga att pengarna på 

administrationskontot är rekonstruktörens bankmedel och att gäldenären har en vanlig fordran 

på rekonstruktören. Det ovan redovisade kommissionsrättsliga resonemanget visar att man 

lika gärna ta sin utgångspunkt i att gäldenären fortfarande är ägare av fordringen på banken 

och har rätt att separera den i rekonstruktörens konkurs. Lydelsen av 2 kap. 1 § hypotekslagen 

hindrar inte att man med en sådan utgångspunkt betraktar medlen på administrationskontot 

som gäldenärens bankmedel. 

 

Godtar vi vidare att ”bankmedel” i allmänhet utgörs av medel som är strax tillgängliga för 

lyftning och typiskt sett ingår i vad en gäldenär brukar betrakta som likvida medel, kan med 

sakligt fog sägas att de medel som under rekonstruktionen inflyter på rekonstruktörens 

administrationskonto har just denna karaktär. Dessa medel är (fortfarande) avsedda att 

bestrida gäldenärens löpande kostnader på i princip samma sätt som gällde för de kontomedel 

som gäldenären före rekonstruktionen använde för ändamålet. Att gäldenärens omedelbara 

rådighet kan vara avskuren i så måtto att han är hänvisad till att hos rekonstruktören begära ut 

de medel som behövs för att betala varor och tjänster under förfarandet, ändrar knappast på 

detta förhållande. För att verksamheten och rekonstruktionen ska kunna fortgå är 

rekonstruktören i praktiken tvungen att förse gäldenären med de driftsmedel som behövs, 

varvid gäldenären under normala förhållanden kan räkna med att han har tillgång till sina 

                                                 
16 Jfr att gode mannen i NJA 1987 s. 105 hade underrättad inteckningshavaren om att dennes rätt var skyddad. I 

NJA 1989 s. 705 I hade administrationsavtal ingåtts med en hypotekshavare. Avtalets syfte och innehåll 

ansågs innebära att gode mannen haft att beakta inte bara intresset för den hypotekshavare som biträtt avtalet 

utan även intresset för en annan hypotekshavare, särskilt som denne fortlöpande hållit kontakt med gode 

mannen, gode mannen känt till dennes anspråk och gode mannen förutsattes ha uppfattat sin ställning enligt 

avtalet på detta sätt. I NJA 1989 s. 705 II hade gäldenärens redovisningsfordran på gode mannen pantsatts till 

hypotekshavaren. I samtliga fall fanns således någon (om än ganska svag) grund för HD att betrakta gode 

mannen som uppdragstagare åt primärt banken. 
17 Se s. 132–142. 



 

bankmedel som tidigare. Detta talar för att medlen på administrationskontot bör omfattas av 

undantaget för bankmedel. 

 

I samma riktning pekar ändamålet att skapa ett visst utrymme för sämre prioriterade 

borgenärer, tidigare främst staten men nu oprioriterade borgenärer i allmänhet. Ska dessa 

borgenärers rätt inskränkas till följd av att det under en rekonstruktion öppnas ett nytt konto i 

rekonstruktörens namn men för gäldenärens räkning? Detta framstår som särskilt tvivelaktigt 

om man beaktar att borgenärernas inbördes rätt inte ska för- skjutas under en rekonstruktion 

utan i princip vara densamma som när förfarandet inleddes. Om hypotekshavarna ges hela 

saldot på administrationskontot kommer dessa emellertid ofta att ensidigt gynnas framför 

andra borgenärer. De medel som flyter in på administrationskontot är ju inte öronmärkta från 

sådant som vid rekonstruktionsbeslutet var hypoteksegendom utan kan bestå av en blandning 

av alla möjliga medel – på samma sätt som gäldenärens bankmedel före rekonstruktionen – 

och innefatta även vederlag för tillgångar som vid rekonstruktionsbeslutet omfattades av 

andra sak- och säkerhetsrätter än företagshypoteket. Annorlunda blir det om rekonstruktören 

åtar sig att öppna ett särskilt konto för enbart inflytande likvider för sådant som var 

hypoteksegendom vid rekonstruktionsbeslutet. Men man kan då fråga sig om rekonstruktören 

inte bör öppna motsvarande konton för att skydda även andra borgenärers positioner vid 

rekonstruktionsbeslutet.  Som sagts ovan gäller enligt svensk rekonstruktionsrätt att sak- och 

säkerhetsrätter i princip inte fryses ex lege vid rekonstruktionsutbrottet men lika fullt bör 

hanteras så att ingen väsentlig omfördelning sker under förfarandet. Om hela saldot på ett för 

rekonstruktionshanteringen i allmänhet öppnat konto utan vidare tillgodoförs 

företagshypoteket, sätts dessa principer ur spel. Detta talar starkt för att saldot på ett sådant 

konto bör anses som gäldenärens bankmedel enligt hypotekslagens undantagsregel. 

 

Sammantaget förefaller övervägande skäl tala för att innestående medel på ett 

administrationskonto, som en rekonstruktör öppnat utan stöd av ett administrationsavtal, faller 

under hypotekslagens undantag för bankmedel. Utan sådant avtal finns ingen grund för att 

anse att rekonstruktören särskilt kommer att beakta just hypotekshavarnas intressen. Att 

rekonstruktören öppnar ett nytt konto dit alla betalningar under rekonstruktionen styrs, och 

varifrån gäldenären kan vara hänvisad att begära ut medel till den löpande driften, antyder 

inget sådant. Därmed torde pengarna på kontot inte omfattas av hypoteket. 

 

I enlighet med HD:s tidigare praxis kommer saken i annat läge om rekonstruktören mot 

hypotekshavaren åtagit sig, meddelat eller på annat sett gett denne fog att utgå från att 

inflytande medel för hypoteksegendom kommer att hanteras med särskilt be- aktande av 

hypotekshavarens intresse. Ett administrationsavtal enligt bilagan till denna promemoria 

innehåller ett uttryckligt åtagande med denna innebörd och bör enligt gällande rätt därmed 

räcka för att ge hypotekshavaren skydd i gäldenärens konkurs. 

 

9    Frågor för diskussion 

 

Den fråga som har diskuterats i denna promemoria hänger nära samman med de övergripande 

frågor om bland annat frysning av säkerhetsunderlag och värdeskydd för säkerhetshavare som 

Stina Bergfelt tar upp sin skrift till forumet. Flera av de diskussionsfrågor som hon 

avslutningsvis ställer har också direkt koppling till spörsmålen om administrationsavtal och 

administrationskonton. 

 

Följande tilläggsfrågor kan dock diskuteras: 



 

1)  Bör frysningsprincipen medföra att hypoteket inte omfattar hela behållningen på ett 

administrationskonto när gäldenären försätts i konkurs? 

 

2)  Bör ett administrationsavtal medföra att hypoteket omfattar inflytande vederlag för 

egendom som ingick i hypoteksunderlaget när rekonstruktionen inled- des? Bör detta gälla 

även utan administrationsavtal eller motsvarande? 

 

3)  Bör vi sluta med administrationsavtal och administrationskonton och efter utländsk 

förebild i stället införa lagregler om bindande säkerhetsvärdering per rekonstruktionsdagen, 

ogiltighet av rekonstruktionsgäldenärens otillåtna förfoganden och ett värdeskydd för 

säkerhetsrätter relaterat till den initiala värderingen (jfr Stinas två sista frågor)?  

  



 

BILAGA 
 
 
 

 

AVTAL 
 

 
 

Xx tingsrätt har den xx meddelat beslut om företagsrekonstruktion för xx 
(Bolaget), orgnr. Xxx, samt till rekonstruktör utsett advokat xxx 
(Rekonstruktören). 

 
Med anledning av ovanstående har Bolaget, Rekonstruktören och Banken träffat 
följande avtal. Avtalets syfte är att skydda företagshypoteksinnehavares rätt 
under pågående rekonstruktion. 

 
1.  Bolaget medger att Rekonstruktören för Bankens räkning, vilken innehar 

företagshypotek med bästa rätt, uppbär vad som kommer att inflyta i 
betalning för egendom som omfattas av företagshypotek. 
Rekonstruktören uppbär medlen för företagshypotekshavarens räkning 
och blir redovisningspliktig till denne. 

 

2.  För ovanstående ändamål har Rekonstruktören hos Banken öppnat ett 
klientmedelskonto (s.k. administrationskonto), med kontonr xx. Bolaget 
är avskuret all rådighet över detta konto. 

 

3.  Då influtna medel på det aktuella kontot härrör från egendom som 
omfattas av företagshypotek, har Rekonstruktören redovisningsskyldighet 
för sådana medel med beaktande av borgenärs förmånsrätt enligt lag. 

 

4.  Rekonstruktören har rätt att disponera behållningen på kontot för 
nödvändiga varuinköp och andra kostnader som inte kan täckas på 
annat sätt. 

 

5.  Om rekonstruktionen avbryts eller Bolaget försätts i konkurs, ska 
innestå- ende medel överlämnas direkt till Banken eller till 
konkursförvaltaren på villkor att han fullgör samma 
redovisningsskyldighet som Rekonstruktören enligt punkt 3. 

 
 
 

……………. den …………….. 

 

Rekonstruktören Bolaget Banken 

……………….. ……………… ………………. 

 
 


