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Sammanfattning 

 

Reglerna som behandlar konkurs finns i kapitel 4 konkurslagen. Denna uppsats behandlar främst 

den generella återvinningsregeln som finns i 4 kap. 5 § KL och återvinning enligt 4 kap. 4 10 § 

KL. Återvinning enligt 4 kap. 5 § kan ske när en rättshandling som gäldenären har gjort anses 

vara otillbörlig genom att den är till nackdel för dennes borgenärer. För att en rättshandling ska 

anses vara otillbörlig krävs det att gäldenären var eller blev insolvent när rättshandlingen 

företogs, samt att medkontrahenten inte var i god tro angående gäldenärens ekonomiska 

situation. I konkurslagens 4 kap. 10 § beskrivs tre rekvisiter som ställs när återvinning av 

ersättning kan ske om betalningen skett i förtid, om ersättningen har skett med osedvanliga 

betalningsmedel eller om ersättningen betydligt skadat gäldenärens ekonomiska ställning. Det 

finns undantag då återvinning inte kan ske, till exempel om betalningen kan anses vara ordinär. 

Det finns många fall som har kommit upp till Högsta domstolen och ofta har återvinning skett av 

olika typer av ersättningar. Det preventiva syftet med återvinningsreglerna är att uppmärksamma 

gäldenärerna på att inte företa några otillbörliga rättshandlingar då de ändå med största 

sannolikhet kommer att återvinnas.
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1.1 Inledning 

Om ett bolag har försatts i konkurs är det många gånger aktuellt för konkursförvaltaren att 

undersöka om egendom, pengar eller sakvärden har lämnat bolaget före konkursen. Om så är 

fallet kan konkursförvaltaren återbära egendomen till bolaget. För att denna återbäring skall vara 

giltig uppkommer frågan om vilken grund konkursförvaltarens talan byggs på. Det finns ett antal 

olika regler i konkurslagen som skyddar borgenärer från bortföring av egendom som rätteligen 

skall stanna i bolaget. Att bestämma vilken lagregel som skall tillämpas beror helt på vilka 

omständigheter som är aktuella i det specifika fallet. I en konkurs kan vissa rättshandlingar 

återvinnas till bolaget och dess konkursbo. Detta innebär att konkursboet återfår vad de har givit 

bort och återlämnar vad de mottagit. Egendom som nu återvunnits blir som gäldenärens övriga 

egendom, tillgänglig för utdelning till gäldenärerna i konkursen. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Införandet av konkurslagen 

Reglerna om återvinning i konkurs infördes i Sverige genom 1862 års lagstiftning. Det historiska 

ursprunget till reglerna om återvinning är den romerska rättens actio pauliana. Enligt actio 

pauliana kunde en giltig rättshandling återgå om gäldenären handlat i avsikt att skada sina 

borgenärer och att medkontrahenten var medveten om detta. Den rena actio pauliana 

bestämmelsen återfinns inte i gällande rätt utan de nuvarande bestämmelserna innehåller istället 

en allmän regel om återvinning av rättshandlingar som är otillbörliga och som medfört skada och 

där medkontrahenten varit i ond tro. Någon skadeavsikt måste i gällande rätt inte vara uppfylld. 

Detta beror till stor del på att det i dagens läge inte krävs att det är gäldenären som är otillbörlig i 

sin rättshandling, utan det kan ligga på endera parts sida.1 

 

 

1.2.2 Konkursinstitutet uppgifter 

Konkursinstitutet bildades för att främst fördela förluster i en konkurs proportionerligt mellan 

borgenärerna samt att tillse att ingen borgenär gynnas före en annan på ett otillbörligt sätt genom 

påtryckningar från borgenärens sida eller genom rent gynnande från gäldenären. Konkurslagens 

regler i viss mån borgenärerna en trygghet i konkursen.2 Inom konkursrätten gäller en princip om 

att alla borgenärer ska behandlas lika, den så kallade likabehandlingsprincipen.3 För att denna 

grundbestämmelse ska kunna upprätthållas har det införts möjligheten att ingripa mot 

rättshandlingar som gäldenären företar inför en väntande konkurs på ett otillbörligt sätt eller med 

                                                
1 Lennander, Återvinning i konkurs, S.138ff. 
2 Heuman, Specialprocess- utsökning och konkurs, S.171f. 
3 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, S. 27. 
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ett otillbörligt syfte.4 Återvinningsreglerna har en preventiv effekt då flertalet borgenärer inser att 

en rättshandling de uppmanar gäldenären att företa viss tid innan konkursen kan tvingas gå åter.5 

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Vår ambition med denna uppsats är att försöka ta reda på gränserna för 4 kap. 10 § KL:s 

tillämpningsområde. Vår avsikt är att så försöka precisera de förutsättningar för återvinning 

framställs av HD:s praxis. Frågor som kommer upp i denna uppsats är oftast frågor som 

konkursförvaltaren får ta reda på. 

Utgångspunkten i denna uppsats är att en konkurs föreligger och syftet är att vi nu ska reda ut 

vad som händer om en betalning har skett med ett osedvanligt betalningsmedel.  

● Kan återvinning alltid ske så fort en betalning med ett osedvanligt betalningsmedel har 

skett?  

● Vad räknas som ett osedvanligt betalningsmedel?  

 

Stor vikt har lagts vid återvinning av betalning i allmänhet för att sedan gå in djupare på 

återvinning av betalning som har skett med annat än sedvanligt betalningsmedel. Inom juridiken 

brukar man säga att det är viktigt att allt ska vara förutsebart, det ska gå att se vilka konsekvenser 

det blir av olika handlingar. Inom konkursrätten, och specifikt när det gäller osedvanliga 

betalningsmedel, är detta dock svårt då domstolarna utifrån olika tolkningar kan komma fram till 

olika svar. Detta är ett problem vi försöker lösa i vår uppsats och göra området lite mer 

förutsebart.  

 

1.4 Metod och material 

Vid utarbetandet av denna uppsats har vi valt att systematiserat gällande rätt utifrån 

rättsdogmatiken, med utgångspunkt i Alexander Peczeniks tolkning av den allmänna rättsläran. 

Materialet i uppsatsen består av lagtext, förarbeten, domstolspraxis och doktrin. Vi har använt 

oss av källorna enligt rättskällehierarkin där en överordnad källa har tillämpats framför en lägre. 

Uppsatsen har ett de lege lata perspektiv.            

 

1.4.1 Rättsdogmatiken   

Rättsdogmatikerns mål är att förklara rättsordningen som består av huvudregler och undantag. 

Målet åstadkommes genom att redogöra, tyda och systematisera gällande rätt genom 

användande av rättskällor.6 Frågan om vad gällande rätt är eller vad som utmärker gällande rätt 

                                                
4 Lennander, Återvinning i konkurs,S. 230. 
5 Ibid, S.231. 
6 Peczenik, SvJT 2005 S. 249.    
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är en fråga som har fått stor uppmärksamhet i modern rättsteoretisk litteratur. 7  Det är inte lätt att 

definiera gällande rätt, men det torde finnas en enighet om att gällande rätt består utav ett system 

av sammanhängande rättsregler. 8 Det som är viktigt i metoden är att rättskällorna används  på 

rätt sätt för att få fram det riktiga svaret.9 Till skillnad från andra metoder,  till exempel på 

naturvetenskapliga som kan få svar som kan både vara korrekta och inkorrekta kan juridiska 

slutsatser endast vara det ena eller det andra. 10 Den rättsdogmatiska metoden är alltså bunden till 

rättskällorna och detta kan bli ett problem vid frågor som har ett oklart rättsområde. Även om 

ämnet vi valt har ett någorlunda oklart rättsläge som vi vill tydliggöra har vi valt att använda 

denna metod för att försöka bidra till att fastställa rättsläget. 11 Vissa tycker att en nackdel med 

denna metod är att den inte lämnar något utrymme till att kritisera lagen och praxis då metoden 

är så bunden till rättskällorna. 12 Rättskällorna finns varken i rättspraxis eller motivuttalanden. 13 

Den generella uppfattningen är att författningstext kommer först, därefter kommer praxis och 

förarbeten, och sist hamnar sedvana och handelsbruk på ordningen. Trots ovan nämnda kritik har 

vi valt att använda denna metod när vi analyserar och systematiserar vår uppsats då den är den 

mest erkända metoden för att fastställa gällande rätt.                                 

 

1.4.2 Rättspraxis och doktrin 

Kärnan i analysen finns i en granskning av rättspraxis från högsta domstolen. Domarna inom 

konkursrätt kan vara svårtolkade vilket är anledningen till att vi även har använt doktrin för att 

tydliggöra resultatet av uppsatsen. I fråga av konkursrättslig doktrin har justitierådet Gertrud 

Lennanders monografi Återvinning i konkurs varit av stor betydelse. Vi har valt att använda 

doktrin för att få fram utvecklingen inom rättsområdet, eftersom Högsta domstolen använder 

doktrin i sina uttalanden visar detta att doktrin har en viktig roll inom den juridiska 

argumentationen. Vid val av metod har syftet med uppsatsen haft stor betydelse, och då 

uppsatsens syfte är att behandla konsekvenserna av osedvanliga betalningsmedel valde vi att 

tillämpa den traditionella rättsdogmatiska metoden för att redogöra vad som gäller rent juridisk 

vid återvinning i konkurs vid olika situationer. Uppsatsen faktadel influeras till stor del av 

Lennanders tankar vilket vi har försökt undvika att påverkas av i analysen.  

 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till återvinning i konkurs och därför bortsett från hur en konkurs går 

till och vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att en konkurs skall gå igenom. Då vårt fokus 

har varit på att en konkurs tillkommit har vi valt att inte titta närmare på skuldsaneringslagen 

som tillämpas på privatpersoner som får hjälp med skuldsanering när de hamnar på obestånd. 

                                                
7 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, S. 25. 
8 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, S. 185.    
9 32 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, S. 76 f.  
10 33 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, S. 76 f.  
11 38 Agell, A., SvJT 2002, S. 245. 
12 47 Kleineman, J., JT 1994/95, S. 625. 
13 54 Sandgren, C., JT 1999/00, S. 868. 
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Heller har vi inte tittat närmare på företagsrekonstruktioner eller ackord som företag kan göra om 

de inte kan betala sina förfallna fordringar.  

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att vi i första kapitlets inledning beskriver grunderna för vad 

som händer vid en konkurs. Efter inledningen har vi skrivit om bakgrunden till ämnet och 

konkursinstitutens uppgifter. Vi beskriver även vilken metod vi har använt oss utav samt våra 

problemformuleringar och syftet med uppsatsen.  

    I andra kapitlet skriver vi om återvinning i konkurs, syftet med återvinningsreglerna och 

återvinningsreglernas funktion. Vi tar också upp de allmänna förutsättningarna och de särskilda 

förutsättningarna för att återvinning ska kunna ske, samt undantagen från återvinning.  

    I det tredje kapitlet har vi valt att klargöra hur återvinning av betalning går till, där tar vi bland 

annat upp skillnaden på kvittning och betalning och även skillnaden på köp och betalning. I 

kapitlet har vi valt att efter vissa faktadelar ta upp ett rättsfall från Högsta Domstolen för att 

analysera och försöka klargöra hur rättsläget ser ut. Detta för att förenkla förståelsen för läsaren.  

    I fjärde kapitlet skriver vi om betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel vilket är 

utgångspunkten i vår uppsats. Det är även i fjärde kapitlet vi besvarat uppsatsens frågeställningar 

med hjälp av rättsfall från Högsta domstolen samt hovrätten.  

    I femte kapitlet finns analysdelen och uppsatsen avslutas med ett sjätte kapitel där vi lämnar 

några avslutande kommentarer från oss författare till uppsatsen.  
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2. Återvinning i konkurs 

 

2.1 Introduktion 

Enligt 1 kap. 2 § KL ska en gäldenär som är på obestånd försättas i konkurs. Detta kan ske både 

på egen eller borgenärens ansökan. Med obestånd (insolvens) menas att gäldenären inte kan 

betala sina skulder och att denna oförmåga inte bara är tillfällig.  

Detta är utgångspunkten i arbetet då det krävs en konkurs för att återvinning skall kunna 

genomföras. Vi går inte närmare in på hur en konkurs kan gå till utan fokuserar på då när 

konkurs har beslutats om och när konkursförvaltaren skall se över vad konkursboet har för 

tillgångar. 

 

2.1.1 Syfte med återvinningsreglerna 

Under 1976 valde regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen om ändringar i gällande 

konkurslag. Syftet med ändringen var att förenkla och modernisera regelsystemet. Man ville så 

långt som möjligt även motverka transaktioner från både gäldenärs och borgenärs sida i samband 

med en konkurs. Förslaget avsåg att reglera rätten för konkursboet att återvinna sådana 

transaktioner som gäldenären tagit före konkursutbrottet. Regeringen valde då att förlänga 

återvinningsfristen, alltså inom den tid före en konkurs som en transaktion skall vara genomfört 

för att den ska kunna vara återvinningsbar. 14 

Då en gäldenär i många fall själv märker av sin successivt försämrade ekonomi kan det redan i 

det tidiga stadiet gå ut över borgenärerna. Gäldenären kan då försöka göra sin egendom 

oåtkomlig för sina borgenärer eller betala av fordringar till sina närstående först. Inom de flesta 

rättssystem har det därför växt fram omfattande bestämmelser som möjliggör återvinning till 

konkursboet. Olika tidsfrister regleras i 4 kap. KL. 15 

  

2.1.2 Återvinningsreglernas funktion 

En högt prioriterad funktion som återvinningsreglerna har är att motverka att borgenärer 

gentemot gäldenären som närmar sig konkurs, vidtar brådskande åtgärder som leder till att 

borgenären har en bättre ställning gentemot andra borgenärer om konkurs sedan inträffar. 

Borgenärerna slipper ha full koll på gäldenärens ekonomi för att ta tillvara sin rätt. För att denna 

funktion skall uppfyllas är det betydelsefullt att återvinningsreglerna kan träffa en stor krets av 

rättshandlingar som företas en kort tid före konkursutbrottet. 

    En annan viktig funktion är att borgenärer har ett skydd gentemot gäldenärens illojalitet i sitt 

sätt att placera tillgångar så borgenärerna inte får tillgång till dem. För att denna funktion skall 

fungera fullt ut är det av stor vikt att benefika transaktioner och transaktioner gentemot 

närstående uppmärksammas. 16 

  

                                                
14 Prop. 1975: 6. 
15 Prop. 1975: 6 S. 58. 
16 Prop. 1975: 6 S. 132. 
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2.2 Allmänna förutsättningar 

 

2.2.1 Nackdelsrekvisiten  

För att en rättshandling skall kunna återvinnas krävs det att den har varit till nackdel för 

borgenärerna i konkursen. Kravet på nackdel utgör en omformulering av skaderekvisit från äldre 

rätt. Detta till trots är själva nackdelsrekvisitet inte uttryckt i lagtexten, åtminstone inte i de 

objektiva återvinningsreglerna. Dock kan man säga att nackdelsrekvisitet exemplifieras i den 

allmänna otillbörlighetsregeln i 4 kap. 5 § KL. Nackdelsrekvisitet framgår däremot tydligt i 

förarbeten till lagtexten. Ett krav på nackdel för att återvinning skall kunna tillämpas torde vara 

självklart. Det är nästintill underförstått att en förlust måste föreligga för borgenärerna för att en 

återvinning skall kunna ske. 17 

 

2.2.2 Sakrättsligt skydd 

För att ett avtal ska vara sakrättsligt skyddat krävs det tradition av sak.  I vissa fall kan 

återvinning ske trots att tradition skett till tredje man, detta är skydd mot illojala transaktioner. 

För att återvinning ska bli aktuellt krävs att transaktionen var till nackdel för en borgenär. 

Detsamma gäller om det är en borgenär som drar fördel av transaktionen om detta innebär en 

försämring mot övriga borgenärer med bättre förmånsrätt.18 Nackdelsrekvisiten framgår 

uttryckligen i 4 kap. 5 § KL. Med nackdel menas att gäldenärens ekonomiska läge omedelbart 

blivit sämre genom transaktionen eller att borgenärernas inbördes ställning har förändrats. 

Nackdelen skall enligt huvudregeln ha uppstått direkt genom rättshandlingen, det skall inte ha 

tillkommit ytterligare omständigheter som tillsammans medför en nackdel, utan det skall vara 

rättshandlingen ensam som medför nackdel. Vid återvinning enligt den allmänna 

otillbörlighetsregeln räcker det däremot med medelbar (indirekt) nackdel inträtt, dvs. en nackdel 

som uppstår av rättshandlingen i förening med andra händelser. 19 

 

2.2.3 Inbördes ställning  

Den nu gällande återvinningsregeln kräver inte att gäldenären blivit insufficient omedelbart efter 

rättshandlingen utan det räcker med att borgenärernas inbördes ställning förändrats. 

Motiveringen till ändringen av återvinningsregeln är att man genom den nya regeln undgår 

bevisfrågor som skulle kunna medföra tillämpningssvårigheter.20 

 

2.2.4 Närståendekrets 

Vem eller vilka som skall räknas som närstående stadgas i 4 kap. 3 § KL. Det finns två olika 

närståendekategorier, den familjerättsliga och den ekonomiska.  

                                                
17 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 92ff. 
18 Welamsson, Konkurs, S. 78. 
19 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 94ff. 
20 Welamsson, Konkurs, S. 80. 
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Till den familjerättsliga räknas den som är gift med gäldenären, är syskon eller släkt i rätt 

upp- eller nedstigande led till gäldenären och den som är besvågrad med denne i rätt upp- eller 

nedstigande led samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära.  Till 

personer som anses stå gäldenären särskilt nära räknas ofta sambo och fosterbarn. 

Till den ekonomiska kategorin räknas den som har väsentlig gemenskap med gäldenären som 

är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse eller den som har en 

ledande ställning med väsentligt inflytande i verksamheten som gäldenären bedriver. I dessa fall 

grundas närståenderekvisitet på en väsentligt ekonomisk gemenskap. Man torde säga att den 

närstående alltså ska ha haft del i gäldenärens ekonomiska vinst eller förlust vid tiden. Den 

ekonomiska gemenskapen anses ska vara i den storlek att man generellt och objektivt kan befara 

att de båda parterna lockas att företa otillbörliga transaktioner till förmån för någon av dem i 

gemenskapen. I första hand kan intresse handla om andelsrätt, någon aktiemajoritet krävs dock 

inte. Däremot krävs det en betydande andel för att en ”väsentlig” gemenskap ska föreligga, en 

tredjedel torde vara ett bra riktmärke. 21 

 

 

2.2.4.1 Tillägg i förarbetena  

Ett betydande tillägg till bestämmelsen som inte framgår av själva lagtexten utan av förarbetena 

är att 4 kap. 3 § KL skall tillämpas reciprokt. Det innebär att det inte har någon betydelse vem av 

de två parterna som försatts i konkurs. Enligt andra stycket innebär det att en företagledare är 

närstående till bolaget, men även det omvända. Skulle då företagsledaren försättas i konkurs 

anses bolaget vara närstående. En följd av denna bestämmelse är att en juridisk person nu kan 

vara närstående till en fysisk person, som inte är en näringsidkare, trots att de närstående till 

sådana fysiska personer (om reciprocitet inte gällde) endast skulle falla in under det första 

stycket i lagtexten. 

Den särskilda regleringen av närståendekretsen innefattar en betydelsefull utvidgning av 

möjligheten till återvinning i förhållande till äldre lag. Genom 1987 års lagstiftning har 

närståendekretsen och tidsfristerna förlängts ytterligare. 22 

 

2.2.5 Tidsfrister 

 

2.2.5.1 Fristdag 

För att en rättshandling skall kunna återvinnas krävs det att den har skett inom en speciell 

tidsfrist, det vill säga en viss tid innan gäldenärens konkurs. Beräkningen börjar på den s.k. 

fristdagen. Detta bör vara den dag då det kan konstatera att en konkurs kommer att följa. Det 

skall vara en dag som är lätt att konstatera och peka ut men även att övriga borgenärer ska ha 

möjlighet att påverka denna dag. En tidpunkt som uppfyller dessa rekvisit är dagen för 

konkursansökan.  I konkurslagen är det därför stadgat i 4 kap. 2 § att fristdagen i första hand är 

                                                
21 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 85ff. 
22 Welamson, Mellqvist, Konkurs, S. 85. 



 8 

samma dag som själva konkursansökan inkommit till rätten. Är det flertalet borgenärer som har 

sökt så räknar man från den första inkomna enligt 2 kap. 21 § KL. 

 

2.2.5.2 Tidsrymder 

Tidsfristen för återvinning har delats in i tre tidsrymder inom vilken en rättshandling inte kan 

företas utan att den riskerar att återvinnas till konkursboet.  Den första tidsrymden det talas om är 

den tid man räknar bakåt från fristdagen, t.ex. vid betalning är den 3 månader och för närstående 

två år. Den andra tidsrymden är tiden mellan fristdagen och dagen då rätten beslutar att försätta 

gäldenären i konkurs. Att denna tidsrymd skall räknas med i återvinningsfristen framgick 

ordagrant i de äldre reglerna i lagen, men nuförtiden framgår det av att bestämmelserna hänför 

sig till de rättshandlingar som har företagits ”senare än” ett specifikt antal månader eller år före 

fristdagen. Den tredje och sista perioden består utav tiden efter konkursbeslutet. Normalt sett 

aktualiserar inte frågan om återvinning av transaktioner som skett efter konkursbeslutet, då 

gäldenären förlorar rådighet över den egendom som hör till konkursboet då en konkurs meddelas 

enligt 3 kap. 1 § KL. Dock finns det undantag som stadgats i 3 kap. 2 § KL, om gäldenärens 

medkontrahent var i god tro skall rättshandlingen behandlas på samma sätt som om den skulle ha 

företagits strax före konkursbeslutet, vilket medför att dessa rättshandlingar mot betalning kan 

bli föremål för återvinning till konkursboet. 23 

Återvinningsfristen har beträffande betalning och andra borgenärsgynnande transaktioner 

bestämts till att omfatta en tidsrymd av tre månader före fristdagen och sex månader vid gåva. 

Har det skett en borgenärsgynnande transaktion till en närstående skall tidsrymden bestå av två 

år och vid en gåva till närstående skall tidsrymden vara hela tre år. Den närstående har då rätten 

att bevisa att gäldenären varken var eller blev insolvent vid den borgenärsgynnande 

transaktionen eller insufficient vid gåva. För närstående gäller, precis som vid andra 

transaktioner, den grundläggande tidsfristen på tre månader utan möjlighet till motbevisning om 

insufficiens. Sedan tillkommer en förlängd tidfrist på ett år och nio månader vid 

borgenärsgynnande transaktioner, här råder samma återvinningsförutsättningar som vid den 

grundläggande tidsfristen, dock tillkommer den närståendes rätt till motbevisning. 24 

 

2.2.5.3 Tidsfrist vid otillbörligt gynnande 

Den grundläggande tidsfristen vid återvinning enligt 4 kap. 5 § KL, där en rättshandling 

företagits på ett otillbörligt sätt och en borgenär har gynnats framför andra, borgenärens 

egendom har undandragits hans gäldenärer eller i de fall hans skulder har ökat, är fem år och för 

närstående obegränsad. Denna tidsfrist är alltså väsentligen längre än vid t.ex. gåvotransaktioner. 
25 

2.2.5.4 Beräkning av tidsfrist 

Vid beräkning av den grundläggande tidsfristen på tre månader räknar man före fristdagen, detta 

innebär att själva fristdagen inte skall medräknas. Är fristdagen den 25 maj infaller då den 25 

                                                
23 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 74ff. 
24 Ibid S. 76. 
25 Ibid S. 77. 
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februari tre månader före fristdagen. Om återvinning får ske skall rättshandlingen företagits 

senare än tre månader före fristdagen, alltså från och med den 26 februari.26 Till hjälp vid 

bestämmande av den exakta fristdagen används Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad 

tid, detta gäller både vid beräkning av månad och år i 1 § såväl som  vid en beräkning av den s.k. 

söndagsregeln i 2 §. Söndagsregeln får betydelse när en rättshandling har förekommit och för att 

den skall hamna inom återvinningsfristen skall konkursansökan ha inlämnats till rätten på en 

lördag eller söndag. Det är nu stadgat att det är tillräckligt om konkursansökan inkommit på den 

närmaste efterföljande vardagen.27  

 

 

2.3 Särskilda förutsättningar 

 

2.3.1 Återvinning av benefika rättshandlingar 

Gåvor och liknande benefika rättshandlingar är typexempel på när en gäldenär väljer att 

undandra boets tillgångar från borgenärerna till fördel för sig själv och gåvotagarna. Detta 

stadgas i 4 kap. 6 § KL.  Med gåva i detta fall jämställs även vissa gåvoliknande transaktioner, 

t.ex. köp, byte och annat avtal, om det är uppenbart att avtalet eller köpet har delvis egenskap av 

en gåva. Återvinningsfristen för en gåva är sex månader från fristdagen. Har gåvan fullbordats 

senare än sex månader före fristdagen går den alltså tillbaka till boet. En gåva kan även 

återvinnas till boet om den fullbordats inom ett år från fristdagen, eller när den skett till en 

närstående inom tre år, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar egendom som är 

utmätningsbar som motsvarar hans skulder.28 

 

Enligt 8 kap. 3 § ÄktB kan gåva till gäldenärs make under vissa omständigheter tas i anspråk av 

gåvogivarens borgenärer utan återvinning och utan att gäldenären faktiskt behöver försättas i 

konkurs. Anledningen till detta är att det uppstår en frestelse för gäldenären att gåva bort sin 

egendom till sin make/maka utan att faktiskt förlora nyttjandet av egendomen, men samtidigt 

bortföra den från sina borgenärer. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Lennander, Återvinning i konkurs, S.78. 
27 Ibid S.78. 
28 Ibid S.93. 
29 Ibid. S. 93. 
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2.3.2 Den subjektiva återvinningsregeln  

 

2.3.2.1 Den objektiva bestämmelsen 

Den återvinningsbestämmelse som har den längsta räckvidden och sägs utgöra en av 

hörnstenarna i systemet av återvinningsregler är 4 kap. 5 § KL. 

På den objektiva sidan anses bestämmelsen utmärkande, att den genom sin formulering omfattar 

alla slag av rättshandlingar. Lagtexten anger tre särskilda grupper av rättshandlingar: den första 

är om en viss borgenär gynnats framför andra, den andra varigenom gäldenärens egendom 

undandragits borgenärerna och slutligen sådan där gäldenärens skulder ökats. Det kan säga att 

dessa tre visar på olika sätt på vilka en nackdel kan uppkomma. En begränsning som lagregeln 

har är att någon av de tre kraven skall ha genomförts på ett otillbörligt sätt. 

 

2.3.2.2 Det subjektiva rekvisitet 

Nackdelsrekvisitet för återvinning som regleras i 4 kap. 5 § KL är annorlunda konstruerat i 

jämförelse med andra återvinningsregler. Å ena sidan krävs det endast medelbar nackdel, men å 

andra sidan krävs det att gäldenären vid själva rättshandlingen eller genom den, ensamt eller i 

förening med annan omständighet, blivit insolvent. 

Denna bestämmelse är den enda återvinningsregeln som innehåller ett subjektivt rekvisit. 

Resterande bestämmelser i konkurslagens 4 kapitel är objektiva. Den förutsätts för återvinning i 

detta fall att den gentemot vilken rättshandlingen vidtogs kände till eller bort känna till 

gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörligt. Denna 

princip fick vid 1987 års lagstiftning ett undantag som har haft betydelse. Då motparten i 

rättshandlingen är en närstående, skall den alltid anses vara i ond tro, om det inte görs sannolikt 

att denne varken känt till eller bort känna till gäldenärens insolvens och de omständigheter som 

tillförde att rättshandlingen är otillbörlig. Återvinningsfristen för bestämmelsen i 4 kap. 5 § KL 

är så lång som fem år, dock finns det ingen tidsfrist för närstående. 30 

  

2.3.2.3 Otillbörlig 

Preciseringen av “otillbörligt” kan naturligtvis anses vara svår. Ett par vägledande uttalanden av 

lagberedningen har därför gjorts för de olika fall inom de uppräknande grupperna av 

rättshandlingar i lagtexten. En rättshandling varigenom gäldenären undandrar egendom från sina 

borgenärer kan exemplifieras i form av att en gäldenär avyttrar sin egendom för att fly ut ur 

landet och tar med sig vederlaget han fått för egendomen. Dock ska anmärkas att gäldenären får 

sälja av egendom för sitt eget levebröd utan att detta skall räknas som undandragande av 

egendom. En rättshandling som medför att gäldenärens skulder ökas till nackdel för 

borgenärerna är om gäldenären skuldsätter sig utan att själva boet tillförs motsvarande värde 

eller om gäldenären tar lån med synnerligen ogynnsamma villkor bundna till det. Då 

bestämmelsen inte är subsidiär till övriga återvinningsregler kan den tillämpas, om dess rekvisit 

                                                
30 Welamson, Mellqvist, Konkurs, S. 88ff. 
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är uppfyllda, på en rättshandling som egentligen faller under en annan återvinningsregel vars 

tidsfrist gått ut eller inte. 31 

  

2.3.4 Återvinningsrättens innebörd 

 

2.3.4.1 Återvinning i förhållande till gäldenärens motpart 

Återvinning karakteriseras som en återgång av en rättshandling. Den ger dessvärre inte en så 

preciserad beskrivning av de rättsföljder som följer av en återvinning i skilda situationer. När en 

rättshandling återvinns innebär det att läget skall bli som om rättshandlingen aldrig hade ägt rum. 

Detta går inte alltid att förverkliga då transaktionen kan ha gått förlorad eller förändrats i värde. I 

dessa situationer går det inte att återställa till ett nolläge varken för boet eller för motparten som 

lämnar ifrån sig transaktionen. 32 

 

2.3.4.2 Återvinningrättens grundläggande princip 

Grundprincipen är att vid återvinning skall den egendom som gäldenären har utgett återbäras till 

konkursboet enligt 4 kap. 14 § 1 st. KL. Det stadgas sedan att den gäldenären har lämnat som 

vederlag för egendomen skall återföras. I praktiken innebär det att gäldenären äger utdelning i 

konkursen för sin fordran. Undantaget är om gäldenären visste att borgenären lämnade bort 

egendom i utbyte mot vederlag för att undanhålla borgenärerna egendomen, då återgår inget 

vederlag. Vid återvinning av köp skall enligt grundprincipen köparen återställa/återlämna den 

köpta varan och säljaren återbär då köpeskillingen.  Om egendomen som skall återvinnas inte 

finns i behåll, kan det bli fråga om en ersättning i form av pengar istället. Att egendomen är borta 

eller skadad gör ingen skillnad för boet då de har sin rätt att återvinna. Det går också att 

återvinna i form av pengar om egendomen är förenad med särskild olägenhet för den förpliktade 

och denne väljer att återbetala i pengar. 33 

Egendom som har återvunnits till konkursboet skall ha samma status som om egendomen 

aldrig hade lämnat boet. Om egendomen omfattades av separations- eller säkerhetsrätt, kommer 

rätten att gälla egendom som återbärs, både om återbäringen sker av egendomen eller om den 

sker i ersättning av pengar. 34 

Tillämpningen av grundprincipen försvåras då en tredje part inträder och har ställt en säkerhet 

för den prestation som gäldenären fullgjort till sin motpart och tredje part i anslutning till 

fullgörandet återfått sin säkerhet. När denna situation uppstår medför det frågor om tredje man 

nu måste lämna ifrån sig säkerheten och vad som egentligen gäller för gäldenärens motpart 

beträffande återbäringsskyldighet om gäldenären inte kan få säkerheten tillbaka. Detta reglerades 

genom reformen år 1975 i 4 kap. 16 § KL. Tredje man har föreskrivits skyldigheten att utge 

säkerhet eller ersätta dess värde under samma förutsättningar som hade gällt om återvinningen 

istället hade skett till honom personligen. I propositionen uttalades det att tredje mans ansvar 

                                                
31 Welamson, Mellqvist, Konkurs, S. 90ff. 
32 Welamson, Mellqvist, Konkurs, S.113ff. 
33 Ibid, S.118. 
34 Ibid S. 119ff. 
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skall vara accessoriskt till borgenärens, ”dvs. förutsätta att återvinningen i och för sig kan ske 

från borgenären”. Detta torde resultera i att tredje man är återbärings- eller ersättningsskyldig, 

när återvinning sker från gäldenärens motpart. 35 

 

 

2.4 Undantag från återvinning 

 

2.4.1 Allmänt 

I 4 kap. 1 § KL stadgas två undantag från återvinning av fordringar, dessa är skatter och 

underhållsbidrag. Detta gäller således både beträffande betalning av de flesta förfallna fodringar 

till Skatteverket och betalning eller utmätning för förfallna underhållsbidrag som är av en 

familjerättslig karaktär, så länge den inte har gynnat den underhållsberättigade på ett otillbörligt 

vis. Det man säger i dessa fall om betalning gäller även i de fall man genomför en kvittning. 

  

2.4.2 Skatter 

Det är inte ovanligt att en gäldenär i en begynnande konkurs erlägger stora belopp som betalning 

av skatt som är restförd. Genom stadgandet i konkurslagen går det inte att återvinna de flesta 

betalningar, först och främst är det betalning av avgift eller skatt som omfattas av 

skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen 

(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt samt tull och ränta på beloppen. Ett 

krav för att betalningen skall undantas från återvinning är att den skall varit förfallen till 

betalning vid tidpunkt för erläggandet. En betalning som erläggs i förtid kan alltså återvinnas 

som vanligt. Dock blir det svårt i praktiken då den inte kan återvinnas om den anses vara ordinär. 

Av lagtexten i konkurslagen framgår det att undantaget från återvinning endast gäller 

betalningar, inte den förmånsrätt som uppkommer genom utmätning. Har däremot en betalning 

erhållits efter själva utmätningen kan ingen återvinning ske.36 

 

Undantaget från återvinning för skattebetalning tillkom under 1975 års reform, efter en 

remisskritik på lagberedningens förslag. Lagberedningen ansåg vid skrivandet av propositionen 

att skatter kunde anses vara av det ordinära slaget och då skyddat från återvinning. Detta höll inte 

utan skrevs istället in i lagen. I remissyttranden framhölls att det medförde svårigheter att avgöra 

när betalning av skatter kunde anses vara ordinära. En skatteskuld för innehållande av skatt på de 

anställdas lön samt mervärdesskatter ansågs stod i en mer särställning, då företagaren 

förväntades betala dessa åt samhället. Det anfördes att ingen gäldenär antogs vilja gynna 

Skatteverket framför andra borgenärer utan betalningarna berodde oftast på att gäldenären i fråga 

ville undgå straff respektive personligt betalningsansvar för skulderna enligt 

skatteförfarandelagen.37 

 

                                                
35 Lennander, Återvinning i konkurs, S.69. 
36 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 69ff. 
37 Ibid S. 70ff. 
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2.4.3 Underhållsbidrag 

Underhållsbidrag som stadgats enligt äktenskapsbalken eller föräldrabalken undantas från 

återvinning, under förutsättningen att beloppet varit förfallet till betalning vid tidpunkten för 

erläggandet och att den underhållsberättigade inte på ett otillbörligt sätt gynnats framför andra 

borgenärer. Här undantas förmånsrätt som vunnits genom utmätning om utmätningen inte kan 

anses otillbörlig och betalningar som befinner sig i ett gränsland mellan karaktären av en ordinär 

betalning och en otillbörlig. I propositionen till lagtexten gavs ett exempel på vad som ansågs 

vara en otillbörlig disposition. En utmätning eller betalning har gjorts som avser ett betydande 

och stort engångsbelopp, medan andra skulder har förblivit obetalda, räknas som otillbörliga. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 73f. 
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3. Återvinning av betalningar 

 

3.1 Återvinning av betalning i förtid 

Det är inte ovanligt förekommande att en betalning erläggs i förtid. En betalning som skett i 

förtid har länge ansetts vara en typisk illojal handling då det har indikerat på att en borgenär varit 

för påträngande eller att en gäldenär har valt att gynna en viss borgenär framför de andra 

fordringsägarna. Men detta måste inte vara fallet i alla sådana betalningar. Betalningar i förtid 

kan ibland undantas från återvinning genom tillämpning av undantaget för ordinära betalningar.  

Betalning i förtid kan till exempel ha skett på grund av att gäldenären har varit intresserad av att 

erhålla en viss rabatt.39 

  

3.1.1 Allmänna regeln om återvinning 

En rättshandling som kan träffas av den subjektiva återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL är 

betalning av en skuld. Dock finns det ett flertal andra återvinningsregler som tar direkt sikte på 

betalning. Här kommer främst den allmänna regeln om återvinning i 4 kap. 10 § KL, 

bestämmelsen avser även kvittning. 

 

3.1.2 Bestämmelser före reformen år 1975 

Före reformen år 1975 fanns det skilda återvinningsregler för fall då gäldenären betalat en skuld 

som inte var förfallen, betalat med ovanliga betalningsmedel, eller då en förfallen skuld betalats 

med sedvanligt betalningsmedel. Dessa ändrades under reformen och det blev en objektivering 

av återvinningsbestämmelserna istället än den tidigare subjektiva. Bestämmelserna är numera 

begränsade till det förhållande, att betalning i förtid eller med ovanligt betalningsmedel kan 

återvinnas oavsett belopp, medan annan betalning förutsätts att den avsett belopp som avsevärt 

försämrar gäldenärens ekonomiska ställning. Det finns dock en begränsning i återvinningen, den 

får icke ske om betalningen med hänsyn till omständigheterna ändock kan ses som ordinär. 

Återvinningsfristen i dessa fall är tre månader, dock är den till närstående hela två år med 

möjlighet för mottagaren att bevisa att gäldenären varken var eller genom betalningen blev 

insolvent om betalning skedde efter tre månader. 40 

 

3.1.3 Betalning som avsevärt försämrat den ekonomiska ställningen 

Betalning som inte har skett i förtid eller med osedvanligt betalningsmedel kan återvinnas enligt 

lagtexten. Detta skall förklaras närmare. Betalningen kan endast återvinnas om beloppet som 

betalats avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Detta kanske inte ses som ett 

förtydligande, men i förarbetena har det skrivits om ”ett belopp som i betraktande av gäldenärens 

                                                
39 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 234. 
40 Welamson, Mellqvist, Konkurs, S.96ff. 
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förhållanden, t.ex. omfattningen av rörelse som ha bedriver, måste anses relativt betydande och 

därför inverkar avsevärt på hans ekonomiska ställning och den utdelning som borgenärerna kan 

få vid en senare inträffad konkurs.” 41 

 

3.2 Återvinning av förfallen gäld 

Betalning av en förfallen gäld kan enligt gällande regler återvinnas i endast två situationer. Då 

det har skett med osedvanliga betalningsmedel, samt då den avsett ett avsevärt belopp. En fråga 

som då kan uppkomma är om en betalning av en förfallen skuld någon gång kan klassificeras 

som otillbörlig. Svaret torde vara ja. När en nackdel har uppkommit som resultat av en betalning, 

även om borgenären i fråga tidigare har lämnat en fullgod motprestation i form av en lånesumma 

så räcker inte det. I en konkurs uppkommer frågan vem av borgenärerna som först har rätten att 

få sin motprestation täckt. Utgångspunkten är att ingen borgenär utan vidare skall gottgöras 

framför de andra, utan utdelningen i konkursboet ska ske efter de konkursrättsliga reglerna som 

har ställts upp i konkurslagen. Av de transaktioner som göres inom återvinningsfristen på tre 

månader, är endast de som inte medför någon nackdel godkända. Bedömningen skall hänföra sig 

till betalningens tidpunkt och vid denna erhåller gäldenären i fråga ingen motprestation som 

tillför denne någon motsvarande tillgång. Att en nackdel har uppstått medför inte direkt att 

transaktionen är otillbörlig. Avgörande är vad man lägger till grund för begreppet ”otillbörlig”. 

Generellt sett torde det kunna bestämmas innebörden av begreppet med en transaktion som 

företas för att kringgå följderna av en gäldenärs konkurs. En borgenär som uppställer 

betalningskrav framstår då som ett otillbörligt försök att tillförsäkra sig en betalning av sin gäld 

framför andra borgenärer, om han är medveten om att gäldenären är insolvent och bör inse att en 

konkurs, i vilken han själv blir en oprioriterad fordringsägare, kommer att infalla. Det otillbörliga 

kan inte endast ligga på borgenärens agerande, utan även på gäldenären.  I de fall då gäldenären 

vet om att han är insolvent och inser att han inte kommer att kunna betala alla sina borgenärer, 

och då väljer att betala en av dem, är detta otillbörligt mot de övriga borgenärerna. 42 

En svårare del att motivera är varför återvinning skall kunna ske enligt 4 kap. 10 § KL av 

betalning med avsevärda belopp, då återvinning sker enligt en objektiv regel utan något krav på 

ond tro hos medkontrahenten. Att betalningen är otillbörlig från gäldenärens sida bör inte ensamt 

kunna motivera en återvinning i ett sådant fall. För att kunna resonera sig fram till ett försvarbart 

argument för regeln bör såväl ond tro som insolvens presumeras. Borgenären torde därför inte 

kunna undgå att förstå att han kommer i en förmånligare sitts vid betalningen än om gäldenären 

hade följt de konkursrättsliga reglerna.  Om man sedan adderar att beloppet ska ha varit 

betydande, framträder då en bild som kan karakteriseras som illojal och därför bör betalningen 

återvinnas.43 

 

 

                                                
41 SOU 1970:75 S. 149. 
42 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 204. 
43 Ibid, S.205. 
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3.3 Icke ordinär betalning 

En förutsättning för återvinning enligt 4 kap. 10 § KL är att betalningen, trots att den kan ha 

gjorts med annat än sedvanligt betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt försämrat 

gäldenärens ekonomi, ” inte med hänsyn till omständigheter ändå kan anses ordinär.” Rekvisitet 

har en stor betydelse i lagtexten, men den har även medfört avsevärda tillämpningssvårigheter. 

När det kommer till betalningar med osedvanliga betalningsmedel har undantaget ingen större 

betydelse. Är betalningsmedlet osedvanligt kan det inte anses vara en ordinär betalning. I fråga 

om betalningar som har skett i förtid, men som inte avsevärt har försämrat gäldenärens 

ekonomiska situation har undantaget betydelse i och med att det med hjälp av denna kan undvika 

stötande resultat i fall där betalningen skett endast en kort tid före förfallodagen. När det kommer 

till betalningar som avsevärt ska ha försämrat gäldenärens ekonomi blir det en fråga om 

hänsynstagande till samtliga yttre faktorer, när man skall bedöma om betalningen objektivt sett 

inte har något samband med gäldenärens betalningssvårigheter eller konkurs. En händelse som 

starkt pekar mot att betalningen inte är ordinär är att den skett först en avsevärd tid före 

förfallodagen. Vanliga betalningar som skett på förfallodagen skall däremot anses vara ordinära. 

Det viktigaste i dessa bedömningar är att man tittar på helheten av samtliga yttre faktorer.44 

 

 

3.4 Begreppet betalning 

När återvinning av en transaktion enligt 4 kap. 10 § KL ska ske aktualiseras frågan huruvida 

transaktionen verkligen har utgjort en betalning och inte något annat slags avtal. I vissa fall är det 

självklart att det är en betalning som har skett, då pengar eller check har överlämnats eller genom 

en överföring med bank- eller postgiro etc. I dessa fall är det tidpunkten för betalningen viktig 

med tanke på beräkningen av återvinningsfristen. Betalningen torde anses ha skett då mottagaren 

erhåller en mot betalarens borgenärer skyddad rätt till pengarna. Vid betalning med pengar är 

detta enkelt att fastställa, då mottagaren har en skyddad rätt när han mottar pengarna i handen. I 

fall av överföringar torde denna tidpunkt infalla när betalningen har blivit definitiv i förhållande 

till betalaren, då betalare inte kan återkalla betalningen.45 

Problemet vid bedömningen om det är en betalning som har skett gäller är dels avgränsningen av 

betalningsinstitutet från andra typer av avtal, såsom kvittning, köp, hävning eller säkerställande, 

dels bedömningen av transaktioner vilka i flera led har företagits men i realiteten syftar till och 

resulterar i att någon av gäldenärens borgenärer har fått betalt för sin fordran. 

  

3.4.1 Skillnad mellan köp och betalning 

Gränsdragningen mellan köp och betalning av en skuld blir aktuell i samband med diskussionen 

av om en betalning har skett med osedvanligt betalningsmedel. De fall där t.ex. ett köpeavtal går 

tillbaka och säljaren efter att ha levererat varan på kredit, återtar den sålda men obetalda varan, 

ger upphov till frågan om detta ska klassificeras som en ren hävning eller som en betalning av 

                                                
44 Welamson, Mellqvist, Konkurs, S.101ff. 
45 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 206. 
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säljaren köpeskillingsfordran. Avgörandet bör enligt justitierådet Gertrud Lennander vara vilka 

skäl som ligger till grund för avtalets återgång. Återtar säljaren egendomen med grund i köparens 

bristande betalningsförmåga bör transaktionen ses som en betalning i 

återvinningssammanhang.46 Avseende skillnaden mellan säkerställande och betalning kan en 

generell riktlinje framhållas i form av att en transaktion bör utgöra en betalning, om gäldenären 

inte har rätten att lösa tillbaka egendomen.47 

  

3.4.2 Skillnad mellan kvittning och betalning 

Gränsdragningen mellan kvittning och betalning har även en stor betydelsen i detta 

sammanhang. Det är av betydelse vilken typ av transaktion som har förevarit, då reglerna är 

påfallande olika. Det finns två praktiska företeelser som är av intresse, den första är insättningar 

på ett checkkonto eller liknande konto med kredit och den andra är kontokurantförhållande, som 

innebär en överenskommen avräkningsordning mellan parterna.48 

När en karakterisering av en insättning på ett checkkreditkonto skall ske har man stöd i det 

äldre fallet NJA 1937 s.351 samt NJA 1978 s. 194, NJA 1987 s.407 och NJA 1990 s.649. Två 

olika situationer kan vara aktuella. I den första har gäldenären i fråga en skuld till banken på 

kontot, vilken förminskas genom insättningar på kontot. I den andra situationen leder 

insättningarna på kontot till att gäldenären får en fordran på banken. 

I det äldre fallet från 1937 uttalade HD vid tillämpningen av reglerna om återvinning i en 

konkurs, måste: 

”varje å checkräkning gjord insättning anses såsom betalning i den mån 

beloppet motsvaras av saldo räkningshavaren till last och ej åter uttages”. 
49 

 

Detta innebär att en insättning på ett checkkonto, som skett då kontot utvisat en skuld till banken 

och medfört att skulden minskat, skall betraktas som en betalning. Betalningens omfattning 

beräknas enligt rättspraxis av skillnaden mellan inbetalningarna och de utbetalningar som har 

gjort under den period som avses från återvinningsfristens början bakåt i tiden till själva 

konkursutbrottet. 

    En insättning som däremot medför att konkursgäldenärens tillgodohavanden ökar, så att 

banken kommer att häfta i skuld till räkningshavaren, betraktas enligt HD i det äldre fallet från 

1937 som en sådan ”skuldsättning” som avses i reglerna om kvittning i en konkurs, 5 kap. 16 § 

KL. 50 

 

 

 

                                                
46 Lennander, Återvinning i konkurs, S.207. 
47 Ibid, S 207f. 
48 Ibid, S. 207f. 
49 NJA 1937 S. 351. 
50 Lennander, Återvinning i konkurs, S.207. 
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3.4.3 Konkurantförhållande  

En vanlig företeelse är konkurrensförhållanden, vilket innebär att parterna har en 

överenskommelse om att i stället för kontanta utbetalningar sinsemellan i löpande ordning så 

tillgodoräknar de sig ersättning för t.ex. levererade varor. Denna typ av förhållande är särskilt 

vanligt mellan närstående företag och kombineras vanligtvis med kredit. En av de första frågor 

som uppstår är hur dessa transaktioner ska karakteriseras. Alternativen är betalning, kvittning 

eller någon sorts avtalsform. För medkontrahentens del är det avsevärt förmånligare att 

transaktionen betraktas som en kvittning före en betalning, eftersom en kvittning endast kan 

återvinnas till konkursboet under vissa speciella förutsättningar, som i detta fall inte skulle 

föreligga. Av NJA 1988 s. 149 kan man utläsa att den princip som kommer till uttryck i NJA 

1937 s. 351 om insättningar på ett checkkonto även kan tillämpas vid ett konkurantförhållande. 

 

I NJA 1988 s. 14951 förelåg det ett konkurantförhållande mellan två 

bolag. Dessa bolag levererade enligt avtal under flera år trävaror till 

varandra eller direkt till varandras kunder. Avräkningen skedde på 

grundval av utställda fakturor så att ett nettosaldo uppkom på ett av 

bolagen till godo.  De ömsesidiga varuleveranserna som gjordes inom 

ramen för konkurantförhållandet ansågs vid tillämpning av reglerna för 

återvinning i en konkurs, utgöra betalning i den mån det faktiskt 

motsvarats av ett saldo till mottagaren och medkontrahentens förmån. 

Detta innebär således att så länge medkontrahenten har en fordran på 

gäldenären så anses de noteringar som skett till medkontrahentens 

förmån som betalningar. Återvinning kan alltså ske enligt 4 kap. 10 § 

KL. 

 

Detta är ett bra förtydligande av Högsta Domstolen om hur lagen skall tolkas och hur återvinning 

skall bedömas vid konkurantförhållande mellan två bolag. Som tidigare nämnts så visar HD att 

principen som används vid insättningar på ett checkkonto även kan tillämpas i de fall bolag har 

ett konkurantförhållande.  

 

  

3.4.4 Återvinning av kvittning 

I konkurslagen 4 kap. 10 § andra stycket stadgas att det som sägs i första stycket om återvinning 

av betalning också skall tillämpas när kvittning har skett, om borgenären enligt 5 kap. 15-16 §§ 

KL inte har varit berättigad att genomföra kvittningen. Anledningen till att rekvisitet ”inte varit 

berättigad” tillkom är att då det är praktiskt meningslöst att återvinna en kvittning som skett före 

konkursen så att fordringarna än en gång står emot varandra om borgenären därefter kan med 

laga kraft kvitta i konkursen. Det blir ett onödigt förfarande som bara tar tid. Också i fråga om 

                                                
51 NJA 1988 S. 149. 
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kvittning är det generellt sett en förutsättning för återvinning att åtgärden inte kan anses som 

ordinär.52 

Det är likgiltigt huruvida gäldenären aktivt medverkat till åtgärden eller om kvittningen 

kommit till stånd genom en ensidig kvittningsförklaring av borgenären.   

 

3.5 Förfallotid och frigörelsetid 

Det finns två begrepp som är viktiga att skilja mellan, förfallotid (förfallodag) och frigörelsetid. 

Med förfallotid menar man den dag gäldenären ska erlägga sin prestation för att slippa påföljder 

som kan inträffa eller med andra ord då borgenären har rätt att begära att betalning ska ske. 

Förfallodag kan vara bestämd till en viss dag redan vid avtalsingående men också infalla efter en 

viss tid efter uppsägning. Frigörelsetiden är den tid då gäldenären har rätt att betala eller med 

andra ord då borgenären är tvungen att ta emot betalningen från gäldenären.53 

Det finns bärande argument inom gällande rätt för att inrätta ett ganska strängt synsätt på 

begreppet ”i förtid” och som regel utgår ifrån att förfallodagen är den viktiga tidpunkten för 

bedömningen.  Om man hade accepterat betalningar under frigörelser skulle sådana utbetalningar 

ständigt vara undantaget för ordinära betalningar. Men om man istället utgår ifrån förfallodagen 

för bedömningen kan alla ”normala” betalningar ändå falla under undantaget för ordinära 

betalningar. En betalning som alltså sker under frigörelsetiden ska betraktas som en förtids 

betalning och kan återvinnas enligt 4 kap. 10 § KL, dock kan den under vissa förutsättningar 

ändå anses som en ordinär betalning och då undantas från återvinning. Vid bedömningen kan 

man ta hänsyn till om parterna har avtalat om att betalningen kan ske i förtid om en viss händelse 

inträffar.  Hänsyn ska även tas till parternas förhållanden till varandra och sedvanor.  En annan 

fråga är som uppstår är fallet då förfallodagen ändrats under låneförhållandets gång. I äldre 

praxis är detta vara godtagbart under villkor att det inte ingicks inom återvinningsfristen. 

När ett avtal innehåller en förfalloklausul blir situationen annorlunda om uppsägningen sker i 

så nära anslutning till konkursansökan så att betalningen kommer ske inom återvinningsfristen. I 

en sådan situation anser man att uppsägningen grundar sig på gäldenärens insolvens och därför 

bör återvinnas i konkursen. 

  

NJA 2002 s. 44154 behandlar frågan om huruvida en förtidsbetalning kan anses som en ordinär 

eller icke ordinär betalning: 

  

Ekströms Gerdsken AB, nedan nämnd som Bolaget, förvärvade en 

rörelse av Konsum för tre miljoner kronor. Verksamheten i sig 

startade i oktober 1996 och ägdes fram till juni 1997 av Ekströms 

Stormarknad AB som hade 99,5 % och de resterande 0,5 % ägdes av 

personen som nedan kallas JS. JS var under denna tid verkställande 

                                                
52 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 230f.  
53 Ibid S. 235. 
54 NJA 2002 S.441. 
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direktör i Bolaget. Då Bolaget gick sämre än förväntat fick 

moderbolaget Ekströms Stormarknad AB bidra med ett 

aktieägartillskott i form av ett koncernbidrag på 3,3 miljoner kronor 

redan under det första verksamhetsåret. Bolaget fortsatte att gå med 

förlust och i juni 1997 beräknades den ligga på 600 000 kr. Vid denna 

tidpunkt förvärvade D-gruppen Väst AB samtliga aktier i Bolaget, 

inklusive JSs. Kort tid därefter, i juli 1997 beslutade D-gruppen att 

begära Bolaget i likvidation. Bolaget sattes i konkurs den 14 oktober 

1997. 

  

JS hade i september 1996 utgett ett konvertibelt företagslån på totalt 

491 000 kr till Bolaget. Enligt de upprättade avtalsvillkoren förföll 

lånet till betalning den 31 maj 2001 och kunde då bytas mot ett visst 

antal aktier i Bolaget. I anslutning till D-gruppens köp av samtliga 

aktier i Bolaget, återbetalade Bolaget 100 000 kr av det nämnda lånet 

till JS. 

Tvist uppstod då om denna betalning kunde anses som ordinär eller 

om den skulle återvinnas till Bolagets konkursbo. Konkursboet yrkade 

på att JS skulle återbetala de 100 000 kr och deras grund för talan var 

att Bolaget var på obestånd den 24 juni 1997. De ansåg vidare att JS 

hade på ett otillbörligt sätt gynnats framför andra borgenärer och att 

han var närstående till Bolaget och hade kännedom om Bolagets 

obestånd och omständigheterna som ledde till att rättshandlingen var 

otillbörlig. Då betalningen skedde till närstående med insikt i Bolaget 

skulle den återvinnas enligt 4 kap. 5 § KL. Konkursboet yrkade i 

andra hand på att återvinning skulle ske då betalning skedde i förtid 

och den inte var ordinär enligt 4 kap. 10 § KL. 

JS däremot menade att Bolaget inte var på obestånd när betalningen 

skedde till honom och i vart fall så kände i alla fall inte han till eller 

borde ha känt till att Bolaget var på obestånd. Han angav även att 

betalningen inte var otillbörlig eller betald i förtid då parterna kommit 

överens om en ändring av förfallotiden den 19 juni 1997. 

  

HD fann det ostridigt att JS var närstående till Bolaget då han var VD 

och själva betalningen ägde rum inom återvinningsfristen enligt 4 kap. 

10 § 1 st. KL. Om en ändring av förfallotiden för det konvertibla lånet 

hade skett gjorde det ingen inverkan på om återbetalningen skett i 

förtid då överenskommelsen mellan parterna tillkommit under 

återvinningsfristen. Gällande tvisten om betalningen ansågs ordinär 

eller inte menade HD att D-gruppen lät genomföra en förtida 

avbetalning på lånet med Bolagets medel inte kunde från Bolagets 
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sida anses vara affärsmässigt motiverad. Utan den ansågs istället vara 

en avvikande betalning från det normala och naturliga 

betalningsmönstret. Betalningen kunde därför inte ses som ordinär och 

skulle därför återvinnas till konkursboet.  

 

Hovrätten ansåg tillskillnad från tingsrätten och högsta domstolen att betalningen till J.S var 

ordinär trots att den ansågs ha betalats i förtid. Deras motivering var att vid köptillfället ansåg 

man att D-gruppen var stark och gav hopp om att verksamheten skulle kunna bedrivas utan 

förlust. Verksamheten hade nyligen fått ett koncernbidrag på 3,3 miljoner kronor som täckte 

nästan hela förlusten som uppkommit innan försäljningen vilket gjorde gav hopp om att 

verksamheten inte längre var på obestånd.  

HD och tingsrätten anser dock att betalningen till J.S ska anses vara icke ordinär med hänsyn till 

4 kap. 10 § då den skett i förtid. Detta är ett mycket komplicerad rättsfall enligt vår mening.  
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4. Betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel 

 

4.1 Allmänt 

I de fall då en gäldenär väljer att betala en skuld med annat än ett sedvanligt betalningsmedel ger 

indikationer på att han inte kunde betala på ett vanligt sätt och att borgenären i fråga annars inte 

hade fått betalt. Från de allmänna utgångspunkterna som lagstiftningen om återvinning grundas 

på bidrar till en stor misstänksamhet vid en sådan betalning. I konkurslagens 4 kap. 5 § uppställs 

betalning med osedvanliga betalningsmedel som den första återvinningsgrunden. 

Att en gäldenär inför en väntande konkurs väljer att betala av vissa av sina skulder med 

osedvanligt betalningsmedel är inte ovanligt. Av de rättsfall som finns rörande återvinning till ett 

konkursbo torde de flesta avse just dessa betalningar. Betalning med osedvanliga 

betalningsmedel är ofta svåra för konkursförvaltaren att upptäcka, då de kan vara maskerade som 

ordinära köp. 55 

  

4.2 Typexempel på betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel 

Ett typ exempel på en betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel är om en 

möbelhandlare köper ett parti tyg av företag B, betalningen skall erläggas inom två månader men 

inget sker. Några månader efter förfallodatumet överlåter möbelhandlaren ett parti skinnmöbler 

till B, till samma värde som skulden uppbar. Strax därefter går möbelhandlaren i konkurs. Frågan 

som uppstår då är om möbelpartiet kan återvinnas till konkursboet under åberopande av att B 

erhållit en betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel i form av skinnmöbler. 

 

4.3 Hänsyn till yrken 

Enligt förarbetena till 1975 års lagstiftning anges:  

”Frågan huruvida betalning skall anses ha skett med ovanligt 

betalningsmedel skall enligt gällande rätt främst avgöras med hänsyn till 

borgenärens och gäldenärens yrken. Det är därvid enligt förarbetena 

tillräckligt, om betalningen framstår som ovanlig med hänsyn till antingen 

borgenärens eller gäldenärens yrke. Även enligt beredningsförslaget får 

man beträffande gäldenären som är näringsidkare se till förhållanden i 

hans bransch, liksom mottagarens bransch har betydelse. Om 

betalningsmedlet framstår som motiverat till hänsyn till enderas 

                                                
55 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 219. 
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förhållanden, synes dock anledning saknas att betrakta det som ovanligt 

enbart därför att det avviker från det vanliga för den andres del.”56 

 

När detta motivuttalande skrevs framgick det klart att lagstiftaren anknöt till den då gällande 

rätten, till den 29 § i 1921 års lagstiftning. Den stora skillnaden är att betalningsmedlet enligt 

1975 års lagstiftning måste framstå som ovanlig med hänsyn till båda parternas förhållanden, 

medan det i äldre rätt räckte med att ta hänsyn till endera partens förhållande. I gällande rätt 

innebär detta att i de fall ett betalningsmedel är osedvanligt för den ena parten måste man ändå 

pröva om betalningsmedlet kan vara godtagbart för den andre parten, om det är sedvana inom 

den branschen. För att tillämpning ska kunna ske torde det krävas att gäldenären betalar alla sina 

borgenärer med t.ex. varor. Det räcker inte att gäldenären t.ex. är en grossist och betalar vissa av 

sina borgenärer med varor och några med vanligt betalningsmedel i form av pengar. Gäldenären 

skall betala i största allmänhet på det omtvistade sättet. 57 

  

4.4 Datio in solutum och datio solvendi causa 

Ur en obligationsrättslig synvinkel utgör en betalning med ett osedvanligt betalningsmedel en 

sorts uppgörelse som brukar kallas datio in solutum och datio solvendi causa. Det förstnämnda 

innebär att gäldenären överlämnar egendom i någon annan slags form än det han är skyldig 

borgenären, och denne acceptera detta som betalning. Datio solvendi causa är när borgenären tar 

emot en prestation för att sedan själv omvandla den i pengar som avräkning på gäldenärens 

skuld. Om det vid omvandlingen uppstår ett överskott tillfaller det gäldenären och skulle det 

uppstå ett underskott kvarstår gäldenärens skuld till den del den är obetald. När det kommer till 

återvinningshänseendet kvittar det i stort sett om betalningen har gjorts datio in solutum eller 

datio solvendi causa.58  

 

4.5 Förutsättningar för återvinning 

Den första förutsättningen för återvinning enligt 4 kap. 10 § KL är att det har rört sig om 

betalning. I samband med grunden för återvinning vid betalning med osedvanligt 

betalningsmedel blir denna fråga aktuell, då borgenärer i många fall påstår att det har varit fråga 

om ett vanligt köp. Att han har genomfört köpet därför att han har behövt egendomen och inte av 

någon annan anledning. 

Vid datio in solutum erhåller en borgenär egendom direkt som en betalning av gäldenären. 

Parterna kan även avtala om ett sorts kvittningsresonemang, där utgångspunkten är att 

egendomen levereras till borgenären och han då får separationsrätt i gäldenärens konkurs och 

han inte kan vinna något på att få kvitta fordringarna. Hela denna transaktion,  dvs. leverans samt 

kvittning, skall ses som en enda betalningstransaktion och en betalning med osedvanligt 

betalningsmedel. 

                                                
56 Prop. 1975:6 S. 223. 
57 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 220f. 
58 Ibid, S. 222f. 
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Situationen ändras dock, då transaktionen som skett utgör ett ”normalt” köp, där 

köpeskillingen likviderats genom kvittning. I dessa fall föreligger det ingen betalning med 

osedvanligt betalningsmedel. 59 

  

 

 

RH 1989:104 behandlar ett “normalt” köp: 

R i egenskap av återförsäljare för Statoil drev en bensinstationsrörelse, 

som efter en tid försattes i konkurs. Strax innan hade han återsålt varor 

och utrustning till Statoil. Köpeskillingen i detta fall erlades genom 

kvittning.  

Frågan som uppkom i målet var om återvinning skulle ske av 

kvittningen eller av det bakomliggande återköpsavtalet. Hovrätten 

konstaterade att återköp av varor och utrustning förutsattes redan från 

början i själva återförsäljaravtalet, det var ett led i en framtida 

upplösning av rättsförhållandet mellan Statoil och dess återförsäljare. 

Återköp var inte bara en rättighet för Statoil utan även en skyldighet. 

Det som återköptes från bensinstationen skulle övertas av nästa 

återförsäljare på platsen. Slutsatsen i fallet blev att återköpet knappast 

kunde ha skett i syfte att bereda Statoil betalning för dess fordringar. 

Det förelåg alltså ingen betalning med osedvanligt betalningsmedel, 

utan ett ”normalt” köp, där köpeskillingen betalats genom kvittning. 

Hovrätten ansåg att återvinning förelåg.  

  

Detta rättsfall är ett bra exempel på när det inte förelåg en betalning med osedvanligt 

betalningsmedel, utan faktiskt ett normalt köp. Trots att betalningen skedde i form av varor och 

utrustning som återfördes till Statoil. Rättsfallet visar svårigheten i bedömningen om vad som 

skall anses vara betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel och vad som är ett “normalt” 

köp. I detta fall skedde det “normala” köpet genom en kvittning.  

 

4.6 Syftet med transaktionen 

Den fråga som nu uppkommer är om man verkligen kan skilja på ett ”normalt” köp och ett ”köp” 

som utgör betalning med osedvanligt betalningsmedel. Båda transaktionerna kan utifrån se 

liknartade ut och de båda leder till att en borgenär får betalt för sin fordran. Det som skiljer dem 

åt är själva syftet med transaktionen. Återvinningsreglernas syfte är att angripa transaktioner som 

vidtas för att kringgå följderna av en konkurs, i dessa fall maskerade köp med huvudsyfte att 

likvidera en borgenärsfordran. Att sedan bevisa detta är en svårighet i sig, men det ovan sagda 

måste anses vara den principiella utgångspunkten. Då det gäller att fastställa om en transaktion 

som av parterna har betecknats som ett köp har skett i ett betalningssyfte och på grund av detta 

                                                
59 Lennander, Återvinning i konkurs, S 22f.  
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kan anses vara en betalning med osedvanliga betalningsmedel, kan dessa följande frågor vara till 

stor hjälp.60 

”1. Har borgenären tidigare köpt samma typ av egendom av gäldenären? 

2. Har borgenären någon användning av egendomen? Har han köpt liknande egendom från något 

annat håll? 

3. Har- då borgenären köpt varor eller annan egendom för privat bruk- försäljningen haft ett 

rimligt omfång? 

4. Hur förhåller sig skuldens belopp till köpeskillingens belopp? Har borgenären betalt någon del 

av köpeskillingen kontant? 

5. Vid vilken tidpunkt träffades köpeavtalet? Särskilt misstänkta är de fall där frågan om köp 

blivit aktuell sedan skulden förfallit till betalning.” 61 

  

4.6.1 Svaret på ovanstående frågeställningar 

Om svaret är att ett liknande köp aldrig har skett och att köparen inte har någon användning för 

egendomen utan säljer den vidare, att köpeskillingen stämmer överens med skulden samt att 

avtalet ingick på gäldenärens förslag efter att skulden förfallit till betalning, tyder detta på att 

transaktionen måste karakteriseras som en betalning och inte ett ”normalt” köp. Då det 

konstaterats att transaktionen utgjort en betalning, datio in solutum, och inte ett normalt köp är 

den första förutsättningen för återvinning i en konkurs uppfylld. Borgenären har trots detta en 

möjlighet att undgå återvinning om han kan bevisa att betalningen trots att den inte är gjord med 

pengar eller check endå kan ses som en sedvanlig betalning. Om borgenären lyckas bevisa att 

betalningen är gjord med sedvanliga betalningsmedel medför detta endast att han torde kunna 

drabbas av samma återvinningskrav som en borgenär som mottagit betalning i form av pengar 

eller checkar, dvs. närmast på den grunden att betalning skett med ett avsevärt belopp.62 

 

4.7 NJA 2010 S. 154 

NJA 2010 s.154 behandlar även de betalningar som sker med annat än sedvanligt 

betalningsmedel, i detta fall i form av motorcyklar: 

Mellan Honda och deras återsäljare BC ingick ett avtal om att BC skulle 

förvärva ett antal motorcyklar av Honda, på kredit utan något 

återtagandeförbehåll. Avtalet hävdes av Honda då BC inte fullföljde 

betalningsplanen. Parterna beslutade om att de motorcyklar som fanns 

kvar hos BC skulle säljas i kommission för Honda och därför stanna 

kvar i BC:s besittning. Några dagar innan BC gick i konkurs återtog 

Honda sina motorcyklar. HD ansåg att denna transaktion innebar att BC 

betalat sin skuld till Honda med ett osedvanligt betalningsmedel. 

 

 

                                                
60 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 225. 
61 Ibid, S. 226. 
62 Ibid, S.226. 
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Högsta Domstolen meddelade prövningstillstånd i målet med begränsningen att hovrättens 

bevisvärdering skulle kvarstå. 

Högsta Domstolen anförde att det inte förelåg något återtagandeförbehåll mellan Honda och BC, 

då detta inte avtalats om. Specialavtalet som förelåg mellan parterna hävdes före den 6 Augusti 

2003 på grund av att BC inte erlagt betalning för de sålda motorcyklarna. Parterna beslutade vid 

samma tidpunkt att resterande motorcyklar skulle sälja av BC i kommission för Honda och då 

alltså kvarbli i BCs besittning. Honda registrerade sig som ägare till motorcyklarna den 6 augusti 

2003 samt återfick registreringsbevis samt registreringsskyltar. 

Honda valde att hämta samtliga osålda motorcyklar dagarna innan BC försattes i konkurs den 11 

november 2003. Vid tidpunkten för själva konkursbeslutet hade Honda sakrättsligt skydd för de 

återtagna motorcyklarna. Frågan som uppstod var om motorcyklarna kunde återvinnas enligt 4 

kap. 10 § Konkurslagen. Högsta Domstolen ansåg att: 

 

”Hondas förvärv av motorcyklarna skedde genom att Honda hävde 

specialavtalet och tillställde Bike Center kreditfakturor avseende de 

motorcyklar som omfattades av hävningen. Hävningen av avtalet betingades 

av att Bike Center underlåtit att betala tidigare förfallna skulder enligt 

specialavtalet. Transaktionen innebar att Bike Center betalade sin skuld till 

Honda med motorcyklarna och är därmed att anse som en betalning med 

osedvanliga betalningsmedel.”63 

 

Frågan som uppstod efter detta konstaterande var om betalningen hade skett inom 

återvinningsfristen och då kunde återvinnas till konkursboet. Högsta Domstolen anförde att 

Honda inte fått något sakrättsligt skydd för motorcyklarna då ingen tradition skett eller 

registrering i enlighet med lagen (1845:50) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens 

vård kvarbliva skett. Sakrättsligt skydd skedde genom tradition några dagar före själva 

konkursbeslutet vilket innebär att det skett senare än tre månader före fristdagen. HD anförde att 

betalningen skulle återvinnas till Bike Centers konkursbo enligt 4 kap. 10 § Konkurslagen.  

 

 

4.8 Bedömning av osedvanligt betalningsmedel 

För att ett betalningsmedel skall anses som osedvanligt krävs det att borgenären erhållit en annan 

prestation än den avtalade. Har det ingått i parternas avtal att betalningen skall erläggas i form av 

egendom, föreligger en kongruent fullgörelse och inget osedvanligt betalningsmedel. Då 

betalning sker i annan form än den avtalade tyder inte detta direkt på att det är ett osedvanligt 

betalningsmedel,  utan man måste även pröva om det erhållna vederlaget kan betecknas som 

osedvanligt. En betalning i annan form än avtalat betyder inte direkt att det är ett osedvanligt 

betalningsmedel. 

                                                
63 NJA 2010 S.154. 
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Bidragande till avgörandet om ett betalningsmedel är osedvanligt är med vilket objekt 

betalningen har erlagts. Dock skall även förhållandena i respektive parts bransch tas med i 

beaktandet samt andra omständigheter som kan föreligga i det specifika fallet. Det räcker inte 

med att ett möbelföretag betalar en skuld med möbler som ingår i dess normala utbud.64  

 

 

4.8.1 Omständigheter vid bedömning 

Det finns flera omständigheter att beakta vid bedömningen om ett betalningsmedel är sedvanligt 

eller ej. Särskild hänsyn skall tas till hur förhållandena ser ut i respektive parts bransch samt 

huruvida det har bildats en sedvana mellan parterna att erlägga betalning i den skedda formen. 

Man bör även försöka bestämma om transaktionen kan ses som ett normalt led i parternas 

verksamhet och om betalningen kan ses som en ordinär affärstransaktion. 

I bedömandet får man heller inte se betalningen som en isolerad händelse, utan man ska ta 

hänsyn till kringliggande omständigheter och andra transaktioner. 

Följande frågor kommer till hjälp, vars relevans beror på betalningens karaktär. 

1. Är det sedvanligt inom branschen att betala på det sätt som skett? 

2. Har gäldenären tidigare betalat borgenären på detta sätt? 

3. Kan betalningen ses som ett normalt led i parternas verksamhet eller överhuvudtaget som en 

normal affärstransaktion? Har påtryckningar från borgenärens sida förekommit? 

4. Förändras transaktionens karaktär om man ser på dess samband med andra transaktioner? 

 

4.9 NJA 1888 S. 431 samt NJA 1890 S. 148 

I NJA 1888 s 431 hade återvinningssvaranden köpt skor av gäldenären som var skohandlare. 

Återvinningsvaranden hävdade att han köpt skorna för att han behövde dem och att det var en 

slump att köpeskillingen och hans fordran uppgick till överensstämmande belopp. HD framhöll i 

sin dom att det måste anses klargjort att skorna överlämnats som ersättning för skulden, och att 

betalningsmedlet inte kunde betraktas som vanligt. Återvinning ägde rum. 65 

I NJA 1890 s 148 hade en lanthandlare överlämnat några skogslotter, vilka återvanns med 

förklaringen att överlåtandet i själva verket var en betalning och ej kunde betraktas ha inträffat 

med, med hänsyn till gäldenärens yrke, vanliga betalningsmedel. 66 

 

 

4.10 Betalning i form av pengar 

Pengar i sig torde aldrig kunna utgöra ett osedvanligt betalningsmedel. Detta gäller även i de fall 

då det avtalats om att betalning ska ske i annan form än pengar och pengar endå överförs, 

eftersom en fordran på annan prestation kan omvandlas till pengar och en sådan omvandling sker 

vid konkurs. De betalningsmedel som oftast förekommer av osedvanlig karaktär är varor och 

                                                
64 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 227f. 
65 Ibid, S. 201. 
66 Ibid, S. 202. 
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fordringar på tredje man. Till fordringar på tredje man hör kundfordringar som uppkommit i 

gäldenärens rörelse, skuldebrev utställda av tredje man, växlar som har accepterats av tredje 

man, köpeskillingsfordringar samt avbetalningskontrakt. 67 

 

 

NJA 1996 s. 333 behandlar frågan om återvinning vid betalning i form av pengar: 

Herbets Musik i Stockholm AB sålde en kort tid före sin konkurs en 

stor del av dess rörelse. I enlighet med köpeavtalet utgjordes 

köpeskillingen av att köparen (Skivkompaniet Grenthe & Hedström 

AB) övertog betalningsansvaret för vissa av bolagets skulder, till ett 

belopp av  2 709 987 kr. En av dess skulder var till Sony Entertainment 

Sweden AB (Sony) om 168 432 kr. Under början av år 1992 erhöll 

Sony betalning av skulden. När Herberts Musik sedan gick i konkurs 

uppkom frågan om återvinning av en betalning som köparen i enlighet 

med köpeavtalet erlagt till en av bolagets borgenärer, vilken saknade 

kännedom om köpeavtalet. Betalningen ansågs enligt konkursboet vara 

en betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel enligt 4 kap. 10 § 

KL. 

Konkursboet yrkade på att Sony ska återbetala de 128 064 kr de erhållit. 

De ansåg att betalningen har varit till nackdel för konkursboets övriga 

borgenärer samt att den försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. 

Sony bestred yrkandena och tillförde att betalningen inte medförde en 

omedelbar nackdel, samt att avtalet inte utgjorde en betalning utan en 

rättshandling mellan konkursgäldenären och annan än 

återvinningssvaranden. Sony ansåg inte att en betalning med 

osedvanligt betalningsmedel förelåg, men ansåg rätten att en betalning 

förelåg skulle den anses som ordinär betalning. 

 

För att en sådan bedömning skall kunna göras krävs det enligt TR att Sony på något sätt 

medverkat till att rättshandlingen tillkommit. Tingsrätten ansåg att det inte förelåg någon grund 

för återvinning och ogillade käromålet. 

Högsta Domstolen däremot gick på Hovrättens linje och bedömde att återvinningsgrund 

förelåg. Då en gäldenär som huvudregel inte utan borgenärens godkännande kan sätta annan i sitt 

ställe, medförde detta att det avtal som upprättats mellan Herberts Musik och Skivkompaniet inte 

var ett gäldenärsbyte som var giltigt i förhållande till Sony. Däremot ansåg HD att avtalet 

innebar att Skivkompaniet, som ersättning för de överlåtna tillgångarna, gentemot Herberts 

Musik åtog sig att betala den skuld som förelåg till Sony. Betalningen erlades på Herberts 

Musiks vägnar och med användande av deras tillgångar. I återvinningssammanhang medför en 

betalning som tredje man på uppmaning av gäldenären gör till någon av dennes borgenärer, att 

                                                
67 Lennander, Återvinning i konkurs S. 231f. 
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denna betalning kan jämställas med en betalning som sker direkt från gäldenären till borgenären, 

under förutsättning att egendomen som tas i anspråk tillhör gäldenären. HD ansåg att den erlagda 

betalningen skulle ses som en betalning som skett från Herberts Musik till Sony och att den var 

återvinningsbar. 

Att Sony själva inte känt till de närmare omständigheterna kring betalning som erlades via 

postgiro från Skivkompaniet medför inte att det uppstår någon hinder mot att betalningen kan 

bedömas ha skett med osedvanligt betalningsmedel. Då det hellre inte föreligger någon 

omständighet som medför att betalningen kan anses ordinär skall hovrättens dom om återvinning 

fastställas. 
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5. Analys  

 

5.1 Betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel  

Som framgår av tidigare beskrivning finns det två typer av osedvanliga betalningar. Den ena tar 

sikte på betalningsmedlets art och den andra på vilket sätt betalningen har fullföljts.  

Rättstillämparen tar vid sådana fall även hänsyn till om betalningsmedlet är osedvanligt i 

gäldenärens och borgenärens branscher.  

Under kapitel 4.5 beskrivs förutsättningarna att för att återvinning ska kunna ske vid betalning 

av annat än sedvanligt betalningssätt. Den första förutsättningen för återvinning enligt 4 kap. 10 

§ KL är att det ska ha rört sig om en viss betalning. Vid osedvanliga betalningsmedel blir frågan 

om det verkligen är ett “vanligt köp” eller om det är ett köp som kan återvinnas till konkursboet. 

För att försöka tydliggöra om ett köp anses vara ett köp som kan återvinnas eftersom det anses 

vara en betalning med osedvanligt betalningsmedel har Lennanders uppställda frågeställningar 

som ska undersökas vid vissa transaktioner, haft betydelse. Dessa frågeställningar återfinns 

under kapitel 4.6. Avgörande för vilken typ av köp det är frågan om är syftet med transaktionen. 

Återvinningsreglernas syfte är att angripa transaktioner som vidtas för att kringgå följderna av en 

konkurs.  

 

5.1.1 Frågeställningarna som finns i kapitel 4.6  

”1. Har borgenären tidigare köpt samma typ av egendom av gäldenären? 

2. Har borgenären någon användning av egendomen? Har han köpt liknande egendom från något 

annat håll? 

3. Har- då borgenären köpt varor eller annan egendom för privat bruk- försäljningen haft ett 

rimligt omfång? 

4. Hur förhåller sig skuldens belopp till köpeskillingens belopp? Har borgenären betalt någon del 

av köpeskillingen kontant? 

5. Vid vilken tidpunkt träffades köpeavtalet? Särskilt misstänkta är de fall där frågan om köp 

blivit aktuell sedan skulden förfallit till betalning.” 68 

 Som framgår av tidigare redogörelse kan svaret på dessa frågor vara avgörande för vilken typ 

av betalning en transaktion kan anses vara. Rättspraxis som vi tagit upp visar att syftet med 

transaktionen är avgörande.  

                                                
68 Lennander, Återvinning i konkurs S. 226. 
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Vi tycker att denna uppställning av frågeställningar som Lennander gjort i viss omfattning 

tydliggör om det handlar om ett köp eller en ersättning med osedvanligt betalningsmedel. 

Frågorna kan på ett tämligen enkelt sätt ge lösning på̊ vilken typ av ersättning det är fråga om. 

Förvisso är sådana här betalningar invecklade, men uppställer man dessa problemformuleringar 

torde det te sig lite enklare att bestämma om ersättningen kan bli aktuell för återvinning. 

 

 

 

5.2 Jämförelse NJA 2010 S.154 och RH 1989:104 

I kapitel 4.7  har vi vidare diskuterat rättsfallet NJA 2010 S. 154. I detta fall är en återförsäljare 

för motorcyklar en av parten och den andra parten är Honda som är tillverkare av motorcyklar 

som senare gick i konkurs. Återförsäljaren hade betalat tillbaka sin skuld till Honda genom att ge 

tillbaka motorcyklarna. Detta fall är ett av de fall då Högsta domstolen ansåg det vara ett 

osedvanligt betalningssätt.  I detta fall, där en återförsäljare för motorcyklar är den ena parten 

och den andra parten är Honda som är tillverkaren av motorcyklar, kan det te sig konstigt att 

betalning i form av motorcyklar är att anse som ett osedvanligt betalningsmedel, då det i fallet 

med Statoil69 ansågs att varor och utrustning var ett sedvanligt betalningsmedel. Skillnaden i 

dessa fall torde vara de avtal som skiljer dem åt. I Statoil-fallet var det avtalat att Statoil skulle 

återköpa varor och utrustning vid konkurs eller liknande, men i fallet med Honda fanns det inget 

sådant avtal.  

Avtalet om försäljning i kommission kom till senare. Att se jämförelsen mellan dess två 

rättsfall tycker vi visar svårigheten som domstolen har framför sig när de ska göra en bedömning 

i om det ska anses vara ett osedvanligt betalningsmedel eller om det ska ses som normalt. 

 

5.3 Osedvanligt betalningsmedel i form av pengar 

Under rubrik 4.9 har vi redogjort för rättsfallet NJA 1996.s. 333 som behandlar frågan om 

återvinning av betalning i form av pengar. Fallet handlade om ett bolag som en kort tid före sin 

konkurs sålde en del av sin rörelse. Enligt köpeavtalet bestod köpeskillingen av att köparen tog 

över betalningsansvaret för vissa av rörelsens skulder. Betalningen ansågs vara en betalning av 

osedvanligt betalningsmedel. 

     I detta fall anser vi att Högsta domstolen gjorde rätt i detta fall. Sony hade inte någon 

förmånsrätt i konkursen och gynnandes framför andra borgenärer när de erhöll en betalning på 

128 064 kr. Återvinningsreglernas högsta prioriterade funktion är att motverka att en borgenär 

inför en väntande konkurs gynnas och får en bättre ställning gentemot andra borgenärer. 

     Enligt vår åsikt är det en självklarhet att hänsyn tas till gäldenärens och borgenärens bransch 

och arbete. Inom många områden är det synnerligen vanligt att betalning indirekt inträffar med 

varor eller tjänster och denna typ av ersättning kan visa sig sällsynt för andra, men det skulle inte 

vara rätt om dessa ersättningar skulle återvinnas bara för att de inte bedöms som sedvanliga 

betalningar. Naturligtvis är det inte ovanligt att gäldenären precis innan konkursen erlägger 

                                                
69 RH 1989:104. 
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betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel på grund av att denne inte har någon annan 

utväg att betala, och vi tycker att dessa affärsuppgörelser bör kunna återvinnas till konkursboet 

utan större svårigheter. 

 

5.4 Betalningssyfte 

I kapitel 4.8.2 tas två rättsfall upp då transaktionen anses vara osedvanlig och därför återvinns till 

konkursboet. I både fallen har mottagaren av betalningen hävdat att syftet inte var att ta emot 

överlåtelsen som en betalning av fordran utan det har varit ett vanligt köp, trots detta har Högsta 

domstolen valt att återvinna transaktionen. Utifrån rättsfallen kan det även konstateras att det tas 

stor hänsyn till borgenärens bransch. Om det till exempel är sedvanligt att man inom 

grossistledet betalar varandra med varor är en ersättning med varor till ett finansbolag ovanligt 

trots att grossisten vanligtvis betalar andra borgenärer med varor. 70  

Att bevisa ett betalningssyfte kan naturligtvis vara svårt enligt oss.  Men vi tycker HD rätt i 

sin bedömning då det annars hade kunnat vara lätt att undgå återvinning. Skulle det räcka med att 

parterna skulle påstå att syftet inte var kvitta fordran med överlåtelse av någon sorts vara hade 

det funnits många som utnyttjade detta system och hävdade samma sak. Vad som kan 

konstateras av rättsfallen som vi skrivit om i vår uppsats är att om en betalning som avviker från 

vad som tidigare avtalats indikerar detta att det är en betalning av osedvanligt betalningssätt. Det 

som skulle kunna rädda borgenären från återvinning är att visa att betalningssättet har skett på 

detta vis tidigare och att det utvecklats en sedvana mellan parterna att betala på detta sätt innan. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Avslutande kommentarer   

Efter denna undersökning kan vi konstatera att återvinningsreglerna vid första anblick ter sig 

vara lätta att tillämpa vid en konkurs. I praktiken är detta inte fallet, då en konkurs aldrig är den 

andra lik och förhållandena sällan är så enkla som man skulle vilja. Det är svårt för en 

konkursförvaltare att vid första anblick se vilka transaktioner och rättshandlingar som är 

återvinningsbara. Under de senaste åren har det inte varit många relevanta rättsfall som har varit 

uppe till bedömning hos Högsta domstolen.  

Vad som skall räknas som ett osedvanligt betalningsmedel är inte heller enkelt att se vid första 

anblick. I fallet vi tar upp med Statoil71 så anses varor och utrustning vara ett “normalt” köp och i 

fallet med Honda72 är motorcyklarna att anse som ett osedvanligt betalningsmedel. Detta tyder på 

att det finns svårigheter i att klargöra vad som generellt sett är en betalning med annat än 

                                                
70 Lennander, Återvinning i konkurs, S. 220. 
71 RH 1989:104. 
72 NJA 2010 S.154. 
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sedvanligt betalningsmedel, utan det är en bedömning domstolen får göra vid varje nytt rättsfall. 

Alla konkurser skiljer sig ifrån varandra och ingen är egentligen den andra lik mer än att en 

konkurs har skett. Återvinningsreglerna är inte lika lätta att tillämpa i praktiken som man kan tro. 

Området är svårt och i många fall beror det på hur det ser ut i det enskilda fallet, detsamma gäller 

just vid betalning med annat än sedvanligt betalningsmedel. 
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